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Research Proplem :   
 The research problem is summarized in exploring harbouring criminal responsibility  upon 
terroristic crimes in Islamic law and Saudi law accompanied with directing terroristic operations 
towards Kingdom of Saudi Arabia in order to disturb security and providing with confusion and 
unstability. Thus, the harbouring responsibility is not restricted in harboraging criminals or 
terrorists or providing them with assistance but extend to protect them or providing the securitical 
authorities with false information resulting in criminal responsibility upon the haroborager.      
Research Importance : 
 The study importance is released from exploring harbouring criminal responsibility upon 
terroristic crimes in Kingdom of Saudi Arabia. Through informing public with danger of harbouring 
upon terroristic operations committers, and harbouring causes, motives and negative effects upon 
individual and Saudi Society, thus it is necessary to inform the society members about harbouring 
dangers as a protective action participates effectively in deleting terrorism roots and supress in its 
early stage.    
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Research Objectives : 
 The research aimed to explain : 
1  - The meaning of harboring crime, its corners and components. 
2  - Different forms of harbouring upon terroristic crimes. 
3  - Causes of harbouring upon terroristic crimes. 
4  - The difference between harbouring and hiding. 
5  - Harbouring criminal responsibility upon terroristic crimes identification, and explain its 

corners, inhibition causes in Islamic law and Saudi law. 
6  - The role of Islamic law and Saudi law in retarding terrotistic crimes harbouring phenomena.   
Research Questions : 
 The research aimed to reply the following questions : 
1  - What is the meaning of harboring crime, and what are its corners and components ? 
2  - What are the different forms of harbouring upon terroristic crimes ? 
3  - What are causes of harbouring upon terroristic crimes ? 
4  - What is the difference between harbouring and hiding ? 
5  - what is the harbouring criminal responsibility upon terroristic crimes , and what are its 

corners, inhibition causes in Islamic law and Saudi law ? 
6  - What is the role of criminal policy in Islamic law and Saudi law in retarding terroristic crimes 

harbouring phenomena.   
Research Methodology : 
 The researcher used the survey documental analytical methodology in the theoritical frame 
to explore the the criminal responsibility resulting from harbouring in Islamic law and Saudi 
punishment law from all aspects, causes, its relation with the similar phenomena, its styles, forms 
and types. In addition to using case study methodology in studying and analysis some harbouring 
cases upon terrorists to conclude its actual causes, types, forms and motives.   
Main Results : 
1  - Harbouring is a unique crime has its own terms and condition in Islamic law ansSaudi law. 
2  - Harbouring is different from hiding, thus harbouring is commonlly agjacent with committing 

crimes reflected negativelly upon individual and society, so that it is prohibitted according to 
its harmful effect upon individual snd society. 

3  - The differenr forms of harbouring are : harbouring iquama and labour laws disobedince, 
harbouring upon corruption crimes, harbouring upon drugs crimes, and commercial 
harbouring.  

4  - Harbouring crime corners in the Islamic law are : harbourage, harbourager, harobouring 
subject, harbouring actual desire. 

5  - Islamic law agree with Saudi punishment law in determiming the criminal responsibility upon 
recognition and freedom.   
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 إهــــــــــداء
 
 

   ا اجلهــد املتواضــع إىل والــدي ذهــأهــدي
ووالدتي اللذين ربياني صغريًا ،  وأوصـالني        

ــهما وتوج  ــسن تربيت ــهما  حب ــا ورعايت يههم
 ٠٠ ما وصلت إليه وبالدعاء ايل

وإىل زوجــيت الغاليــة وأبنــائي األعــزاء   
فهــد وعبد الكـرمي وعبـد اهللا وجـىن الـذين           

هم بأعباء الدراسـة    حتملوا مشقة انشغايل عن   
 ٠٠  وشجعوني على االستمرار واملواصلة ،

 ٠٠وإىل إخواني وأخواتي وأبنائهم   
 ٠٠وإىل آل أقربائي وأصدقائي   
وإىل آل فرد على هذه األرض الطيبة يرفض          

التسرت ويساهم مع أجهزة األمن يف حتقيق أمن        
 ٠٠٠واستقرار مملكتنا احلبيبة 

                   ـــثالباحــ     
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 شكر وتقدير

 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وعلى    

    قال تعالى في آتابه الكريمآله وصحبه أجمعين ، 
  ⌧ ⌧   

من ال يشكر : ( صلى اهللا عليه وسلم  ،  وقال رسول اهللا)٧اآلية : سورة إبراهيم (   
  ).الناس ال يشكر اهللا

ر              سمو الملكي األمي سيدي صاحب ال ان ل دير والعرف شكر والتق يطيب لي أن أتقدم بوافر ال
ة ،                        وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ة ورئيس مجلس إدارة جامع نايف بن عبد العزيز وزير الداخلي

سمو          وسيدي صاحب السمو الملكي األمير أحم      ة ، وصاحب ال د بن عبد العزيز نائب وزير الداخلي
ا            ى م ة عل شؤون األمني ة لل ر الداخلي ز مساعد وزي د العزي ن عب ايف ب د بن ن ر محم الملكي األمي
وم                ة للعل قدموه لي وإلخواني الضباط من فرص الستكمال الدراسات العليا في جامعة نايف العربي

  .األمنية

ز بن صقر الغامدي رئيس               آما أتوجه بالشكر والتقدير      د العزي لمعالي األستاذ الدآتور عب
د  ه من جه ا يقدم ًا بم ة ، عرفان وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ملحوظ ومشكور في تطوير جامع

  . بالجامعة ورعايته للدارسين فيهابرامج الدراسات العليا

ًا سعا  وجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل الذي أشرف علي مرشدًا وموجهًا    دة ومعلم
ر              فؤاد عبد المنعم أحمد   الدآتور   وفيرة أآب ه ال ة ومجهودات ه القيم  وآان آلرائه السديدة وتوجيهات

ان       . األثر في إنجاز هذه الرسالة     ة    لعضوي آما أتوجه بجزيل الشكر والعرف شة   ال لجن م  ومناق الحك
شعالن   / على الرسالة سعادة اللواء دآتور   د ال واء وسعادة   ، فهد بن أحم ور  الل د   / دآت فتحي محم

  .ديدة التي آان لها فضل في إثراء هذه الرسالة في صيغتها النهائيةتهما السعلى توجيها عيد

د المتواضع من                         ذا الجه ار ه وأخيرًا وليس آخر الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إظه
ل       لم يتسع المجال لذآرهم جميعًا ،      إنأساتذة وزمالء وأصدقاء  وأستميحهم عذرًا        فلهم مني جزي

  .الشكر والعرفان

   ،،،، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين        

 

  ثالباحــ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

  

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين                                          

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

ٌيعد اإلرهاب من الظواهر االجتماعية العالمية التاريخية التي عرفتها الثقافات                                   

االجت                                م  لنظا ا معها  وتعايش  لمختلفة  ا لحضارات  متنوعة              وا وأشكال  بصور  ماعي 

 واألسباب واأليدويولوجيات المرتبطة بهذه               فومتنوعة ومتعددة نظرًا الختالف األهدا

  .)١( الظاهرة

 على نطاق واسع في جميع دول            ويرجع تزايد العمليات اإلرهابية وانتشارها                           

العالم إلى عدة أسباب من أهمها السياسات غير المتوازنة للدول الكبرى في ظل                                            

ياب العدالة وانحسار دور المنظمات الدولية ، وظهور النظام أحادي القطبية ؛ فبعد                                    غ 

سقوط االتحاد السوفيتي السابق انفردت الواليات المتحدة األمريكية بالسيطرة على                                       

ع            ، وعملت  لم  لعا ي                 ا ما  وفرض  وهيمنتها  نفوذها  بسط  ومصالح          لى  مصالحها  خدم 

 ،  فضًال عن    ) ٢( آمجلس األمن واألمم المتحدة            إسرائيل غير عابئة بالمنظمات الدولية              

األسباب األخرى التي تراوحت ما بين أسباب عقائدية وأسباب اجتماعية وأسباب                                        

 مختلفة ،  باإلضافة إلى األسباب االقتصادية                 سياسية وأسباب نفسية وأسباب تاريخية           

                                                 
رة من      " أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب: " العموش ،  أحمد فالح العموش        )١( دة في الفت ندوة مكافحة اإلرهاب المنعق

 .٦٦ص) م١٩٩٩ ،  ١أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، ط: الرياض (م ،  ٢/٦/١٩٩٩- ٣١/٥
 .٨ص) م٢٠٠٢ ،  ١دار النفائس ،  ط: بيروت (ويالت العولمة على الدين واللغة والثقافة ، : اني ،  أسعد السحمر   )٢(



 -٣-

واإلرهاب قتصادية التي تلعب دورًا مؤثرًا في نشأة اإلرهاب ،  فالعالقة بين الحالة اال

ليست ببساطة الطرح النظري الذي شاع في مجــــــــــال ظــــاهرة اإلرهاب في ظل             

وانتشار تكنولوجيا اإلنتاج التي من المتوقع أن يكون لها                                 االنفتاحات االقتصادية               

انعكاسات اجتماعية سلبية نتيجة ارتفاع معدالت البطالة وآذلك الجرائم االقتصادية                                    

 بين اإلرهاب وعولمة االقتصاد والفقر                       القة لرشوة واالختالس ،  فالع              آالسرقة وا       

        .   )١(ومعدالت االستثمار والتنمية عملية غاية في التعقيد 

إن تزايد العمليات اإلرهابية ال يقتصر على آثارها السلبية في آافة المجاالت                                    

ستقرار ،   ال م األمن وا      االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ، وتقويض دعائ                               

 ، بل يمتد ليشمل ارتكاب أعمال أخرى                    ) ٢( وتعطيل مشروعات التنمية واالزدهار                      

ترافق العمليات اإلرهابية ، من أخطرها إيواء اإلرهابين والتستر عليهم وإخفائهم عن                                    

عيون رجال األمن ، مما يجلب مسؤولية جنائية على المتسترين تعرضهم للمساءلة                                

ن مساعدة السلطات العامة في أداء مهمتها األساسية في حفظ األمن                                   الجنائية  ؛ أل       

والنظام ومكافحة اإلرهاب واجب وطني والتزام أخالقي نظرًا لخطورة العمليات                                             

  .)٣( األرهابية التي تمس أمن الدولة

ونظرًا النتشار العمليات اإلرهابية في العالم بصفة عامة وفي المملكة العربية                                  

خاصة في ظل تزايد اآلثار السلبية لهذه الظاهرة على آافة األصعدة                           السعودية بصفة      

                                                 
دوة        : "الصياد ،  عبد العاطي أحمد          )١( ال ن ة ،  أعم ساؤالت تبحث عن إجاب ة ت اإلرهاب بين النتائج في عصر العولم

 .١٦٧ – ١٦٦ص ص) م٢٠٠٢ ،  ١ األمنية ،  طجامعة نايف العربية للعلوم: الرياض (اإلرهاب والعولمة ، 
وم     : الرياض  (الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض     : اإلرهاب  : الجحني ، علي بن فايز         )٢( أآاديمية نايف العربية للعل

 .١٣ص) م٢٠٠١األمنية ، 
) م١٩٦٣ ، ٢جامعة دمشق ، ط : دمشق (محاضرات في الجرائم السياسية ،  : الفاضـــــــــــل ،  محـــــــــــمـــــد      )٣(

 .٢١٨- ٢١٧ص ص
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والسياسية                       واالقتصادية  ا        ، االجتماعية  وهروب  ئم                    إل   الجرا ارتكاب  بعد  بيين  رها

والعمليات اإلرهابية واختفائهم للتخطيط لتنفيذ جرائم وعمليات إرهابية جديدة ، فقد                                      

ئية                              لجنا ا لمسؤولية  با للتبصير  لدراسة  ا هذه  ئم                جاءت  لجرا ا على  لتطبيق  با لتستر  ا  

اإلرهابية التي تم ارتكابها في المملكة العربية السعودية ، واآلثار السلبية للتستر على                                   

  .ظام اإلجراءات الجزائية السعوديةالفرد والمجتمع في ن
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 لتمهيديالفصل ا

 املدخل للدراسة
  

 

  اإلطار المنهجي للدراسة: األول المبحث  •

 ةـــــــــالدراسات السابق: المبحث الثاني  •

 ةـول الدراسـ فصنظيمت: المبحث الثالث  •
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 املبحث األول 

 اإلطار املنهجي للدراسة 
  

  

  ةــــــــــمشكلة الدراس: أوًال

  ةــــــــــأهمية الدراس: ثانيًا 

  ةـــــــــأهداف الدراس: ثالثًا 

  ةـــــــــأسئلة الدراس: رابعًا 

  ةـــــــمنهج الدراس: خامسًا 

  ةـــــــحدود الدراس: سادسًا 

  مصطلحات الدراسة: سابعًا 
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  الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة

    
  :وفيه ثالثة مباحث  

  اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول 
  :ويشتمل على العناصر اآلتية  

  مشكلة الدراسة: أوًال 
ة ف      شكلة الدراس صر م ة   تنح سؤولية الجنائي راز الم ن ي إب ستر  ع ة الت جريم

التطبيق ىب رائم عل ة الج شريعة و اإلرهابي ي ال ام ف ة النظ تهداف المملك ي ظل اس  ، ف

ة من الفوضى                      ة بهدف زعزعة األمن وجلب حال ات إرهابي سعودية بعملي العربية ال

  .وعدم االستقرار

المي ، ح     ائي اإلس شريع الجن ي الت ًا ف سؤولية رآن د الم اع وتع ث إن اجتم ي

اك شخص           األرآان المؤلفة للجريمة ال يكفي للتجريم والعقاب ، بل يجب أن يكون هن

مسؤول عن الجريمة يتحمل نتائجها وعواقبها ، فضًال عن إثارتها مسائل عديدة نظرًا             

  )١(لتطلبها توافر عدد من الشروط في شخص فاعل الجرم

ات اإل     ي العملي رمين ومرتكب ى المج ستر عل شارآة  إن الت اه الم ة معن رهابي

ن       زع األم ة تزع ة وإرهابي ال إجرامي ن أعم ع م ا يق ضامنية عم سؤولية الت والم

واء     ي إي صر ف ة ال تنح ستر الجنائي سؤولية المت ين ، فم روع اآلمن تقرار وت واالس

د         ا تمت م ، ولكنه ساعدة له ديم الم ة ، أو تق ات اإلرهابي ي العملي رمين أو مرتكب المج

يهم بمعلومات               لتشمل عدم اإلبالغ ع    سعي للقبض عل د ال نهم ، أو تضليل السلطات عن

  غير صحيحة ، ألن هذا يعد من قبيل التعاون على اإلثم والعدوان ومخالفة أمر الدين
                                                 

  .١٢ ،٧ص ص) م١٩٨٥ ،  ١ط، مؤسسة نوفل : بيروت (القانون الجنائي العام ،  :  العوجي ،  مصطفي    )١(
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ال       د ق وى، فق الى اإلسالمي الحنيف بالتعاون على البر والتق θçΡ#) :  تع uρ$yè s? uρ® ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 

3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9$# uρ 4 〈 )على المجرمين ـترـــــــفالتس ،  )١   

ا        د له ة ترص ة جريم صفة خاص ة ب ات اإلرهابي ي العملي ى مرتكب ة وعل صفة عام ب

رد      ى الف سلبية عل ا ال رًا آلثاره ات نظ سعودي العقوب ام ال المية والنظ شريعة  اإلس ال

ى     ل المحظورة  سواء ف   اوالمجتمع ، فهي من األعم  النظر إل ا ، أو ب يلة ارتكابه ي وس

ابيين              )٢( هما تقع علي   إيواء المجرمين واإلره ة سواء ب ألنها من قبيل المساعدة المعنوي

  .)٣( عقب ارتكاب جرائمهم ، أو تضليل مطاردتهم أو عرقلتهم

الي                   رئيس الت سؤال ال : ومن هذا المنطلق فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في ال

  ؟ جريمة التسترعن جنائية ما المسؤولية ال

  

  أهمية الدراسة: ثانيًا 

ة               د المسؤولية الجنائي ة تحدي ة   عن   تبدو أهمية الدراسة في محاول ستر جريم  الت

سعودية ، من خالل طرح                   بالتطبيق على    ة ال ة العربي ة في المملك  الجرائم اإلرهابي

باب  ة وأس ات اإلرهابي ي العملي ى مرتكب ستر عل ار الت اهأخط ه وآث سلبية  ودوافع ره ال

أة    د وط ة وتزاي ات اإلرهابي د العملي ي ظل تزاي سعودي ، ف ع ال رد والمجتم ى الف عل

  .آثارها السلبية على المجتمع السعودي

                                                 
 .٢ آية : سورة المائدة  )١(
دولي    : علي عبد القادر القهوجي ،      )٢( ائي ال انون الجن ة     : الق اآم الجنائي ة ، المح م الجرائم الدولي ة أه روت ( ،   الدولي : بي

  .٨٥-٨٤ص ص) م٢٠٠١ ،  ١طمنشورات الحلبي الحقوق ، 
ي           : حســــن علي   مجلي ،       )٣( ات اليمن ة     : الوجيز في شرح قانون الجرائم والعقوب ة للجريم ة العام : صنعاء   ( ،     النظري

 .٣١٣ص ) م٢٠٠٥ ،  ٤ ،  طمكتبة صادق
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ة ال تكمن في                    ات اإلرهابي ى المجرمين ومرتكبي العملي إن خطورة التستر عل

ال           ن أعم ه م ون ب ا يقوم ى م ضمنية عل ة ال ي ، أو الموافق لوآهم اإلجرام م س دع

ة       تز  عزع األمن واالستقرار وتضر باألبرياء فحسب ، ولكنها تمتد لتشمل توفير البيئ

ات      ذ عملي يط  لتنفي ى التخط ابيين عل رمين واإلره ساعدة المج ة لم ة والمالئم اآلمن

إجرامية وإرهابية جديدة ، فالتستر صورة من صور العون والمساعدة على ارتكاب            

ة   ة واإلرهابي ات اإلجرامي ى    ، )١(العملي ستر عل ـورة الت صير بخطـ ب التب ا يتطل مم

د    وائهم بع ساعدة وإي دهم بالم اة ، وم ل الجن ة  أو قب ات اإلجرامي ابهم العملي ارتك

ي  ة الت م اإلجراءات الوقائي ستر من أه صير بخطورة الت ة ، حيث إن التب واإلرهابي

ه في        ه والقضاء علي  تسهم بفاعلية في اقتالع جذور العنف واإلرهاب وتجفيف منابع

   .)٢( مهده

    أهداف الدراسة: ثالثًا 

  :يمكن حصر أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية

  .توضيح المقصود بجريمة التستر ، وأرآانها ، واألفعال المكونة لها  - ١

  . معرفة أشكال التستر المختلفة على الجرائم اإلرهابية  - ٢

  .توضيح أسباب التستر على الجرائم اإلرهابية  - ٣

  .وضيح الفرق بين التستر والسترت  - ٤

                                                 
 ، ١ ،  ط  دار الجامعة الجديدة للنشر              :   اإلسكندرية      (  ،  وبات  ــــــنون العق      النظرية العامة لقا         :   سليمان  عبد المنعم ،        ) ١( 

  .٦٥٤ص) م٢٠٠٠
جامعة نايف     :   الرياض       (  اإلرهاب وأخطاره والعوامل المؤدية إلية وأساليب مكافحته                                 : محمد بن المدني      بوساق ،       )٢(

 .٢٨ص) م٢٠٠٤العربية للعلوم األمنية ، 
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بيان ماهية المسؤولية الجنائية للتستر على الجرائم اإلرهابية وأرآانها وأسباب            - ٥

  .امتناعها في الشريعة والنظام السعودي

سعودي في الحد من ظاهرة          بيان  - ٦ ي ال  دور الشريعة اإلسالمية والنظام الجزائ

  .التستر على الجرائم اإلرهابية

  

   أسئلة الدراسة:رابعًا

  :تسعي هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية  

  ما المقصود بجريمة التستر ، وما أرآانها ، وما األفعال المكونة لها ؟  - ١

  ما أشكال التستر على الجرائم اإلرهابية ؟  - ٢

  ما أسباب التستر على الجرائم اإلرهابية ؟  - ٣

  ما الفرق بين التستر والستر ؟  - ٤

سؤولية    - ٥ ا الم ة م ي     الجنائي ا ف باب امتناعه ا وأس ا أرآانه ستر ، وم ة الت لجريم

  الشريعة والنظام السعودي ؟

ا   - ٦ المي و  دورم ائي اإلس شريع الجن ي الت ة ف سياسة الجنائي راءات  ال ام اإلج نظ

   السعودي في الحد من ظاهرة التستر على الجرائم اإلرهابية ؟الجزائية

  ةمنهج الدراس: خامسًا 

  :الجانب النظري  - ١

دراسة                                             خالل  من  لتحليلي  ا ئي  الستقرا ا لمنهج  ا ختيار  ا لى  إ لباحث  ا سيعمد 

لنظام                                            وا اإلسالمي  الجنائي  لتشريع  ا في  لتستر  ا على  لمترتبة  ا ئية  لجنا ا لمسؤولية  ا

السعودي من جميع جوانبها وأسبابها وعالقتها بالظواهر ذات الصلة وأساليبـــها                                        

  .الستنتاج الدالالت وإبرازها ، واإلجابة على تساؤالت البحثوأشكالها وأنواعها ، 
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  :الجانب التطبيقي  - ٢

سيعمد الباحث إلى اختيار منهج دراسة الحالة من خالل الرجوع إلى حاالت                                    

التستر على مرتكبي الجرائم اإلرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية                                           

  .أنواعها وأشكالها ودوافعها الحقيقيةودراستها وتحليلها الستنباط أسبابها و

  حدود الدراسة: سادسًا

 تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة علي المسؤولية الجنائية                        : الحد الموضوعي       -

لمملكة                                            ا في  وقعت  لتي  ا بية  اإلرها ئم  لجرا ا على  لتطبيق  با لتستر  ا جريمة  عن 

  .العربية السعودية

لتستر على جرائم إرهابية              قضايا تتضمن ا     ستسيختار الباحث          : الحد الزمني        -

م وتحليلها    ٢٠٠٥م حتي  ١٩٩٥وقعت في المملكة العربية السعودية في الفترة من                   

 .لمعرفة أسباب التستر وأشكاله وأنواعه

  . المملكة العربية السعودية:الحد المكاني  -

  مصطلحات الدراسة: سابعًا 

  :المسؤولية الجنائية   - ١

ة     ه ،         هي حال أو صف        :المسؤولية في اللغ ه تبعت ع علي سأل عن أمر تق ة من ي

ر   : يقال   ا ب ا           ىءأن زام الشخص بم ى الت ًا عل ق أخالقي ذا العمل ،وتطل  من مسؤولية ه

ر             يصدر عنه قوًال أو عمًال ، بينما تطلق على االلتزام بإصالح الخطأ الواقع على الغي

  .)١(طبقًا للقانون 

                                                 
 .٣٣٢ص) م١٩٩٢الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، : القاهرة (عجم الوسيط ،  الم:   مجمع اللغة العربية )١ (



 -١٢-

ه    جنى: الجناية في اللغة   ة    الذنب عليه يجني ع            أي: جناي ه ، وهو جان والجم  جره إلي
  .)١( أذنب: ادعى ذنبًا لم يقترفه ، وجنى جناية : جناة وجناء ، وتجنى عليه 

 إيقاع الضرر على          ارتكاب فعل محظور يتضمن          :   الجناية في االصطالح الشرعي             
  .)٢( النفس أو غيرها آالتعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو ماًال

 أن يتحمل اإلنسان تبعة ونتائج أفعاله                  : طالح الشرعي     المسؤولية الجنائية في االص            
 المحرمة ، بشرط أن يكون مدرآًا لمعانيها ونتائجها وأن يأتيها مختارًا ، فمن أتى

 فعًال محرمًا وهو ال يريده آالمكره أو المغشي عليه ال يسأل جنائيًا عن فعله ، ومن                                   
 أو المجنون ، ال يسأل أيضًا               أتى محرمًا وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه ، آالطفل                          

عن فعله ، فالمسؤولية تقوم على اإلدراك من ناحية ، وعلى الحرية واإلرادة من                                                 
   .)٣(ناحية أخرى 

بكامل                                          متمتعًا  يكون  أن  بشرط  لمجرمة  ا له  فعا أ ئج  نتا الشخص  تحمل  وهي 
  . )٤(األهلية والوعي واإلدراك وسالمة اإلرادة والتفكير

هي صالحية الشخص لتحمل الجزاء          :    االصطالح القانوني         المسؤولية الجنائية في         

ه ــعما يرتكبه من جرائم ، وتوقيع الجزاء الجنائي عليه بموجب حكم قضائي يقرر أن                               

   التزام قانوني بتحمل التبعة ، فهي والمسؤولية الجنائية عبارة عن.)٥(ؤول جنائيًا ــمس

                                                 
) م٢٠٠٣ ،  ٧طمؤسسة الرسالة ، :  بيروت (  ، القاموس المحيط: الدين محمد بن يعقوب  مجدالفيروزآبادي ،   )١(

  .٣٣٨ص
طبـــع على نفقة :  الرياض  :مي معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي اإلسال:سن بن محمد حسفر ،    )٢(

 .١٥ص) م١٩٩٨ ، ١،  ط المؤلف
ة غير ارسالة دآتور ،   فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه اإلسالمي:  يوسف ،  فتحي سعيد  )٣(

 .١٢ص) م١٩٩٤جامعة عين شمس ، :  القاهرة  (منشورة ،
  .١٢صمرجع سابق ،  ئي العام ،  ، القانون الجناالعوجي ،  مصطفي  )٤(
 ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: بيروت (سؤولية الجنائية أساسها وتطورها ،  الم: إمام ،  محمد آمال الدين  )٥(

 .٨٢ ص) م١٩٩١ ،  ٢ط
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ولية ال تنشأ مستقلة بذاتها ، بل              عي ، فالمسؤ    م جزئي وفي الوقت ذاته التزام تب                     التزا    
تنشأ بالتبعية اللتزام قانوني آخر هو االلتزام األصلى سواء لحمايته من عدم التنفيذ أو                                

  .)١(لضمان الوفاء االختياري به 
مالته ، أو بما        اوهي تحمل اإلنسان نتائج تصرفاته الضارة سواء ما يتعلق منها بمع                            

  .)٢(يجرمه القانون ويصفه بأنه جريمة 
  : التستر – ٢

للغة          تستر في ا كتمان ،                 :   ال ل ا لتخفي و معنى ا لثالثي ستر ب فعل ا ل مصدر ا
  .)٣(والستارة ما يستتر به ، وتستر واستتر أي تغطى ولم يظهر 

هو غض الطرف عن التصرفات غير المقبولة :التستر في االصالح الشرعي  
إخفائهم وإيوائهم وتقديم التي يرتكبها بعض األفراد سواء بالتكتم على تصرفاتهم أو 

   . )٤( مساعدة لهمال
أوى         ، ذاته   إلرهابي  اوالتستر ال يتضمن ارتكاب العمل         وفير الم شمل ت  بل قد ي

ة      ي ،   ـأو الرعاية لإلرهاب    وة معنوي زوده بق ذي ي ه      األمر ال ردده وتجعل ى ت  تقضى عل
  .)٥(النجاة يقدم على ارتكاب العمليات اإلرهابية مطمئنًا إلى النتيجة واثقًا من 

ستقلة            ة م والتستر ال يتضمن االشتراك في تنفيذ العمل اإلرهابي ، بل هو جريم
  .)٦(متميزة بأرآانها 

                                                 
م    )١( د الحك ودة ،  عب نقض ،  : ف ضاء ال ه وق ي ضوء الفق ة ف ساءلة الجنائي اع الم كندرية (امتن دار المطبوعات : اإلس

 .٩ص) م٢٠٠٣ ،  ١الجامعية، ط
ة ،  :  المرصفاوي ،  حسن صادق    )٢( شريعات العربي ي الت ة ف سئولية الجنائي د الم اهرة (قواع ة : الق ة العربي المنظم

 .١١ص) م١٩٧٢للثقافة والتربية والعلوم ، 
 .٥٣٠الفيروزآبادي ،  مرجع سابق  ،  ص   )٣(
 .٣٢جع سابق ، صسفر ،  حسن بن محمد ،  مر   )٤(
 .٣١٣مجلي ،  حسن علي ،   مرجع سابق ، ص   )٥(
ة ، ط  : القاهرة (القسم العام ،  : شرح قانون العقوبات  :  حسني ،  محمود نجيب         )٦( ) م١٩٨٩ ،  ٦دار النهضة العربي

 .٤٤٤ص
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   ويقال أرهبهى خافــــــــــــ مصدر مشتق من رهب بمعن:اإلرهاب في اللغة   - ٣

ρ#) ®:  قال تعالى .)١(واسترهبه أي أخافه  ‘‰Ïã r& uρ Νßγs9 $̈Β ΟçF÷è sÜ tG ó™$# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒuρ ÅÞ$t/Íh‘ 

È≅ø‹y⇐ø9 $# šχθ ç7Ïδö è? ⎯Ïµ Î/ ¨ρß‰tã «! $# öΝà2̈ρ ß‰tã uρ t⎦⎪ Ì yz# u™ uρ ⎯ ÏΒ óΟÎγÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝ ßγtΡθ ßϑn= ÷è s? ª! $# öΝßγßϑ n= ÷è tƒ 

4 $tΒuρ (#θà) ÏΖè? ⎯ ÏΒ &™ ó©x« †Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¤∃uθ ãƒ öΝä3 ö‹s9 Î) óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑn=ôà è? ∩∉⊃∪ 〈 )أي   ،)٢

  .)٣(ائكم ما يخوفهم ويثير فزعهم منكم ألعد أعدوا
  

هو التخويف واإلفزاع من أجل الوصول : اإلرهاب في االصطالح الشرعي 
  .)٤(لهدف معين 

استخدام العنف غيرالقانوني أو التلويح به                    :   اإلرهاب في االصطالح القانوني                
آلمنين                                               ا لترويع   ونسف  وتخريب  وتعذيب  وتشويه  غتيال  ا من  لمختلفة  ا له  بأشكا
وزعزعة األمن واالستقرار لتحقيق هدف سياسي آكسر روح المقاومة وااللتزام عند                                 
األفراد أو هدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو للحصول على معلومات أو                                         

   .)٥( أموال عن طريق اإلآراه
ارتكاب أعمال عنف في إطار مشروع فردي أو جماعي                               :   ( واإلرهاب هو          

ل بهدف خلق الرعب لدى شخصيات محددة بهدف إثارة                       يرمي الرتكاب هذه األعما             
  .)٦() الخوف لدى عامة الجمهور بما يشكل ردود فعل سيكولوجية

                                                 
 .٢٥٩ص) ت٠ ،  د١دار القلم ، ط: بيروت (مختار الصحاح ،  : الرازي ،  محمد بن أبي بكر    )١(
 .٦٠آية : سورة األنفال   )٢(
 ،   ٢مكتبة دار الفيحاء ،  ط     : دمشق  (تفسير القرآن العظيم ،  تحقيق عبد القادر األرناؤوط ،           : ابن آثير ،  إسماعيل         )٣(

 .١٥٢ ،  ص٣ج) م١٩٩٨
ليمان صالح    )٤( ن س د ب ربيش ،  أحم ة المعاصرة ،  : ال ا الفقهي اب وتطبيقاته رائم اإلره اض (ج ايف ج: الري ة ن امع

 .٣٠ص) م٢٠٠٣ ،  ١العربية للعلوم األمنية ، ط
ايز       )٥( ن ف ي ب ي ،  عل ي في مكافحة اإلرهاب    : "الجحن اون العرب ة لمكافحة اإلرهاب   : التع ة العربي دوة " االتفاقي ، ن

 .١٨١-١٨٠ص ص) م١٩٩٩ ،  ١جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ط: الرياض ( مكافحة اإلرهاب ، 
سانين عط   )٦( ام ح اب : ا اهللا ،  إم ة ، : اإلره انوني للجريم ان الق كندرية (البني ة ،  : اإلس ات الجامعي دار المطبوع

 . ١٢٤ص) ١م ،  ط٢٠٠٤
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لمادة                                              من ا لثانية  لفقرة ا ا اإلرهاب في  لمكافحة  لعربية  االتفاقية ا وقد نصت 

فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا آانت                      :   " األولى على أن اإلرهاب عبارة عن                    

أو أغراضه ، لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إلقاء الرعب                                   بواعثه    

بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو                                     

إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المــرافق أو األمالك العامة أو الخاصة ، أو احتاللها أو                                      

   .)١( " الموارد الوطنية للخطراالستيالء عليها ، أو تعريض أحد

التبعة     : ـرائية فهي    ة إج  ـئولية الجنائية عن جريمة التستر من ناحي             ــأما المس    

التي يترتب عليها عقوبًة في التشريع الجنائي اإلسالمي ونظام اإلجراءات الجزائية                                       

حرة السعـودي والتي يتحملها آل فرد يتمتع بكامل األهلية المعتبرة شرعًا واإلرادة ال                                  

واإلدراك والتمييز نتيجة إيوائه أو مساعدته مرتكبي العمليات اإلرهابية ، أو إخفاء                                            

لة                                                لعدا ا لتضليل  آاذبة  بمعلومات  اإلدالء  أو   ، عليهم  القبض  في  تساعد  معلومات 

  .والحيلولة دون القبض عليهم

  

  

  
 حبث الثاني

 الدراسات السابقة
  

  

  
                                                 

 ،  ١جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ط: الرياض (واقع اإلرهاب في الوطن العربي ،  : عيد ،  محمد فتحي    )١(

 .٣١ص) م١٩٩٩



 -١٦-

  

  

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: اسة األولى الدر  

 رسالة دآتوراة غير منشورة من إعداد محمد زآي أحمد عسكر ، عام                                 وهي    

  . م ، آلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة١٩٩٠

لقديم والحديث من خالل األسس                                             وقد تناولت فكرة المسؤولية الجنائية في ا

ر للمسؤولية الجنائية ، وصور المسؤولية الجماعية                   النظرية للمفهوم القانوني المعاص            

في التشريعات المعاصرة ، والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير سواء بالمساهمة أو                                    

  : المساعدة أو التستر من خالل األبواب والفصول التالية 

  .تأصيل مبدأ المسؤولية الجنائية: الباب التمهيدي 

  . وفكرتها وفلسفتها الجنائيةوتناول مفهوم المسؤولية الجنائية  

  تفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير عن طريق مبدأ السببية: الباب األول 

وتناول دراسة فكرة السببية والفكرة المقترحة لتفسير المسؤولية الجنائية عن                                    

  .فعل الغير

  تفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وفقًا آلراء الفقه: الباب الثاني 

لموسعة                                             ا للنظرية  طبقًا  لغير  ا فعل  عن  ئية  لجنا ا لية  و لمسؤ ا تفسير  ول  تنا و

  .ونظرية االشتراك

  حاالت المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: الباب الثالث 

وتناول حاالت المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في النصوص التشريعية                                         

  .والقضائية وقانون العقوبات االقتصادي والجمرآي
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  :م النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يليوأه  

سبقت الشريعة اإلسالمية الفكر األوربي في األخذ بمعالم المسؤولية الجنائية                                    -أ 

  .القائمة على أساس أخالقي

تحاول األنظمة الوضعية الحديثة تخفيف العقوبة على الجاني بإلقاء قسطًا من                                  -ب 

  .م أو بيئته االجتماعية المسؤولية الجنائية على أسرة المجر

يتشدد القانون الجنائي المعاصر في الحرص على عدم توقيع العقوبة إال على                                 -جـ 

  .فاعل الجريمة أو من ساهم فيها

في                                          -د  دخل  لنشاطه  يكون  عندما  إال  أو شريكًا  فاعًال  بصفته  اإلنسان  يسأل  ال 

لقانون على تجريمها سواء آان ذل                                     ك بالقيام    وقوعه في األعمال التي نص ا

بالفعل أو االمتناع الذي يجرمه القانون ، وال مجال للمسؤولية المفترضة أو                                     

  .التضامنية في العقاب إال استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون

بالرغم من ضرورة عالقة السببية لقيام المسؤولية الجنائية ، إال أنها غير آافية                       هـ 

  .ةوحدها لقيام المسؤولية الجنائي

 هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في ترآيزها على المسؤولية الجنائية                     وتختلف  

عن فعل الغير والتي من بينها المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التستر على                               

الجاني ، بينما تقتصر الدراسة الحالية على المسؤولية الجنائية عن جريمة                                     

ب ية و إلسالم عة ا شري ل ي ا أصيلها ف ع ت تستر م ل م ا ئ جرا ل تطبيق على ا ل يان ا

  .اإلرهابية في المملكة العربية السعودية
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 الوضعي مقارنًا بالفقه        فكرة المسؤولية الجنائية في القانون                : الدراسة الثانية    

  اإلسالمي

آت              د لة  رسا منشورة             ــوهي  غير  ة  عام                 ورا  ، يوسف  فتحي سعيد  د  ا عد إ من   

  .ةم ، آلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهر١٩٩٤

لفقه                                                  با نًا  ر مقا لوضعي  ا نون  لقا ا في  ئية  لجنا ا لية  لمسؤو ا فكرة  ولت  تنا وقد 

اإلسالمي من خالل استعراض معنى المسئولية في الشريعة والقانون ، واألفعال                                        

المتصلة بالجريمة ومدى عالقتها بالمسؤولية الجنائية من خالل األقسام واألبواب                                        

  :والفصول التالية 

  يات المسؤولية الجنائيةفي عموم: القسم األول 

  مسؤولية اإلنسان عن الجريمة:باب األول ال

  .وتناول المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي  

  في أساس ومحل المسؤولية الجنائية: الباب الثاني 

  .وتناول أساس ومحل المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون  

  ؤولية الجنائية ودرجاتها وصورهافي سبب المس: الباب الثالث 

  .وتناول سبب المسؤولية الجنائية ودرجاتها وصورها  

  في األفعال المتصلة بالجريمة وعالقتها بفكرة المسؤولية الجنائية: الباب الربع 

وتناول عالقة المسؤولية الجنائية بكل من الرآن المادي للجريمة ، ورابطة                                          

  .والمساهمة الجنائيةالسببية ، والشروع في الجريمة ، 

  في مســؤولية العائــد والمعتاد على اإلجـــــرام وامتنــــــــــــــــــاع   : القســم الثاني 

                     المسؤولية الجنائية
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  في مسؤولية العائد والمعتاد على اإلجرام: الباب األول 

إلجرام في مصر         وتناول تطور النظرية لمسؤولية العود واالعتياد على ا                                 

لفقه اإلسالمي                                                لعائد والمعتاد ، والعود بين ا ا لم ، وأساس مسؤولية  لعا وا

  .والقانون

  في امتناع المسؤولية الجنائية: الباب الثاني 

  .وتناول أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية الجنائية  

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي   

اإلسال              -أ  لفقه  ا م  قا تكفي                           أ راسخة  أسس  على  ئية  لجنا ا لمسؤولية  ا نظرية  مى 

  .لمواجهة ظاهرة الجريمة وعالج أوجه الخلل االجتماعي

حرصت الشريعة اإلسالمية على تقرير عقوبة مقدرة لجرائم الحدود وجرائم                              -ب 

  .القصاص بالنظر إلى المجرم ، فحماية المجتمع ودفع الضرر أولى

المسؤولية                 -جـ  الجنائية في الشريعة اإلسالمية والعقوبات                      حققت أسس ونظام 

حد                                    أدنى  إلى  الجريمة  معدالت  تقليص  في  ملموســة  نتائج  عليها  لمترتبة  ا

  .ممكن ، وساهمت إلى حد آبير في مكافحة ظاهرة الجريمة

تعاني التشريعات الوضعية من الضعف نتيجة منح المشرع صالحية وضع                         -د 

س أمن المجتمع بين حدين أدنى وأقصى              العقوبة في الجرائم الخطيرة التي تم              

لمالبسات                                        وا ئع  لوقا ا استعراض  بعد  لعقوبة  ا تقدير  للقاضي سلطة  رآًة  تا

وظروف الجريمة ومراعاة حال المجرم ، وقد أآد الواقع العملي إخفاق                                             

  .القضاة الوضعيين في معالجة نظرية العقوبة ومكافحة ظاهرة الجريمة

مة الحرابة في الشريعة اإلسالمية التي وضعت                تقابل الجريمة اإلرهابية جري               -هـ 

  .لها العقاب الرادع



 -٢٠-

لمسئولية                                          و    ا تحديد  وأسس  مبادىء  بين  لمقارنة  ا على  لدراسة  ا هذه  ترآز 

الجنائية في الشريعة والقانون ، ومدى فعالية السياسة الجنائية في الشريعة                                    

لجريمة ،   اإلسالمية وتفوقهاعلى نظيرتها في القوانين الوضعية في مكافحة ا                       

عن                                       ئية  لـجنا ا المسؤولية  لية على  لحا ا لدراسة  ا اهتمام  محور  ينصب  بينما 

تطبيق على   ل يان ا ب ية و إلسالم عة ا شري ل ي ا أصيلها ف ع ت تستر م ل مة ا جري

  .الجــــرائم اإلرهابية في المملكة العربية السعودية

  التستر على الجريمة وعقوبته: الدراسة الثالثة     

ير منشورة من إعداد سامي بن عبد العزيز المعجل ،                     رسالة ماجستير غ      وهي    

م ، المعهد العالي للقضاء ، جامعة اإلمام محمد بن سعومد اإلسالمية ،                               ٢٠٠٢عام   

  .الرياض

لنظام                                           وا اإلسالمية  الشريعة  في  وعقوبته  الجريمة  على  لتستر  ا تناولت  وقد 

  :السعودي تمهيد وأربعة فصول على النحو التالي 

تمهيد   ل شتمل ا الصطالح  ا ا لغة و ل ي ا تستر ف ل عريف ا ناوال ت بحثين ت لى م  ع

  .والنظام ،  وتعريف الجريمة في اللغة واالصطالح والنظام

وتناول الفصل االول أسباب التستر على الجريمة من خالل خمسة مباحث                                      

تناولت األسباب التي ترجع إلى ذات البين ،  واألسباب المادية ،  واألسباب األمنية ،                                      

  .باب االجتماعية ،  واألسباب التي ترجع إلى ذات النظم واللوائحواألس

مباحث                                           ثالثة  خالل  من  الجريمة  على  لتستر  ا جهات  لثاني  ا الفصل  وتناول 

تناولت التستر من قبل المجرم نفسه ،  والتستر من قبل أفراد الناس ،  والتستر من                                      

  .قبل الجهات الحكومية
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ي يقع فيها التستر من خالل مبحثين تناوال               وتناول الفصل الثالث الجرائم الت                       

في                                              المجرم  لتستر على  الشرعية ،  وا واألمور  الجنايات  المجرم في  لتستر على  ا

  .األمور المخالفة للنظام

وتناول الفصل الرابع عقوبة التستر على الجريمة من خالل مبحثين تناوال                                       

  .ى الجريمة في النظامعقوبة التستر على الجريمة في الفقه ،  وعقوبة التستر عل

  .  واشتملت الخاتمة على أهم نتائج وتوصيات البحث  

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي   

لتستر                                      -أ  ا عقوبات  وضع  في  لوضعية  ا نين  ا لقو ا إلســــالمية  ا لشريعة  ا سبقت 

  .والتحذير من خطورته

تستر على الجريمة والتستر           تتنوع أشكال التستر ما بين التستر التجاري وال                          -ب 

على مخالفي أنظمة اإلقامة والتستر على جريمة التزوير والتستر على جريمة                            

لفات                                            لمخا ا بعض  على  لتستر  ا و لمخدرات  ا جريمة  على  لتستر  ا و ة  لرشو ا

  .النظامية

  .تتفق الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي في عقوبة التستر على الجريمة  -جـ 

ي الشريعة اإلسالمية هي الحبس والجلد والغرامة ومصادرة                        عقوبات التستر ف        -د 

  .األموال والنفي جميعهم أو بعضهم مشترآين أو منفردين

عقوبت التستر عقوبة تعزيرية تمنح الشريعة اإلسالمية ولي األمر تحديدها                                     هـ 

  .وتطبيقها وبحيث ال تتجاوز عقوبة الحدود

ــ                       ـريمة بصفة عامة ، بينما ترآز            وترآز هذه الدراسة على التستر على الجــ

الدراسة الحالية على المســــــؤولية الجـــــــنائية للتستر على مرتكبي العمليات 
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ئم                                         الجرا على  لتطبيق  ا وبيان  اإلسالمية  الشريعة  في  تأصيلها  مع  بية  اإلرها

  .اإلرهابية في المملكة العربية السعودية

  دةظاهرة التستر التجاري بج: الدراسة الرابعة 

عام                                          وهي       ، لمي  لسا ا محمد  فهد  د  ا عد إ من  منشورة  غير  ة  دآتورا لة  رســا  

  . م ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة٢٠٠٤

على سوق                                           تطبيقية  دراسة  خالل  من  لتجاري  ا لتستر  ا هرة  ظا ولت  تنا وقد 

به ،                                                   وأسبا لتستر  ا هرة  مظا على  لتعرف  ا بهدف  ة  جد ينة  مد في  لمنزلية  ا ني  ألوا ا

ة على جريمة التستر ، وانعكاسات التستر على االقتصاد السعودي                       والعقوبات المترتب        

  : من خالل الفصول التالية 

  .مفهوم التستر في سوق العمل السعودي: الفصل األول  

  .مظاهر التستر في سوق العمل السعودي: الفصل الثاني 

  .أسبا ب التستر: الفصل الثالث 

  .أرآان جريمة التستر: الفصل الربع 

  .العقوبات المترتبة على جريمة التستر: لخامس الفصل ا

  .انعكاسات التستر على االقتصاد الوطني السعودي: الفصل السادس 

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي   

  .غالبية الجنسيات المسؤولة عن التستر عربية  -أ 

  .توجد صلة قرابة بين المتستر والمتستر عليه   -ب 

  .أساليب التستر هي وجود شراآة بين المتستر والمتستر عليهأهم   -جـ 

أهم صور التستر هي منح المواطن السعودي الفرصة لغير السعوديين للعمل                               -د 

تحت مظلة اسمه نظير مبلغ مقطوع يتم االتفاق عليه بين الطرفين يحدده حجم                        
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 على  النشاط التجاري الذي يمارسه المتستر عليه ، وآذلك حصول المتسترين                           

  .نسبة من أرباح المتستر عليهم

عزوف الشباب السعودي عن العمل في                :   من أهم أسباب انتشار عملية التستر               -هـ  

المجال التجاري ، وعدم توفر القدرة المالية لدى غالبية الشباب السعودي الذين                 

  .توجد لديهم ميول تجارية

تياطات التي يمارسها        صعوبة إثبات ظاهرة التستر نتيجة االحترازات واالح                             -و 

  .المتسترون

  .للتستر آثار سلبية على االقتصاد الوطني السعودي  -ز 

 الدراسة التستر التجاري أسبابه ومظاهره وآثاره السلبية على                           وقد تناولت هذه         

االقتصاد السعودي ، بينما رآزت الدراسة الحالية على المسؤولية الجنائية عن                               

شريعة اإلسالمية وبيان التطبيق على الجرائم                 جريمة التستر مع تأصيلها في ال          

  .اإلرهابية في المملكة العربية السعودية

  التستر واإليواء في الفقه اإلسالمي: الدراسة الخامسة   

 رسالة دآتوراة غير منشورة من إعداد حافظ محمد أنور بن مهر إلهي ،                             وهي    

  . إلسالمية ، الرياضم ، آلية الشريعة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود ا٢٠٠٥عام 

وقد تناولت التستر واإليواء في الفقه اإلسالمي من خالل مقدمة وبابين وخاتمة                                  

  : على النحو التالي 

تناول الباب األول حقيقة التســتر واإليواء وأسبابهما من خالل ثالثة فصول                                       

ل                                             :   هي   ا بين  لعالقة  ا و   ، به  وأسبا ء  إليوا ا وحقيقة    ، به  وأسبا لتستر  ا تستر حقيقة 

  .واإليواء
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حكم  :   وتناول الباب الثاني أحكام التستر واإليواء من خالل أربعة فصول هي                                    

في                                                              ء  واإليوا لتستر  وا   ، لعقوبات  ا في  إليواء  وا لتســـتر  وا   ، ء  واإليوا لتستر  ا

  . المعامالت ،  والتستر في فقه األسرة

  .واشتملت الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات  

  :تائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يليوتنحصر أهم الن  

  :يكره التستر واإليواء في الحاالت التالية   -أ 

التستر على من عرف عنه ارتكاب المعاصي التي في عقوبتها حق هللا                          - ١

  .وتكرار فعلها

  .إذا ساعد التستر واإليواء المجرم على تكرار ارتكاب جرائمه  - ٢

  .يؤدي إلى ارتكاب جريمةإذا ظن أن التستر واإليواء س  - ٣

  .إذا آان المتستر عليه قد ارتكب جريمة في حق آدمي  - ٤

  :يجب التستر واإليواء في الحاالت التالية   -ب 

  .التستر على المظلوم وإيوائه من الظالم  - ١

  .إذا آان عدم التستر يؤدي إلى ارتكاب جريمة أآبر  - ٢

  .يؤدي إلى تجسسالتستر على أمر مستور إذا آان الكشف عنه   - ٣

  .تستر الشخص العاصي على نفسه عن الناس وعدم المجاهرة بذنوبه  - ٤

    .التستر على ذوي الهيئات ونحوهم  - ٥

  .يباح التستر واإليواء إذا تساوي فعل التستر واإليواء وعدمه  -جـ 

األجر                                             -د  يجوز أخذ  لبدعة المكفرة وإيواء صاحبها ، وال  ا لتستر على  يحرم ا

  . آفالة االستقداموالعوض عن

  .ال يجوزالتستر على المتخلفين أو المخالفين لإلقامة النظامية  -هـ 
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  .التستر التجاري غير جائز  -و 

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في ترآيزها على التستر واإليواء                                      

والحاالت التي يجوز فيها التستر والحاالت التي ال يجوز فيها والتي من بينها                                 

لدراسة الحالية على                                             ار    تكاب الجريمة أو اإلعداد الرتكابها ، بينما ترآز ا

المسؤولية الجنائية للتستر مع تأصيلها في الشريعة اإلسالمية وبيان التطبيق                              

  .على الجرائم اإلرهابية في المملكة العربية السعودية

  

  

  

  

  

  

  

  
 املبحث الثالث 

 فصول الدراسة تنظيم 
  

  

  

  ور لفصول الدراسةالتص: المبحث الثالث 
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ويحتوي على مقدمة ، وفصل تمهيدي وأربعة فصول تتناول أبعاد الدراسة                                        

المختلفة ، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات ، والمراجع ومحتويات البحث                                       

  :على النحو التالي

  المدخل للدراسة: الفصل التمهيدي 

  :وفيه ثالثة مباحث   

  .دراسةاإلطار المنهجي لل: المبحث األول  -

 .الدراسات السابقة: المبحث الثاني  -

 .التصور لفصول الدراسة: المبحث الثالث  -

  جريمة التستر والمسؤولية الجنائية الشخصية: الفصل األول 

  :وفيه أربعة مباحث   

  مفهوم التستر: المبحث األول  -

نظام   أرآان جريمة التستر في التشـــــــــــــــريع اإلسالمي وال                  : المبحث الثاني    -

 السعودي

طرق إثبات جرائم التستر في التشريع اإلسالمي والنظام                              :   المبحث الثالث           -

  السعودي  

المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم التستر بين                           :   المبحث الرابع             -

  .الشريعة والنظام الجزائي السعودي

  المسؤولية الجنائية: الفصل الثاني 

  :وفيه ثالثة مباحث  

  تقرير المسؤولية الجنائية للفرد: ث األول المبح -
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لثاني          - ا لمبحث  لنظام                                  :   ا وا اإلسالمي  لتشريع  ا بين  ئية  لجنا ا لفرد  ا مسؤولية 

 الجزائي السعودي

لثالث         - لنظام                                :   المبحث ا اإلسالمي وا موانع المسؤولية الجنائية في التشريع 

 .الجزائي السعودي

الجزا                    :   الفصل الثالث         والنظـــــام  الشريعة  الحـــــد من               دور  ئي السعـــودي في 

  .ظاهرة التستر

  :        وفيه مبحثان 

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر: المبحث األول    -

 دور النظام الجزائي السعودي في الحد من ظاهرة التستر: المبحث الثاني    -

  دراسة تطبيقية تتضمن ستة قضايا لتحديد أشكال وأسباب جريمة: الفصل الرابع 

    التسترعلى الجرائم اإلرهابية التي وقعت في المملكة العربيـــــــة     

  .م٢٠٠٥ - ١٩٩٥   السعودية في الفترة من       

  . نتائج الدراسة والتوصيات:الخاتمة

  .المراجع والمصادر
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 الفصل األول
 جرمية التسرت واملسؤولية اجلنائية الشخصية

  

  :يتضمن المباحث التالية   

  .مفهوم التستر  : ث األولـبحالم -

 .أرآان جريمة التستر في التشريع اإلسالمي والنظام السعودي  : المبحث الثاني -

 طرق إثبات جرائم التســـــــــــتر في التشريع اإلسالمي والنظام   : المبحث الثالث -

 .السعودي      

 التستر بين المسؤولية الجنائية الشخصيـــــــــة لمرتكبي جرائم   : المبحث الرابع -

  .الشريعة والنظام الجزائي السعودي      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 املبحث األول
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 مفهوم التسرت
  

  :يتضمن أربعة مطالب آالتالي   

  تعريف التستر  : المطـلب األول

  أشكال التستر  :  المطلب الثاني

  أسباب التستر  : المطلب الثالث

  الفرق بين التستر والستر  : المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعريف التستر:  األول لبالمط

  :التستر في اللغة  -أ 
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 الفعل الثالثي َسَتر بمعنى الَتَخِفي والِكَتَمان ، والِسَتارة ما ُيسَتَتر ِبِه ، مصدر  

  .)١(وَتَسَتَر واسَتَتر أي َتَغَطى ولم َيَظَهُر 
وتستر  ، .)٢(مصدر سترت الشيء أستره ، إذا غطيته فاستتر : والتستر بالفتح   

šV ®  : تعالى قال ،  )٣(غطي واحجب فلم يظهر  ت أي ù& t s%#sŒ Î) uρ  tβ#u™ ö à) ø9 $# $oΨ ù=yè y_ y7 uΖ ÷ t/ 

t⎦÷⎫ t/ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο tÅzFψ $$Î/  $\/$pg Éo #Y‘θ çG ó¡̈Β ∩⊆∈∪ 〈 )٤(.   

    
ال انستر واستتر وتستر ، والستر هو ما استتر به ، والجمع أستار وستور ويق  

   .)٦( والعقل ، وقيل الخوف والحياء )٥(تر الحياء والخجل والعقل وستر ، والس

. سترت الشيء سترًا: تقول . السين والتاء آلمة تدل على الغطاء ) ستر(و  

  .)٧(ما استتر به آائنا ما آان : والسترة 

  

  

  .)١(واحد الستور واألستار بمعنى الخوف والحياء والعقل : والستر بالكسر     

                                                 
 .٥٣٠القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ص: دي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبا   )١(
 .٤٤٣ ، ص٤ج)ت.دار صادر ، د: بيروت(لسان العرب ، : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري    )٢(
  .٢٨٥ص) ت.دار القلم ، د: بيروت(مختار الصحاح ، : الرازي ، محمد بن أبي بكر    )٣(
  . ٤٥آية : سراء سورة اإل   )٤(
 .٣٤٥- ٣٤٣لسان العرب ، مرجع سابق  ، ص ص : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري    )٥(
 .١٥٨القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ص: الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب    )٦(
ارس                 )٧( ن ف د ب سين أحم و الحــــ ة ، ب       : ابن فارس ، أب اييس اللغ ارون ،         معجم مق د ه سالم محم د ال ق وضبط عب تحقي

  ).ستر( مادة ١٣٢ ،  ص٣ج) م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠ ، ١دار الجيل ، ط: بيروت (
 
 
 
  
الة بإشراف             : الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب           )١( القاموس المحيط ، تحقيق مكتبة لتراث في موسسة الرس

 .٤٠٤ص) م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ، ٦موسسة الرسالة ، ط: بيروت (محمد نعيم العرقسوسي 
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  .)٢(ما يستتر به : تغطية الشيء ، والستر والسترة : الستر : األصفهاني وقال الراغب   

yè≅  ® :قال تعالى  øg wΥ óΟ ©9 Ο ßγ©9 ⎯ ÏiΒ $pκÍΞρßŠ #ZøI Å™  〈 )٣( ،  ®   $\/$pg Éo #Y‘θ çG ó¡̈Β 〈 )٤(.  

tΒuρ óΟ$ ®: االختفاء ، قال تعالى  : راو االستت çFΖ ä. tβρ ç ÏItG ó¡n@ βr& y‰pκô¶ tƒ öΝä3 ø‹n= tæ ö/ ä3 ãè øÿ xœ   〈 )٥(.  

  :التستر في االصطالح الشرعي   -ب 

تستر بالذنب ،  إذا أخفاه ،  وتستر : اإلخفاء ، يقال : "يرى البعض أن التستر     

  .)٦(بالغسل ،  إذا أخفى نفسه عن عيون الناس 

والتستر يعني إخفاء الشخص المجرم والمطلوب بحق ،  وستر فعله ،  وآتمان     

األمنية ،  أو عن صاحب الحق وغيره من الناس ؛  لقصد إنجائه خبره عن السلطات 

من العقوبة ،  أو تفويت حق الغير أو اإلضرار بصاحب الحق ،  أو إخفاء الشخص 

المظلوم بغير حق ،  وآتمان خبره عن طالبه ،  إلنقاذه من الظلم ،  ومنع حدوث 

  .)٧(الجناية عليه 

ي اللغة والتستر في االصطالح ويتضح مما سبق التطابق بين التستر ف    

  .الشرعي ، فكالهما يعني إخفاء األمر وآتمانه والتكتم عليه

  : التستر في النظام السعودي -جـ 
                                                 

د           )٢( ق صفوان عدنان داوودي ،                : الراغب األصفهاني ، الحسين بن محم رآن ، تحقي اظ الق ردات ألف دار : دمشق   (مف
 .٣٩٦ص) م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣ ، ٣القلم ، ط

 .٩٠آية : سورة الكهف    )٣(
 .٤٥آية : سورة اإلسراء    )٤(
 .٤٥آية : سورة فصلت    )٥(
د اهللا     ابن مسعود ،        )٦( د رولس قلعجي ،                         :  عب داد محم ع وإع ن مسعود ،  جم د اهللا ب ه عب ة     (فق ة المكرم مرآز  : مك

 .١٥٧ص) هـ١٤٠٤ ،  ١البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ،  ط
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تمكين : ورد التستر في النظام السعودي على التستر التجاري الذي يعني     

األجنبي من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي ال يسمح نظام استثمار رأس المال 

ويعد متسترًا آل من مكن األجنبي أو غيره . ألجنبي أو غيره من األنشطة بممارسته ا

ويعد متسترًا آل من مكن األجنبي من ذلك سواء عن طريق . من األنشطة بممارسته 

استخدام األجنبي السم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأية طريقة أخرى 

  .)١(تتم في الخفاء أو الباطن 

ح مما سبق التطابق في المعنى بين التستر في اللغة والتستر في النظام يتض  

السعودي ، فكالهما يعني إخفاء األمر ، وآتمانه ، ففي النظام السعودي يتم إخفاء 

  .اشتغال األجنبي بالتجارة والتكتم عليه

  وقد تباينت التعريفات التي تناولت التستر تبعًا الختالف أشكال التستر ، إال أن

جميعها رآزت على آونه إخفاء أمر المتستر عليه وتضليل السلطات في حال آونه 

مطلوبًا لديها ، فضًال عن تزويده بالمأوى والمالذ اآلمن الذي يتيح له التخفي والقيام 

  .بالمزيد من األعمال اإلجرامية

  

  

  

  أشكال التستر: المطلب الثاني 

                                                                                                                                                     
ر        )٧( ن مه ور ب د أن افظ محم ي ،  ح شورة ،        : إله ر من وراة غي الة دآت المي ،  رس ه اإلس ي الفق واء ف ستر واإلي الت

 .٢٤ص) هـ١٤٢٥جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،  : الرياض (
ارة    )١( الي     : وزارة التج ام الم الل الع ارة خ زات وزارة التج ر منج ـ ١٤٢١تقري ـ ، ١٤٢٢/ه اض (ه وزارة :  الري

 .١٤٤ص) م٢٠٠٢التجارة ، 
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لتستر على المجرمين في الجنايات تتنوع أشكال التستر ، وإن آان من أشدها ا  
واألمور الشرعية ، نظرًا لتأثيرها الذي يمتد ليشمل إلحاق الضرر بأفراد المجتمع ، 

  .والتي أفردت لها الشريعة اإلسالمية العقوبات الحدية الرادعة
  التستر على مرتكبي الجنايات والمخالفات الشرعية : الفرع األول 

  :تنقسم الماسة بكيان المجتمع  
  :الجرائم الماسة بكيان المجتمع   - ١

  : ويرى بعض الفقهاء أنها تتضمن نوعين   
  :جرائم الحدود التامة   -أ 
  .الشرب) ٤(    .البغي) ٣(    .الحرابة) ٢(    .الردة ) ١(
  .القذف) ٧(    .الزنا ) ٦(    السرقة) ٥(

فاالعتداء على الدين يكون بالردة الجماعية بصفة خاصة والتحريض عليها   
شر الفكر اإللحادي ، واالعتداء على النفس والمال والعرض عالنية في جرائم بن

الحرابة ، والخروج على اإلمام في جرائم البغي ، وتغييب العقل وإضعاف قدرته على 
التفكير والتمييز في جرائم شرب المخدرات والمكسرات ، واالعتداء على المال في 

وعقوبات هذه . ي جرائم الزنا والقذف جرائم السرقة ، واالعتداء على العرض ف
الجرائم مقدرة ال يستطيع القاضي أن يزيد فيها أو ينتقص منها أو يستبدلها أو يلغيها ، 

وقد اتجهت الشريعة اإلسالمية في هذه . آذلك ال يحق لولي األمر العفو عن مرتكبها 
لجرائم وأثرها الجرائم إلى حماية الجماعة وأهملت شأن المجرم نظرًا لخطورة هذه ا

  .)١(السلبي على أفراد المجتمع 
  

  :  جرائم القصاص والدية–ب 
                                                 

ـروت  بي(التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ،  : عودة ، عبد القادر       )١( الة ، ط  : ـــ ، ١٤مؤسسة الرس
 .٤٣٢ ، ص١ج) م ٢٠٠١
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  .القتل الخطأ)٣(  .القتل شبه العمد ) ٢(    .القتل العمد ) ١(  

  .الجرح الخطأ ) ٥(  .الجرح المتعمد ) ٤(  

ة فقط                   د ، والدي ة العم أقرت الشريعة اإلسالمية عقوبتا القصاص والدية في حال

أ ،    ة الخط ي حال وبتين أو      ف اتين العق ي ه ادة ف نقص أو الزي ن ال ت القاضي م ومنع

و عن الجاني                     ي األمر من العف ة    . استبدالهما أو إلغائهما ، وآذلك منعت ول وفي حال

سقط                  ا ال ت د سقط القصاص بينم ة العم ه في حال حصول العفو من أولياء المجني علي

و        أما  . الدية ، وإذا آان العفو مجانًا سقطت الدية أيضًا           إن العف في حالة جرائم الخطأ ف

درها القاضي أو                         ي يق ام الت ة للحق الع ة التعزيري سقط العقوب ه ال ي ة ، ولكن يسقط الدي

  .ولي األمر

  : الجرائم األخري  - ٢

 وتشمل آل جريمة ليست من جرائم الحدود وال من : جرائم التعازير األصلية   -أ 

  .جرائم القصاص والدية

  : ال يعاقب عليها بعقوبة مقدرةجرائم الحدود التي  -ب 

  .آجرائم الحدود غير التامة وجرائم الحدود التي يدرأ فيها الحد  

جرائم القصاص والدية التي يعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة آالجرائم التي ال                                  -جـ 

  .قصاص وال دية فيها

وبة  ويقدر القاضي العقوبة في جرائم هذا النوع ألن الشريعة ترآت حق اتخاذ العق                                       

للقاضي أو ولي األمر ، ولكون جرائم هذا النوع أقل خطورة من جرائم النوع                                   

  .)١(األول التي قدرتها الشريعة 

                                                 
 .٤٣٤- ٤٣٣، ص ص١التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ج: عودة ، عبد القادر    )١(
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وقد شرعت الشريعة عقوبات الحدود الرادعة ، وتشددت فيها للحفاظ على مقاصد                                     

لفساد في صفوفه ، فقدر                                         اإلسالمي من شيوع الرذيلة وا الشارع وحماية للمجتمع 

 لى عقوبات مناسبـــــــة لموجبـــــــات الحــــــدود في حــــــد الزنـــــــا سبحانه وتعا

® èπ u‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρ à$Î# ô_ $$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹è{ ù's? $yϑÍκÍ5 ×πsù ù& u‘ ’Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# 

βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ $# ( ô‰pκô¶uŠ ø9 uρ $yϑåκ u5# x‹tã ×π x Í← !$sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  〈 )١(.  

−ä ® :وقال تعالى في حد السرقة  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (#þθãè sÜ ø% $$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& L™!# t“y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x. 

Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym  〈 )القذف  ، وقال تعالى في حد )٢® t⎦⎪ Ï%©! $#uρ tβθ ãΒö tƒ 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™ !#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î=ô_ $$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù# y_ Ÿω uρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκy− 

#Y‰t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ x ø9 $#  〈 )٣(.   

  
βÎ)uρ Èβ$tG ®وقال تعالى في قتال أهل البغي      x Í← !$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (#θ è=tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù 

$yϑåκs] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ $yϑßγ1y‰÷n Î) ’n?tã 3“t ÷zW{ $# (#θ è= ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4©®L ym u™ þ’Å∀s? #’n< Î) Ì øΒr& «! $# 4 βÎ* sù 

ôN u™ !$sù (#θ ßs Î=ô¹ r'sù $yϑåκs] ÷ t/ ÉΑô‰ yè ø9 $$Î/ (#þθ äÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $#  〈 )٤(.   

  
التستر على مرتكبي الجنايات واألمور الشرعية من أخطر أشكال التستر ، و    

نظرًا آلثارها السلبيــة التي ال تقتصر على األفراد ، ولكن تمتد لتشمل  بقية أفراد 

المجتمع ، ويعد التستر على مرتكبي الجرائم اإلرهابية صورة خاصة من صور 

رعية ؛ ألن الشريعة اإلسالمية تعد التستر على مرتكبي الجنايات والمخالفات الش

                                                 
 .٢اآلية : سورة النور    )١(
 .٣٨اآلية : سورة المائدة    )٢(
 .٤اآلية : سورة النور    )٣(
  .٩ اآلية :سورة الحجرات    )٤(
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اإلرهابيين مفسدين في األرض وترصد لهم عقوبة الحرابة ، لما لهذه الجريمة من أثر 

  .)١(بالغ في اإلخالل بأمن األمة واستقرارها 

yϑ̄ΡÎ) (#äτℜ$ ®ولذلك قال تعالى في حد الحرابة      t“y_ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ 

tβöθ yè ó¡tƒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# #·Š$|¡ sù βr& (#þθ è= −Gs) ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6̄=|Áãƒ ÷ρ r& yì ©Üs) è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒr& Νßγè=ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρr& 

(# öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 šÏ9≡ sŒ óΟßγs9 Ó“÷“Åz ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû Íο tÅzFψ $# ë># x‹tã íΟŠÏà tã  〈 )٢(.  

  
على مرتكبي العمليات اإلرهابية أحد صور التستر وهكذا يتضح أن التستر     

على الجنايات والمخالفات الشرعية التي حرمتها الشريعة اإلسالمية وأفردت لها 

العقوبات الرادعة ، لذلك أقرت العقوبة التعزيرية للمتــــــــستر بحسب جسامة تستره 

  .أو تقديمه للعون لإلرهابيين

  في أنظمة اإلقامة والعملالتستر على مخال: الفرع الثاني 

التستر على مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل من أشكال التستر غير المرغوب     

لما فيها من مخالفة ألولي األمر ، فضًال عن اآلثار السلبية التي تنعكس على األحوال 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية للمجتمع

ضروا للمملكة ألغراض مختلفة سواء لزيارة األجانب الذين ح: المتخلفين هم     

  .)٣(األقارب أو زيارة المؤسسات والشرآات ، أو ألداء الحج أو العمرة ، أو الزيارة 

 فهي العمالة الوافدة التي تحصل  العمالة السائبة ومخالفي أنظمة اإلقامةأما    

 حرية التسيب على إقامات نظامية تحت آفيل معين ، ويقوم هذا الكفيل بإعطاء عمالته

  والبحث عن عمل في األسواق والشوارع بسبب عدم وجود عمل لديه ،

                                                 
 .٣٥٣موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص: العمري ، محمد بن عبد اهللا    )١(
 .٣٣آية : سورة المائدة    )٢(
 .١٩ص) ١٩٩٣، ) ٩٨٢٥(جريدة عكاظ ، ع". (حوار حول العمالة المتخلفة: " الروقي ، مرزوق بجاد    )٣(
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وذلك مقابل مبلغ متفق عليه ، أو مقابل نسبة يدفعها العامل لكفيلة عند توقيعه 

وختمه الستمارة اإلقامة أو تجديدها أو عند منحه تأشيرات خروج وعودة أو غيرها 

  .)١(راجعة أي جهة مختصة من األوراق التي يحتاجها العامل عند م

  :ومن خالل هذه التعريفات يتضح اآلتي 

إن المتخلفين هم أشخاص بقوا في المملكة بعد انتهاء المدة المسموح لهم بالبقاء   - ١

  .في المملكة خاللها ألداء الحج أو العمرة أو الزيارة

  .لعمرةالغالبية العظمى من المتخلفين مسلمين ألنه حضروا ألداء الحج أو ا  - ٢

إن تخلف األفراد بعد انتهاء المدة المقررة لهم يعني توفر القصد والتخطيط   - ٣

لالستفادة من تواجدهم في المملكة للبقاء أطول فترة ممكنة واالستفادة من فرص 

  .العمل المتوفرة التي تمنحهم دخًال أفضل مما يحصلونه في بلدانهم

ملكة لتحقيق غاية مادية بحتة هي االستفادة غالبية هؤالء المتخلفين قدموا إلى الم  - ٤

  .من الدخل المرتفع الذي يتيحه سوق العمل للعاملين بالمملكة

التسامح الذي يجده المتخلفين عند تواجدهم غير النظامي وتشجيع بعض األفراد   - ٥

  .لهم بتشغيلهم والتستر عليهم

سيات وديانات مختلفة أما مخالفي أنظمة اإلقامة والعمالة السائبة فهم من جن  - ٦

  .ويهدفون إلى العمل عند غير آفالئهم ألن ذلك قد يتيح لهم مميزات مادية أفضل

اعتقاد غالبية المخالفين والعمالة السائبة أن األمر لن يتعدى سوى ترحيلهم بعد   - ٧

  .)٢( اآتشاف أمرهم
                                                 

وازات     )١( ة للج ة العام تراتيجية الج: المديري ن  االس رة م وازات للفت دة للج ى ١/٤/١٤٢١دي ـ حت ـ٣٠/٣/١٤٢٦ه . ه
 .٢٢ص) م٢٠٠٠المديرية العامة للجوازات ، : الرياض (

ام    : ظاهرة المتخلفين في المشاعر     : فاضل ، أيمن صالح        )٢( ـ ،    ١٤١٣حج ع ة     ( ه ة المكرم مرآز أبحاث الحج      : مك
  .١٧ – ١٦ص ص) م١٩٩٣بجامعة أم القرى ، 
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  التستر على جريمة الرشوة واالختالس : الفرع الثالث 

التي حرمتها الشريعة اإلسالمية وآذلك األنظمة السعودية ، من صور التستر     

ألن فيه إتالف للمال آأحد الضروريات الخمس التي أوصت الشريعة اإلسالمية 

  .بحمايتها

ل ذي                      ول أو طلب الموظف مقاب والتستر على الرشوة هو التكتم عن أخذ أو قب

صا       ن اخت ل م ام بعم دم القي ام أو ع ـقابل القي ة مــ ة مادي ى   قيم ستر عل ا الت صه ، أم

ي    ي ف وال الت ى األم ام عل تيالء الموظف الع ث أو اس ى عب تم عل و التك االختالس فه

راد     ة أو األف ت تخص الدول واء آان ه س م عمل ه بحك شريعة  .)١(حوزت ت ال د حرم  وق

  اإلسالمية واألنظمة الوضعية الرشوة واالختالس ، ألنها تدخل في أآل أموال الناس

نح حق ستحقيبالباطل ، وتم ر م ًا لغي ريم ــوق ه الك ي آتاب ال ف ال تع ذلك ق Ÿω ® :ها ، ل uρ 

(#þθ è= ä. ù's? Νä3 s9≡ uθ øΒr& Νä3 oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θ ä9 ô‰è? uρ !$yγÎ/ ’n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θ è= à2ù'tGÏ9 $Z)ƒÌ sù ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# 

ÉΟ øO M}$$Î/ óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n=÷è s? 〈 )٢(.  
  

  تر على جريمة المخدراتالتس: الفرع الربع 

 أشكال التستر التي تلحق الضرر بالفرد والمجتمع تستر الفرد على من

متعاطي ومروجي وتجار ومهربي المخدرات ، فالمخدرات من السموم القاتلة التي 

تخضع اإلنسان وتتحكم في إرادته ، نظرًا لتأثيرها المخدر الذي يجعل الفرد في عالم 

 فيتوهم أنه قادر على حل مشكالته والهروب من واقعه عن من األوهام والخياالت ،

طريق المخدرات نتيجة العجز أو الفشل في مواجهة هذه المشكالت ، مما يترتب 

                                                 
ص ) م١٩٩٣مكتبة العبيكان ، : الرياض (أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة ، : فهد بن سعود العثيمين ،    )١(

 .١٧١ -١٧٠ص
 .١٨٨آية : سورة البقرة    )٢(
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عليه سقوط الفرد آفريسة لظاهرة االعتماد النفسي أو الجسماني ، وبالتالي اعتياد 

نسحاب في جسمه على المخدر ، فإذا تأخر عن تناول المخدر تبدأ أعراض اال

الظهور عليه ، وهي أعراض تتضمن الشعور باأللم ، ألن تناول المخدرات يحبط 

إفرازات الغدة النخامية التي تفرز آميات ضئيلة تجعل الفرد ال يشعر بحرآة الدم 

داخل األوردة أو حرآة النخاع داخل العظم ، وعندما تبدأ أعراض االنسحاب في 

ت التي تسبب آالمًا رهيبة عند الوصول لحالة الظهور يشعر اإلنسان بهذه الحرآا

االعتماد النفسي أو الجسماني ، مما يترتب عليه قيام الفرد بأي شيء في سبيل 

الحصول على المخدر ، آارتكاب جريمة السرقة أو القتل أو غيرها ، مما ينعكس 

ال يرحم سلبًا على الحالة األمنية والصحية واالجتماعية والنفسية ، فالمخدرات وباء 

  .من يقع تحت طائلته

المفهوم الضيق للمخدرات يحصرها في آونها مواد تؤثر على الجهاز العقلي 

وحالته الصحية والنفسية ، أما المخدرات في المفهوم الشامل فهي عقاقير ومواد 

طبيعية أو صناعية أو اصطناعية تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها 

ز العصبي المرآزي أو تثبطه مما يؤدي إلى تخفيف اآلالم وحدوث وتنشيط الجا

النعاس أو الهلوسات والتخيالت ، وينتج عن االستمرار في تعاطيها االعتماد النفسي 

أو الجسماني الذي يترتب عليه ظهور أعراض االنقطاع عند التوقف عن تعاطيها 

  .)١(الجتماعية مما يؤدي في الغالب إلى الكثير من المشكالت الصحية وا

وقد حرمت الشريعة اإلسالمية المخدرات قياسًا على تحريم الخمر ، نظرًا 

لتأثيرها المفسد والمهلك لإلنسان ، حيث تشل جسمه وتفكيره وتدفعه الرتكاب 

                                                 
دار نهضة مصر ، : القاهرة (التجارة المشروعة وغير المشروعة ، : المخدرات : منصور ، محمد عباس    )١(

 .١٢- ١١ص ص) م١٩٩٥



 -٤٠-

سلوآيات غير مقبولة اجتماعيًا ، فقد تدفع الفرد إلى السرقة أو القتل أو االعتداء على 

داء الجنسي على محارمه تحت تأثير المخدر ، أو التضحية اآلخرين ، أو حتى االعت

بكل نفيس وغالي في سبيل الحصول على المخدر ، آممارسة البغاء ، أو السلوآيات 

  .الشاذة

آل مسكر خمر : ( قال – صلى اهللا عليه وسلم –وعن ابن عمر أن رسول اهللا 

  .)١( )وآل خمر حرام

لمسكرة فحرام عند جماهير العلماء               وأما قليل الحشيشة ا          « :   وقال ابن تيمية         

آل مسكر خمر ،    « :     رات ، وقول النبي صلى اهللا علية وسلم              سكآسائر القليل من الم        

يتضمن آل ما يسكر ، وال فرق بين أن يكون المسكر مأآوًال ،                            »   وآل خمر حرام        

ئعاً                           ما أو   ، ًا  مد جا أو   ، ولو                    .   أومشروباً    ، مًا  حرا آان  لخمر  آا اصطبغ  أماع    فلو   

 بعث بجوامع الكلم ،        – صلى اهللا علية وسلم      – ونبينا   شة وشربها آان حرامًا ،          الحشي  

فإذا قال آلمة جامعة آانت عامة في آل ما يدخل في لفظها ومعناها ، سواء آانت                                       

  .)٢( »األعيان موجودة في زمانه ، أو لم تكن

 ١٣٨وقد حرم مجلس هيئة آبار العلماء بالمملكة المخدرات في قراره رقم                                     

هـ المخدرات تحريمًا قاطعًا وفرض العقوبات التالية على                                ١٤٠٧/ ٦/ ٢٠اريخ   وت  

  :مهربها ومروجها 

بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل ، لما يسببه تهريب المخدرات                                      - ١

 وأضرار     – ال يقتصر على المهرب نفسه           –وإدخالها البالد من فساد عظيم                  

                                                 
، حديث رقم ) بيان أن آل مسكر خمر وأن آل خمر حرام (، باب ) األشربة(ي صحيحة ، آتاب راواه مسلم ف   )١(

 .١٤٤ ، ص٦، ج) ٥١٧٧(
 .٤٢ص) م١٩٩٨مؤسسة الرسالة ، : بيروت (مجموع الفتاوى ، جمع عبد الرحمن بن قاسم : ابن تيمية ، أحمد    )٢(



 -٤١-

عها ، ويلحق بالمهرب الشخص              جسيمة ، وأخطار بليغة على األمة بمجمو                  

  .)١(الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج ليمون بها المروجين 

رقم                                         - ٢ ره  قرا لمجلس  ا أآد  فقد   ، لمخدرات  ا لمروج  لنسبة  وتاريخ       )   ٨٥( با

هـ الذي نص على أن من يروج المخدرات فإن آان للمرة                               ١٤٠١/ ١١/ ١١

لد أو الغرامة المالية أو بهم جميعًا ،               األولى فيعزر تعزيرًا بليغًا بالحبس أو الج                 

حسب ما يقتضيه النظر القضائي ، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره                            

، ) ٢(   عن المجتمع ولو آان بالقتل               في        ــــألنه بفعله هذا يع               تبر من المفسدين 

  .)٣(األرض ، وممن تأصل اإلجرام في نفوسهم 

ز مفتي المملكة األسبق ورئيس             وآذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن با                    

بق              لعلماء سا ا آبار  هيئة  اهللا       –ًا ـــمجلس  رحمه  نها شأن                  –  حرام شأ لمخدرات  ا بأن   

، )   آل مسكر خمر وآل خمر حرام          : ( الخمر ، فهي تخضع لقوله صلى اهللا عليه وسلم

والمخدرات تصيب الجسم بالفتور وتؤدي إلى أضرار عديدة ، فهي من المواد التي                                         

  : فس وتؤدي باإلنسان إلى التهلكة ، لذلك يحرم تتلف الن

  .صنعها أو المشارآة فيها  - ١

  .زراعتها  - ٢

  .االتجار بها وتسهيل نقلها وتهريبها  - ٣

  .المكاسب الناشئة عنها  - ٤

                                                 
 .هـ٢٠/٦/١٤٠٧ وتاريخ ١٣٨قرار هيئة آبار العلماء رقم    )١(
 .هـ١١/١١/١٤٠١ وتاريخ ٨٥قرار هيئة آبار العلماء رقم    )٢(
طويق للخدمات اإلعالمية والنشر : الرياض (أضرار المخدرات االجتماعية ، : الرشيد ، رشيد محمد بن إبراهيم    )٣(

 .٦٤ – ٦٣ص ص) ت.والتوزيع ، د



 -٤٢-

  .)١(اإلعالن عنها والترويج لها   - ٥

ان  أيًا آان اسمها وأيًا آان رسمها وأيًا آ                    –وعلى ذلك فكل أنواع المخدرات                       

 حرام ، وآذلك التستر على من يتعاطاها أو يتجر بها أو يروجها أو يهربها                                 –نوعها   

أو يصنعها حرام ، ألنه يخالف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فضًال عن أنه                                   

  .يوقع الضرر على النفس والغير

وقد وضع النظام السعودي عقوبات صارمة لمواجهة مشكة المخدرات حيث                                    

  : عقوبة القتل تعزيرًا على آل من قرر توقيع

  .هرَّب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية  - ١

  .تلقى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية  - ٢

جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو أنتج أو حول أو استخرج أو زرع أو                                         - ٣

تلقى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير األحوال المرخص                       

  .ظامبها في هذا الن

شارك باالتفاق في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عيلها في الفقرات                                 - ٤

  .السابقة

روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو اإلهداء أو التوزيع                                           - ٥

أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت إلدانته بالترويج                                  

  .  )٢(في المرة األولى 

    
                                                 

) م١٩٩٢مكتبة العبيكان، : الرياض(اإلســـــالم ، حكم المخــــــــــدرات في : ابن باز ، عبد العزيز بن عبد اهللا    )١(

 .٥ - ٣ص ص
) ١٥٢(المادة السابعة والثالثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم    )٢(

 .١٢هـ ،  ص٨/٧/١٤٢٦ في ٣٩/هـ ،  والمرسوم الملكي الكريم رقم م١٢/٦/١٤٢٦وتاريخ 



 -٤٣-

آما قرر النظام السعودي توقيع عقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات                                  

وال تزيد على خمس عشرة سنة ،  وبالجلد بما ال يزيد عن خمـــسين جلدة في آل                                 

مرة ،  وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال على آل من حاز مادة مخدرة                                     

واد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئًا                     أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تنتج م                        

من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو نقله أو بادل به أو قايض                                        

به أو صرفه بأي صفة آانت أو توسط في شيء من ذلك ،  وآان ذلك بقصد االتجار                             

 في هذا   أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل ،  وذلك في غير األحوال المرخــص بها                                    

  .  )١(النظام 

وأيضًا قرر النظام السعودي توقيع عقوبة السجن مدة ال تقل عن سنتين وال                                     

مرة ،                                         آل  في  جلدة  خمسين  على  يزيد  ال  بما  لجلد  وبا   ، خمس سنوات  على  تزيد 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف ريال وال تزيد عن ثالثين ألف ريال على آل من                                           

رات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لقصد                        حاز موادًا مخدرة أو مؤث                

االتجار أو الترويج أو التعاطي أو االستعمال الشخصي ،  وذلك في غير األحوال                                           

  .    )٢(المرخص بها في هذا النظام 

  

  

  

  
                                                 

) ١٥٢(امنة والثالثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم المادة الث   )١(

 .١٣هـ ،  ص٨/٧/١٤٢٦ في ٣٩/هـ ،  والمرسوم الملكي الكريم رقم م١٢/٦/١٤٢٦وتاريخ 
) ١٥٢(لس الوزراء رقم المادة التاسعة والثالثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بقرار مج   )٢(

 .١٤هـ ،  ص٨/٧/١٤٢٦ في ٣٩/هـ ،  والمرسوم الملكي الكريم رقم م١٢/٦/١٤٢٦وتاريخ 



 -٤٤-

  التستر التجاري: الفرع الخامس 

االقتصاد    التستر التجاري أحد أشكال وصور التستر ذات اآلثار السلبية على                                   

لة                                                  لعما ا مزاحمة  عن  فضًال   ، للبالد  لية  لما ا لموارد  ا الستنزاف  نظرًا   ، لسعودي  ا

  .السعودية وما يترتب على ذلك من البطالة بآثارها السلبية على النواحي األمنية

  :ومن أهم أسباب ظاهرة التستر التجاري في المملكة    

ة والثقة المفرطة في           حسن النية لدى المواطن السعودي والعاطفة الشخصي                              - ١

  .العمالة األجنبية الوافدة

قلة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين ، مما يجعلهم يتسترون على اآلخرين                               - ٢

  .نظير مقابل مادي

إساءة استغالل األنظمة واللوائح والتحايل على الثغرات الموجودة بها بما                                              - ٣

  .لمواطن السعودييسيء لمفهوم حرية التجارة التي آفلتها المملكة ل

ضعف الرقابة الميدانية على السجالت التجارية من قبل لجان مكافحة التستر                                - ٤

  .التجاري

إطالق التوسع في األنشطة التجارية لكل مواطن سعودي وتعددها رغم عدم                                    - ٥

قدرته على إدارتها لحسابه ، مما أتاح الفرصة لضعاف النفوس من المواطنين                               

ن طريق منح أسمائهم للوافدين للعمل به مقابل عائد                    للتكسب من وراء ذلك ع           

  .مادي

نقص وعي وإدراك بعض المواطنين باآلثار السلبية للتستر التجاري على                                          - ٦

  .المواطن والمجتمع واالقتصاد السعودي



 -٤٥-

عدم وجود قيود على التحويالت النقدية لخارج المملكة من قبل العمالة األجنبية      - ٧

لك بالدخــــــل الشهري لكل عامل حسب عقد عملــــــــه                  الوافدة ومقارنـــة ذ             

  .)١(في المملكة 

  :ومن أهم أضرار التستر التجاري   

  .ظهور مشكلة البطالة بين الشباب السعودي نتيجة مزاحمة العمالة الوافدة لها  - ١

حجم التحويالت                                               - ٢ حيث يتجاوز  خارج الوطن ،  األموال الطائلة إلى  نزوح 

 مليار ريال سعودي سنويًا ، مما يعد بمثابة فاقد اقتصادي آبير                          ) ٧٠( المالية    

  .)٢(يؤثر على قدرات الوطن ومكتسباته الحضارية 

  

  

  

  

  

  

  أسباب التستر: المطلب الثالث 
  األسباب العقائدية: الفرع األول 

لمجرمين                                             ا على  لتستر  ا خلف  تقبع  لتي  ا ئدية  لعقا ا األسباب  من  لعديد  ا هناك 

و                 ، بيين  إلرها لبعض                                    وا ا قبل  من  ين  للد لخاطىء  ا لفهم  ا نتيجة  ألسباب  ا ه  هذ تنشأ 

                                                 
 .١٤٤هـ ، مرجع سابق ص١٤٢١ /١٤٢١تقرير منجزات وزارة التجارة خالل العام المالي : وزارة التجارة    )١(
 .)م١٩٩٢الغرفة التجارية الصناعية ،: بع ين(التستر ضرره أآثر من نفعه ، : الغرفة التجارية الصناعية    )٢(



 -٤٦-

وااللتباس في فهم الستر الذي أمر به القرآن الكريم والتستر على الجريمة الذي نهى                                         

  .عنه ، بل وحذر من التستر عليه

  :ومن أهم األسباب العقائدية للتستر     

  .تدني الوازع الديني  - ١

ذي أخبر به صلى اهللا عليه وسلم وضعف دور               عدم الشعور بالجسد الواحد ال                  - ٢

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمسلم إذا رأى جريمة أو منكرًا ولم                                       

يغيره ، فإن إحساسه بالروح والجسد الواحد يتالشى ، ولكن لو شعر أن أفراد                                 

  .المجتمع إخوة له ، لسارع إلى بذل جهده في المقاومة

الناس من تفضيل عدم التدخل في شؤون الناس ،                      ما يتردد على ألسنة بعض             - ٣

وترآهم لحالهم ، واعتبار اإلبالغ عن المجرمين واإلرهابيين من قبيل النميمة                                

والوشاية ، وأنها من األمور القبيحة المستهجنة التي آون الفرد في غنى عنها                                

لباسًا                                       لبعض  ا يلبسها  لتي  ا نية  لشيطا ا لحجج  ا من  ذلك  وغير   ، تها  تبعا وعن 

  .)١(يًا وعقليًا والشرع والعقل منها براء شرع

  

  

    

  األسباب االقتصادية: الفرع الثاني 

تؤدي األسباب االقتصادية دورًا في التستر على الجريمة ، سواء بانشغال       

الفرد بتدني أحواله االقتصادية ، أو مساعدته المجرمين وتستره عليهم مقابل مبالغ 

  .تحصل عليها من جراء إيوائه للمجرمين وتستره عليهممالية ، أو نظير الفائدة التي ي

                                                 
 .١٠٠التستر على الجريمة وعقوبته ، مرجع سابق ، ص: المعجل ، سامي بن عبد العزيز    )١(



 -٤٧-

  :ومن األسباب االقتصادية للتستر على الجريمة واألعمال اإلرهابية   

  .الفقر والبطالة وارتفاع األسعار مقابل قلة الدخل  - ١

  .سوء توزيع الثروة الوطنية  - ٢

  .االستيالء على األموال العامة وأموال البنوك بدون وجه حق  - ٣

اإلغراءات المالية التي تهدف الستمالة األفراد من قبل الجماعات اإلرهابية ،   - ٤

وتضليلهم أحيانًا باسم الدين ، وسهولة إقناعهم بحملهم على التعاون مع 

  .)١(المجرمين واإلرهابيين لتغيير الواقع بالقوة 

إهدار بعض المسؤولين لحقوق الشعب واعتدائهم على أمواله وحرماته   - ٥

  .)٢(مقدساته و

  األسباب االجتماعية: الفرع الثالث 

لألسباب االجتماعية دور آبير في التستر على المجرمين واإلرهابيين ، حيث   

إن صلة القرابة أو الصداقة التي تجمع بين المجرمين والبعض تجعلهم 

يتسترون عليهم ، بل ويحاولون تضليل رجال األمن ، ويقدمون العون المادي 

  . أحيانًا للمجرمين واإلرهابيينوالمعنوي

  

  :ومن األسباب االجتماعية للتستر على المجرمين واإلرهابيين  

اختالف القيم والمعايير االجتماعية ، وما يترتب عليه من انعدام العدالة   - ١

والمساواة في توزيع االستحقاقات االجتماعية ، فالمواطنون الذين يعيشون 

 المستقبل ، أو تضعف معنوياتهم نتيجة بصورة دائمة في ظل الخوف من
                                                 

 .٥٤العميري ، محمد بن عبد اهللا ، موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص   )١(
وة مكافحـــــــة اإلرهاب المنعقـــــدة في الفترة من ند". واقع اإلرهاب واتجاهاته: " عوض ، محمد محيي الدين    )٢(

 .١٨٢ص) م١٩٩٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (م ، ٢/٦/١٩٩٩ – ٣١/٥



 -٤٨-

الفساد المنتشر دون عقاب ، أو بسبب إساءة استخدام السلطة بصورة فاضحة 

تضعف رغباتهم في مساندة المجتمع ، وال يبالون بالجريمة ، ويتسترون على 

مرتكبي الجرائم والعمليات اإلرهابية ، شعورًا منهم بأن المجتمع بأآمله فاسد 

  .)١(رد ما أفسده الدهر ولن يصلح الف

الفراغ االجتماعي والعزلة التي يعيشها بعض الشباب ، والتباعد بين أفراد   - ٢

  .المجتمع وضعف التواصل والتراحم بين أفراد األسرة داخل المجتمع

  .تأخر سن الزواج والمشكالت العاطفية الناتجة عن ذلك  - ٣

ماعية السليمة وغرس القيم ضعف دور المدرسة في التربية والتنشئة االجت  - ٤

الروحية واألخالقية وافتقاد لغة الحوار والتفاهم داخل األسرة أو مؤسسات 

  .)٢(الضبط االجتماعي 

ضعف دور المرأة داخل األسرة نتيجة نزولها للعمل وانشغالها بمتطلباته ،   - ٥

  .وانعكاس أثر ذلك سلبًا على الرقابة األسرية والتربية

س السكاني في مساحات إقليمية محددة داخل أحياء سكنية التنوع والتكد  - ٦

عشوائية تتسم بانخفاض مستوى المعيشة ، مما يهييء البيئة المناسبة 

لالنحراف وارتكاب األعمال اإلجرامية ومواالة المجرمين واإلرهابين 

  .والتستر عليهم

القبلية اتباع العادات والتقاليد المتوارثة ، وبصفة خاصة في المجتمعات   - ٧

المنغلقة التي ال زالت تعيش في ظل العادات العصبية والقبلية التي ال زالت 

                                                 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ، : الجحني ، علي بن فايز    )١(

 .١٣٧ص) م٢٠٠٠
 .٢٧٥اإلرهاب والشباب ، مرجع سابق ، ص: دعبس ، محمد يسري    )٢(



 -٤٩-

تسيطر على بعض هذه المجتمــعــــات والتي تتستر أحيانًا على المجـرم للثأر 

  .)١(منه 

ضعف الرابطة بين المجتمع وأجهزة األمن ، والصورة السلبية المترسخة لدى   - ٨

ل األمن بسبب مواقف هذه األجهزة من أفراد بعض أفراد المجتمع عن رجا

المجتمع وبعض التجاوزات التي تقع من بعض رجال األمن ، مما يترتب عليه 

انعدام الرغبة لدى أفراد المجتمع في التعاون مع رجال األمن ، وبالتالى 

  .)٢(التستر على المجرمين واإلرهابيين وعدم اإلبالغ عنهم 

البذخ لدى بعض رموز المجتمع في ظل عجز انتشار صور من الفساد و  - ٩

  .الشباب عن الزواج وتكوين األسرة

األسرة التي تفتقد عنصرًا من عناصرها تعد عامًال من العوامل الدافعة   - ١٠

  .الرتكاب السلوك اإلجرامي

آوسائل اإلعالم التي تصور من يتستر على : عوامل اليبئة الخاصة بالفعل   - ١١

ن ويساعدونهم ويوفرون لهم المأوى والمالذ اآلمن على المجرمين واإلرهابيي

  .)٣(أنهم أبطال فتجعل غيرهم يقتدي بهم 

  

  األسباب السياسية: الفرع الرابع 

إن السياسات غير المتوازنة للدول الكبرى قد جلبت نوعًا من الحقد لدي     
 الشعوب التي تتعرض للظلم واالضطهاد والتي تعاني من سياسات هذه الدول ،

وبالتالى تتستر هذه الشعوب على آل ما يضر بمصالح هذه الدول ولو آان في شكل 

                                                 
 .٥٤موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص: العميري ، محمد بن عبد اهللا    )١(
 .١٠٠التستر على الجريمة وعقوبته ، مرجع سابق ، ص: المعجل ، سامي بن عبد العزيز    )٢(
 .١٨٤- ١٨٣اب واتجاهاته ، مرجع سابق ، ص صواقع اإلره: عوض ، محمد محيي الدين    )٣(
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أعمال إرهابية ، بل وقد يتطور األمر من مجرد التستر على اإلرهابيين إلى 
  .مساعدتهم

ومن األسباب السياسة التي تدفع األفراد والجماعات للتستر على األعمال     
  :اإلرهابية

ل الدول األوروبية والواليات المتحدة في الشؤون الهيمنة الغربية وتدخ  - ١
  .)١(الداخلية للدول العربية واإلسالمية 

السياسات غير العادلة التي تتخذها الدولة ضد مواطنيها والكبت السياسي الذي   - ٢
تمارسه عليهم وتهميش دور المواطن وتغييبه عن المشارآة السياسية أو 

  .ير مهم وال دور لهانتهاك حقوقه ، مما يشعره بأنه غ
الصراعات المحلية الداخلية سواء بين طبقات الشعب المختلفة أو بينهم وبين   - ٣

  .السلطة
مقاومة االحتالل األجنبي والرغبة في الحصول على حق تقرير المصير ،   - ٤

  .حيث يتستر األفراد على من يرتكبون أعمال العنف لمقاومة االحتالل األجنبي
  .)٢(دولة معينة واإلضرار بمصالحها االنتقام من   - ٥
  

  األسباب النفسية: الفرع الخامس 

تنشأ األسباب النفسية نتيجة ضعف الوازع الديني والفراغ الروحي واختالل   

القيم والقلق الذي يعاني منه الشباب خاصًة عند وجود ظروف مهيأة لذلك آالبطالة 

                                                 
السياسات الغربية والتدخل في الثقافة اإلسالمية سبب انتشار اإلرهاب ، : قدس برس انترناشيونال ك القذافي    )١(

  .١ص) م٢٠٠٥خدمة قدس برس ، : الجزائر (
.http://www.qudspress.com/data/aspx/d21/11201.aspx 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (موقف اإلسالم من اإلرهاب : عبد اهللا   العميري ، محمد بن )٢(

 .٥٢ -٥١ص  ص) م٢٠٠٤
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ريمة ، فـتـتـشكل ضغوطًا نفسية وتوفر وقت الفراغ الكافي ، وغياب فرص الحياة الك

لدى الفرد تجعله يشعـر بالكراهية تجاه المجتمع والرغبة في االنتقام منه والتستر 

  .على آل من يوقع الضرر به

  :ومن األسباب النفسية التي تدفع األفراد للتستر ما يلي   

خوف المتستر من تبعات التبليغ عن الجريمة ، لكي ال يتعرض للمساءلة   - ١

لجنائية ، أو اإلحراج باألسئلة التي ال تفيد ، أو اتهامه في بعض األحيان ا

  .بارتكاب الجريمة أو المشارآة في ارتكابه

خوف بعض أفراد المجــــــمع من مرتكبي الجريمة نتيجة ضعف الوازع   - ٢

  .)١(الديني 

  .شعور المتستر بالدونية والفشل في مواجهة أعباء الحياة  - ٣

لمتستر على المجتمع ، مما يولد الحقد والكراهية واالستعداد للقيام بأي  نقمة ا  - ٤

عمل لالنتقام من المجتمع ، والالمباالة تجاه تعرض المجتمع لألذى للرد على 

الظلم الذي يعيشه ، ومن ذلك التستر على مرتكب الجريمة واألعمال اإلرهابية 

  .آوسيلة لالنتقام من هذا المجتمع

ليأس الذي يعيش فيه الشباب وافتقاد المعنى الحقيقي للحياة ، مما اإلحباط وا  - ٥

يولد الشعور بالملل واالغتراب واألنانية وعدم االحترام والتواصل الروحي 

  .والعاطفي والوجداني بين األجيال ، وسيادة النزعات المادية

ه افتقاد الشخص ألهمية دوره في األسرة والمجتمع وإخفاقه في تحقيق ذات  - ٦

  .)١(وإثبات وجوده ، وتدني والئه وانتمائه لوطنه 

                                                 
: الرياض (التستر على الجريمة وعقوبته ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، :   المعجل ، سامي بن عبد العزيز )١(

 .١٠٠ص) م٢٠٠٢المعهد العالي للقضاء ، 
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  األسباب التاريخية: الفرع السادس 

قد تتخذ الحوادث التاريخية التي وقعت في فترة زمنية سابقة سببًا من األسباب   

الدافعة للتستر على الجريمة والعمليات اإلرهابية ، آما يتضح على المستويات 

حة التي يقوم بها جيش التحرير األرمني انتقامًا من الدولية من االعتداءات المسل

األتراك على المذابح التي قاموا بها ضد األرمن خالل الحكم العثماني ، ويتضح 

آذلك على المستويات المحلية في التستر على القاتل للثأر منه من قبل عائلة القتيل 

  . اق واليمنآما هو الحال في صعيد مصر ، وبعض العشائر والقبائل في العر

و من األسباب التاريخية التي تدفع األفراد والجماعات والدول والمنظمات   

  :للتستر 

الرغبة في الثأر الفردي من قبل األفراد والجماعات ضد أفراد وجماعات   - ١

  .داخل نفس الدولة أو اإلقليم

منظمة الرغبة في الثأر الجماعي الموجه من قبل دولة أو منظمة تجاه دولة أو   - ٢

  .أخرى داخل أو خارج نفس الدولة

تتبع القادة العسكريين واألمنيين والثأر منهم مقابل ما اقترفوه من أعمال قد   - ٣

  .)١(تتضمن القتل والتدمير 

  

                                                                                                                                                     
) م١٩٩٦ ، ٢المكتب الجامعي الحديث ، ط: اإلسكندرية (اإلرهاب والشبــــــــــــــــاب ، : سري   دعبس ، محمد ي)١(

  .٢٨٢ -٢٨٠ص ص
 

  .٥٧موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص: العميري ، محمد بن عبد اهللا  )١(
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  الفرق بين التستر والستر: المطلب الرابع 

ي بالرغم من التقارب المعنى اللغوي للستر والتستر إال أن المعنى االصطالح                                  

يختلف تمامًا ،  فالستر غالبًا ما يقترن بارتكاب مخالفات شرعية وجنائية تنعكس سلبًا                            

األمر                                                    والة  طاعة  عن  الخروج  وتتضمن   ، وجماعاته  ده  وأفرا المجتمع  أمن  على 

ارتكاب                                              على  لتستر  ا في  الحال  هو  آما  وتوجهاتهم  تهم  وتعليما أوامرهم  وعصيان 

اإلرهابية التي تدخل في إطا                        لعمليات  إخفاء                        ا فيعني  الستر  جريمة الحرابة ، أما  ر 

لتكتم                                                   ذاته يأمر با الشرع  ألن  لعقوبة ، أو  لحمايته من ا لمعصية إما  لفرد  ارتكاب ا

والستر عليه ، آما هو الحال في جريمة الزنى ، فال تثبت إال بشهادة أربعة شهود ،                                      

ص على صيانة    فإذا قل العدد عن ذلك فيجب عليهم الستر والكتمان ، ألن اإلسالم حر                            

األعراض ، فضًال عن إتاحة الفرصة لمقترف جريمة الزنا باإلقرار عن نفســــه ألن                                 

عقوبة الدنيا أخف بكثير من عقوبة اآلخرة ، ولذلك فإن قل عدد الشهود عن أربعة                                            

  :تتوفر فيهم الشروط  المعتبرة شرعًا للشهادة تعرضوا لحـد الجلد امتثاًال لقولة تعالى 

® t⎦⎪ Ï%©! $#uρ tβθ ãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r'Î/ u™ !#y‰pκà− óΟ èδρ ß‰Î= ô_ $$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù# y_  〈  )١(.   

لهالل بن أمية عندما قذف امرأته بشريك بن                            ولقول الرسول صلى اهللا علية وسلم               

 الحدود ،        ، فالستر من أسباب درء           ) ٢( )   أربعة شهداء وإال فحد في ظهرك               :   ( سحماء  

                                                 
 .٤آية :    سورة النور )١(
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شهادة ثالثة عدول في الزنا الغالب صدقهم ولم يحكم                           « :   إن    :   في  ا قال اإلمام القر           

الشرع به سترًا على المدعى عليه ، ولم يحكم بكذبهم ، بل أقام الحد عليهم من حيث                                   

  .)٣(» إنهم قذفوه ال من حيث إنهم شهود زور

ض األمور يحسن       هناك بع    آما أن الستر ال يترتب عليه عقوبة تعزيرية ألن                        

على                                           فيها  للحفاظ  ربعة شهود  أ لشريعة  ا اشترطت  لتي  ا لعرض  ا ئم  آجــرا لستر  ا

األعراض ، أو التجاوز عن بعض الجرائم التعزيرية البسيطة آما يتضح من تعميم                                    

صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الذي تضمن ما                                

الصغيرة التي يتم القبض على مرتكبيها من قبل رجال                      بشأن القضايا        . . . . .   «   : يلي  

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر آالمعاآسة في األسواق والخلوة ونحوها                                       

، فالستر في الجرائم الخفيفة أمرًا مطلوبًا ،                         ) ٢(   » مما يكون الستر فيها أمرًا مطلوباً              

  ستر ، بعكس بعض جــــــرائمولهذا يتم تنفيذ العقوبات بطريق غير علنية آنوع من ال

èπ  ®:   الحدود التي يشترط تطبيقها في العلن آعقوبة الـزنا ، قال تعالى                                 u‹ ÏΡ#̈“9 $#  ’ÎΤ# ¨“9 $# uρ 

(#ρ à$Î# ô_ $$sù  ¨≅ä.  7‰Ïn≡ uρ  $yϑåκ÷] ÏiΒ  sπ s ($ÏΒ  ;οt$ù# y_  (  Ÿω uρ  / ä. õ‹è{ ù's?  $yϑÍκÍ5  ×π sù ù& u‘  ’Îû  È⎦⎪ ÏŠ  «! $#  βÎ)  ÷Λä⎢Ζä.  tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? 

«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì ÅzFψ$# ( ô‰pκô¶uŠ ø9 uρ $yϑåκu5# x‹tã ×π xÍ← !$sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9    ،  والحكــــــــم قبل  )١( 〉 ∪⊅∩ #$

والحبس العقوبة المقدرة لجريمة الزنا في بداية اإلسالم والمقصود                             اإليذاء       آان  النسـخ   

ا والتشهير بهما وهذا هو         باإليذاء في اآلية السابقة تعيير الزانيين وتوبيخهما وتحقيرهم     

                                                                                                                                                     
دار الكتاب العربي ، بيروت ، : صحيح السيوطي ، بيروت سنن النسائي بت:    النسائي ، أحمد بن شعيب بن علي )٢(

 .١٧٢ ،  ص٦ج)م١٩٨٨ ، ٣ط

 .٧٦ص) ت٠ ، د١دار المعرفة ، ط: بيروت (الفروق ، تحقيق علي جمعة ، :    القرافي ، شهاب الدين )٣(

 .هـ٤/١/١٤١٥وتاريخ ) ٣٩٣١٦(   تعميم صاحب السمو الملكى نائب وزير الداخلية رقم )١(

 .٢آية : ة النور    سور)٢(
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مضمون اإلعالن لما فيه من إظهار الزاني بمظهر الشخص المحتقر من آافة أفراد                                  

 : المجتمع بهدف منعه من العودة إلى الجريمة وردع غيره عن تقـــــليده ،  قال تعالى 

®  © ÉL≈ ©9 $# uρ  š⎥⎫ Ï? ù'tƒ  sπ t±Ås≈ xø9 $#  ⎯ ÏΒ  öΝà6 Í← !$|¡ ÎpΣ  (#ρ ß‰Îηô± tFó™$$sù  £⎯ ÎγøŠ n= tã  Zπ yè t/ ö‘ r&  öΝà6ΖÏiΒ  (  βÎ* sù  (#ρ ß‰Íκy− 

 ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒr'sù  ’Îû  ÏNθ ã‹ ç6ø9 $#  4©®L ym  £⎯ ßγ8 ©ù uθ tFtƒ  ßN öθ yϑø9 $#  ÷ρ r&  Ÿ≅yè øg s†  ª! $#  £⎯ çλm;  Wξ‹ Î6y™  ∩⊇∈∪  Èβ#s%©! $#uρ 

$yγÏΨ≈ uŠ Ï? ù'tƒ  öΝà6Ζ ÏΒ  $yϑèδρ èŒ$t↔ sù  (  χÎ* sù  $t/$s?  $ys n=ô¹ r& uρ  (#θ àÊ Ìôã r'sù  !$yϑßγ÷Ψ tã  3  ¨βÎ)  ©!$#  tβ$Ÿ2  $\/#§θ s? 

$̧ϑ‹Ïm   ولكن شاء اهللا أن يجعل لهن سبيـــــًال بتقرير عقوبة حسية ومعنوية  ،  )١( 〉 ∪∌⊆∩ ‘§

   .للزنا ونسخت تلك العقوبتان
  
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (وباآلية المنسوخة لفظًا والباقية حكمًا     

خذوا عني خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيًال (وقوله صلى اهللا عيه وسلم  ،  )٢( )البتة

، فقدر الخالق   )٣( )جلد مائة والرجمكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب الب

عقوبة الزنا وأمر سبحانه بإعالن تنفيذها ونسخ العقوبة السابقة واستبدال بها الجلد 

فيه تحقيرًا وإيذاء أشد من التعيير ألن   )٤(والنفي والرجم واستبدال اإليذاء بإعالنها 

والسمعة الحسنة ولو  ان جبل على حب الظهور بالمظهر الحسنالسيما وأن اإلنس

فرض أن المحدود خير في الحد وفي التشهير به وبجريمته الختار الكثير من الناس 

وبهذا يتبين أن اإلعالن عقوبة حيث نص . الستر ولو آان ذلك مع إقامة العقوبة عليه

قدر عقوبة للمجرم آما جاء الشارع الحكيم على أن تشهد طائفة من الناس العذاب الم

                                                 
 .١٦ -١٥آية :    سورة النساء )١(

 .١٠٦٤ص  ،٣ج) م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١دار المعرفة ، ط: بيروت (صحيح مسلم ، :   القشيري ، مسلم بن الحجاج )٢(

 .١٥٧ ، ص١١، ج) ٤٣٦٨(، حديث رقم ) حد الزنى(، باب ) الحدود(   رواه مسلم في صحيحه ، آتاب )٣(

في :  ؛ قطب ، سيد ٤ ، ص٤ج) ت.دار المعرفة ، د: بيروت (فتح القدير ، : مد بن على بن محمد    الشوآاني ، مح)٤(

 .٢٤٨٧ ، ص٤ج) هـ١٤٠١ ، ١٠دار الشروق ، ط: بيروت (ظالل القرآن ، 
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في اآلية السابقة ومشاهدة العذاب يقصد بها اإلعالن نظرًا لما يترتب على هذه 

  .العقوبة من أضرار تستوجب إعالنها آوسيلة للردع وعدم التكرار

د    ين الجل ا ب روح م ستر تت ى المت ة عل ة تعزيري ه عقوب ستر فيترتب علي ـا الت أم

داهما أو ج   ي أو إح سجن والنف د       وال ا آالجل ين منهم ين اثن ع ب وز الجم يعهم ، ويج م

ة           سامة الجريم سب ج دها بح ر تحدي ولي األم رك ل ي ، ويت د والنف سجن أو الجل وال

راد المجتمع أو                  ة أف شمل غالبي د لي ذي يمت ر ال ع الضرر الكبي المتستر عليها ، ألن يوق

اء وتتل  ل األبري ي تقت ة الت ات اإلرهابي ي العملي ا ف نهم آم رة م ة آبي ف الممتلكات طائف

  واألموال ، والعقوبة التعزيرية مشروعة في الكتاب والسنة واالجماع ، ففي الكتاب 

الى   ة تع © ®4: لقول ÉL≈ ©9 $#uρ tβθ èù$sƒ rB  ∅ èδy—θ à±èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ$#uρ ’Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# 

£⎯ èδθ ç/ ÎôÑ$#uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ÷è sÛ r& Ÿξsù (#θ äó ö7s? £⎯ Íκö n= tã ¸ξ‹ Î6y™ 3 ¨βÎ) ©! $# šχ%x. $wŠ Î=tã # Z Î6Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈 )١(   

وق عشرة أسواط إال في حد من                (: وفي السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم         دوا ف ال تجل

    . )٣(، وقد أجمعت األمة على مشروعية التعزير  )٢() حدود اهللا

ا    الى آم ال تع ه ، ق أمور ب ود وم ستر محم sŒ# ® :أن ال Î) uρ šV ù& t s% tβ#u™ ö à) ø9 $# $oΨ ù=yè y_ 

y7 uΖ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt ÅzFψ$$Î/ $\/$pg Éo #Y‘θ çG ó¡ ¨Β ∩⊆∈∪ 〈 )فاهللا يخفي رسولـــــــه )٤ ،   

لم                       ه وس ال صلى اهللا علي ه وق م عن  :عـن أعين  الكافرين عندما يقرأ القرآن ليمنع أذاه

ن آ ( سلمه ، وم ـمه وال ي سلم ال يظلــ و الم سلم أخ ي الم ان اهللا ف ه آ ة أخي ي حاج ان ف

                                                 
 . ٣٤آية : سورة النساء     )١(

 ، ٦، ج) ٦٤٥٨(يث رقم ، حد) آم التعزير واألدب(، باب ) المحاربين(   أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )٢(
 . ٢٥١٢ص

دار الكتب : بيروت (تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج األحكام ، :    ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد )٣(
 . ٢٩٤ ، ص٢ج) ت.العلمية ، بيروت ، د

 .٤٥آية :    سورة اإلسراء )٤(
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ة ، ومن                       وم القيام ات ي حاجته ، ومن فرج عن مسلم آربة فرج اهللا عنه آربة من آرب

  ، أما التستر فمذموم ومنهي عنه ، لما فيه مـــــــن )٥() ستر مسلمًا ستره اهللا يوم القيامة

الى      ال تع ي األمر ، ق Ÿω ® :نشر للفساد ، ومخـــــالفة ألول uρ (#ρ ß‰Å¡ø è? †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷è t/ 

$yγÅs≈ n=ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ $]ù öθ yz $·è yϑsÛ uρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒÌ s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 ث    )١( 〉 ∪∌∋∩ #$  حي

ـالى        ه تعـ ي األرض ، وقول ساد ف ريم الف ى تح ة عل ة الكريم دل اآلي ‰pκš$ ®: ت r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# 

(# þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’Í< 'ρ é& uρ Íö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™§9 $#uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈®∪ 〈 )تــــدل   )٢  

ي          على وجوب طاعة أولياء األمور وال       شك أن في التستر على العمليات اإلرهابية الت

اء     ة ألولي ن الطاع روج ع ذعر خ شر الفوضى وال سلم وتن ع الم ن المجتم زع أم تزع

لم        ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ال رس د ق ر ، وق سمع    : (األم وى اهللا وال يكم بتق أوص

ر        والطاعة وأن آان عبدًا حبشيًا ،        يكم    فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختالفًا آثي ًا ، فعل

اآم ومحدثات                   ا بالنواجذ ، وإي ديين ، وعضوا عليه بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين المه

   .)٣( )األمـــور ، فإن آل محدثة بدعـــة وأن آل بدعة ضاللــــة

لعمليات                                                  ا على  لتستر  ا و  ، ألمر  ا ء  ليا و أ عة  طا وجوب  على  يدل  لحديث  فا

  .اإلرهابية مخالفة صريحة ألولي األمر

  :ضوابط األخرى التي توضح الفرق بين الستر بالتسترومن ال  

                                                 
 ، ٥، ج) ٢٣٩٩(، حديث رقم ) مسلم المسلمال يظلم ال(، باب ) المظالم(  أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )٥(

  ٣٨٥ص

 . ٥٦اآلية :    سورة األعراف )١(

 . ٥٦اآلية :    سورة النساء )٢(

 ،  ٤٤ ، ص١، ج) ٩٦(، حديث رقم ) اتباع السنة(، باب ) النبي صلى اهللا عليه وسلم(   سنن الدارمي ، آتاب )٣(
 . حديث حسن صحيح
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يقتصر الستر على الجرائم الصغيرة             :   أال تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة                     - ١

والبسيطة آجرائم التعازير آالمعاآسة في األسواق والخلوة ، وما شبه ذلك ،                                 

طًا  باستثناء جرائم العرض التي وضعت لها الشريعة شرو                  ( أما جرائم الحدود           

خاصًة مراعاًة لستر األعراض آجريمة الزنا التي اشترطت فيها أربعة شهود                           

فمن الكبائر التي ال يجوز الستر       ) عدول يتمتعون بكامل األهلية المعتبرة شرعًا

ئم                                           آجرا اهللا  حق  فهي  لستر،  ا وليس  لتستر  ا قبيل  من  يعد  ذلك  ألن   ، عليها 

اإلرهابية                              ، وآذلك الردة ، والبغي ،                   الحرابة التي تندرج تحتها العمليات 

والشرب ، والسرقة ، والزنا ، والقذف ، وآذلك اللواط ، وآذلك أورد النظام                                           

السعودي الجرائم التي ال يجوز الستر عليها ، ألن آتمان أمرها يعتبر من قبيل               

التستر وليس الستر نظرًا ألضرارها وآلثارها السلبية على الفرد والمجتمع ،                               

ضها الفوضى والذعر بين المواطنين ، وهي باإلضافة                         فضًال عن إشاعة بع       

يلي                      ما  تتضــــمن  لحدود  ا ئم  جرا لى  وصنع               «   : إ لعمد  ا وشبه  لعـــمد  ا لقتل  ا

دون                                              وحيازنها  بها  واالتجار  لمتفجرات  وا األسلحة  وتهريب   ، المسكرات 

بيضاء ،                                      وأسلحة  نارية  أسلحة  فيها  تستخدم  لتي  ا لمشاجرات  وا  ، ترخيص 

لجما            ا لمشاغبات  المحالت                              وا أو  لمنازل  ا في  لحــريق  ا إشعال  وتعمد   ، عية 

لنقـود                                             التجارية ، والتزوير ، والرشوة ، وانتحال الشخصية ، وتـــزييف ا

  .)١( »والعمالت واألوراق المالية واالختالس

إال أنه يجوز أن يتصالح الناس في الحدود أي يستروا عليها فيما بينهم قبل أن                                  

لغ الحد لإلمام وآان حق اهللا فيه غالبًا فال يقبل فيه عفو                    تبلغ ولي األمر ، فإذا ب            

                                                 
 . ٢ -١لمملكة العربية السعودية ، ص ص   نظام التوقيف االحتياطي با)١(
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تعافوا الحدود فيما بينكم فما           :   (  ، لقوله صلى اهللا وسلم      ) ٢( وال صلح وال شفاعة      

  . ، أي وجب تنفيذ العقوبة المقدرة لهذا الحد)٣() بلغني من حد فقد وجب

ة      - ٢ اهرًا بالجريم اني مج ون الج اهرة بالج: أن ال يك باب   إن المج ن أس ة م ريم

و ، فال يجوز  ا عدم العف ى فيه ة ألن األول شديد العقوب غضب اهللا ، وتتطلب ت

دفع      د ت اهرة بالمعاصي ق ترًا ألن المج يس س سترًا ول د ت ك يع ستر ، ألن ذل ال

ة                 ن تيمي ول اب ا ، ويق الناس لتقليد المعصية وبذلك تنشرها وتجعل الناس يألفوه

إذا ظهر     الذنب ما دام مستوراً « :رحمه اهللا     فمعصيته على صاحبه خاصًة ، ف

اً      د                 )١( »ولم ينكر آان ضرره عام ا ستره اهللا ، وق ا أن المجاهرة تكشف م ، آم

لم  ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي اهرين(: ق افى إال المج ي مع وإن . آل أمت

ول                      د ستره اهللا فيق م يصبح وق ًال ث ل عم ا  : من المجاهرة أن يعمل الرجل بالي ي

ه ويصبح يكشف ستر اهللا                    فالن عملت  ستره رب ات ي د ب  البارحة آذا وآذا ، وق

  . )٢() عنه

فإذا تعلق الجرم بحق آدمي فال يملك                  :   أن ال يكون الجرم متعلقًا بحق آدمي                    - ٣

أحد الصفح عنه والستر عليه سوى صاحب الحق ، فإذا أراد شخص آخر غير                         

رًا وليس سترًا ، ألن آل          المتضرر التكتم والستر ، فهذا ال يجوز ، بل يعد تست                    

                                                 
ن األشعث              )٢( ليمان ب و داود س ي داود ،   :    السجستاني ، أب روت  (سنن أب ان ، ط : بي ـ  ١٤٠٩ ، ١دار الجن ) م١٩٨٩/ه

 . ٥٣٨ ، ص٢ج
سلطان      (، باب ) الحدود(رواه أبو داود في سننه ، آتاب          )٣( غ ال الم تبل ـدود م م   ) يعفى عن الحـ ، ) ٤٣٧٨(، حديث رق

 ).٨٢٧،  ص) ٣٦٨٠( ،  رقم الحديث ٣صحيح أبو داود ، ج( ،  وقال األلباني حديث صحيح ٤٠ ،  ص٢ج
) م١٩٩٨ ، ١مؤسسة الرسالة ، ط: بيروت (مجموع الفتاوى ، جمع عبد الرحمن بن قاسم ، :    ابن تيمية ، أحمد )١(

 .٢١٥ ،  ص٨ج

 ، ١٢، ج) ٥٩٣٠(، حديث رقم ) ستر المؤمن على نفسه(، باب ) األدب(   أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )٢(
 . ١٠٨ص
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العفو عنها إلى        :   ما وجب من الحقوق المالية المحرمة والدماء والعقوبات                                  

  . )٣( أهلها الذين وجبت لهم ال إلى األئمة الذين يقيمونها لهم

أن ال يكون الجاني معتاد اإلجرام أو مشهورًا به ، ألن السكوت عليه عليه يعد                                  - ٤

يشتهر بجرم معين إن آان صغيرًا ، وال يعاقب                   تسترًا وليس سترًا ، ألن من            

عليه يتمادى في غيه ، ويستمر في اقتراف الجرائم دون رادع ؛ ولكن توقيع                                     

العقوبة عليه يجعله يقلع عن ارتكاب المزيد من الجرائم ، فضًال عن ردع                                      

  غيره عن اإلتيان بمثله ،  وألن السكوت عليه يتعارض مع األمر بالمعـــروف

⎯  ®:   ن المنكر ويعارض قوله تعالى           والنهي ع       ä3 tFø9 uρ  öΝä3Ψ ÏiΒ  ×π ¨Βé&  tβθ ãã ô‰tƒ  ’n< Î)  Îö sƒ ø:$# 

tβρ ã ãΒù'tƒuρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ$$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ 〈 )١(،   
  
  .)٢(والمنكر إذا ظهر ولم ينكره أحد آان ضرره عامًا    

  
  الثانيملبحثا

أرآان جرمية التسرت يف التشريع اإلسالمي والنظام 
 السعودي

  

  :يتضمن مطلبين   

  أرآان جريمة التستر في التشريع اإلسالمي  :  المطلـب األول

  أرآان جريمة التستر في النظام السعـــودي  :  المطلب الثاني

  

                                                 
: الرياض (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بن باز ، :    العسقالني ، أحمد بن علي بن حجر )٣(

 . ٥٠٣ص) ت.رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، د

 .١٠٤آية :    سورة آل عمران )١(

 . ٢١٥ ،  ص٦الفتاوي ، مرجع سابق ، ج:  ، أحمد    ابن تيمية)٢(
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  أرآان جريمة التستر في التشريع اإلسالمي: المطلب األول 

الجانب األقوى : األرآان جمع رآن والرآن في اللغة : يف األرآان تعر  

: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها ،  من : واألعظم واألشد للشيء وأرآان آل شيء 

  . )١(رآن إلى الشيء يرآن ويرآن أي مال إليه وسكن 

  :الرآن في االصطالح   

وجوده شرعًا إذا انعدم الرآن ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ،  وينعدم   

الرآن سواء آان داخًال في ماهية الشيء وذاتيته أو خارجًا عنهما عند الجمهور ،  أما 

  .)٢(عند الحنفية فهو جزء داخل في الماهية 

في التشريع الجنائي اإلسالمي من األعمال المذمومة نظرًا ألنه التستر و  

يتضمن معصية أولى األمر يتعارض مع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و

والخروج عن طاعتهم ، فضًال عما يترتب عليه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ، 

خاصة في حالة التستر على مرتكبي العمليات اإلرهابية ، ألن ذلك يساعدهم على 

  .االستمرار في ارتكاب هذه األعمال التي توقع الضرر البليغ بالفرد والمجتمع

                                                 
 ).رآن (١٨٦أ ،  ١٣/٨٥لسان العرب ،  :     ابن منظور )١(

 .٧/٢٣٩١ ،  ٢/٤٥٧   البهوتي ،  آشاف القناع ،  )٢(
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  : التستر في الشريعة اإلسالمية فيما يلي وتنحصر أرآان  

  المتستر: الرآن األول 

بتشديد التاء وآسرها ،  هو من يقوم بستر شخص مطلوب بحق أو   :المتستر   

بغير حق وإخفاء خبره ،  آأن يتستر على الجاني وما ارتكبه من فعل محظور عليه ،  

  .يخفي خبره عن الظالمبكتمانه ،  وإخفاء خبره وآثاره ،  أو يستر المظلوم و

وقد يحصل التستر واإلخفاء من قبل المرتكب نفسه بإخفاء جريمته وآثارها ،    

 ،  بقصد النجاة من العقوبة أو الحفاظ على السمعة ونحو ذلك ،  )١(وآتمان خبرها 

  . وهذا أمر طبيعي

  :وأهم الشروط التي يجب توافرها في المتستر  لكي توقع عليه عقوبة التستر   
  :التكليف   -أ  

أن يكون المتستر مكلفًا ،  وهو العاقل البالغ ،  ألنه بالعقل والبلوغ يكون محًال   
 ،  ومعاقبًا على عصيانه وجنايته في الدنيا )٢(للتكليف ،  وأهال للمناصرة والمساعدة 

    .)٣(واآلخرة 
 ،  ويخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون ومن في حكمهما ،  ألنهم غير مكلفين  

 ،  أي ال تترتب عليه آثاره )٤(وغير مخاطبين بالشرع أصًال ،  وتسترهم غير صحيح 
  . وأحكامه
  :ويستدل على اشتراط التكليف باألدلة التالية   

                                                 
 .٧٠ص) ٣٥٢م ،  ع١٩٩٢مجلة تجارة الرياض ،  (جريمة العصر ،  :    السليم ،  أسامة )١(

 .٧٩١ ، ص٧ج) م١٩٦٨/هـ ١٤٠٦ ، ١هجر ، ط: القاهرة (المغني ،  : بن أحمد بن محمد    ابن قدامه ، عبد اهللا )٢(
 .٨٦ ، ص٢٦ج) م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ،١دار الكتب العلمية ، ط: بيروت (المبسوط ، :    السرخسي ، شمس الدين )٣(
) ت . دار الكتب العلمية ، د         :   بيروت    ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،                :      الكاساني ،  عالء الدين أبو بكر مسعود               ) ٤( 

 .٤٦٥٨ ، ص١٠ج



 -٦٣-

رفع : (حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   - ١
ير حتى يكبر ،  وعن عن النائم حتى يستيقظ ،  وعن الصغ: القلم عن ثالثة 

    .)٥() المجنون حتى يعقل أو يفيق
ففي الحديث بيان أن الصبي والمجنون ومن في حكمهما غير مخاطبين ،    

لكونهم مرفوعي القلم ،  حيث إن رفع القلم يقتضي عدم التكليف ،  وعدم 
       .)١(المؤاخذة أو المعاقبة على المعاصي في الدنيا آالقيام بالتستر الممنوع 

أن التستر يحصل ممن هو أهل للمناصرة والمساعدة ،  لما يحتاج إليه المتستر   - ٢
       .)٢(عليه من حماية وإعانة ،  والصبي والمجنون ليسا أهًال لذلك 

إن القصد هو شرط التستر الذي تترتب عليه األحكام الفقهية ،  وليس للصبي   - ٣
ى العلم ،  والعلم بالعقل ،  والمجنون قصد صحيح ،  ألن القصد يترتب عل

            .)٣(والمجنون عديم العقل ،  والصبي قاصر العقل 
     .)٤(يترتب على التستر عقوبة ،  والصبي والمجنون ليسا أهًال للعقوبة   - ٤

لذلك ال يعاقب الصبي والمجنون عقوبة بدنية ،  آالقصاص والحد والتعزير   
 المميز بما يناسب حــــاله ،  من ضرب أو في البدن ،  لكن يجوز تأديب الصبي

توبيخ ،  أو وضعه في مراقبة خاصة ،  أو وضعه في مدرسة ونحو ذلك من الوسائل 
للتأديب واإلصالح ،  وما يتلفه الصبي والمجنون يكون مضمونًا بالمال ،  فإن آان 

    .)٥(دية فعلى عاقلتيهما ،  وإن آان غير الدية ففي ماليهما 
                                                 

ائم    (،  باب   ) الطالق(   أخرجه ابن ماجه في سننه ،  آتاب            )٥( صغير والن وه وال م   )طالق المعت ،  ) ٢٠٩٩( ،  حديث رق

ديث صحيح  ٦٥٨ ،  ص١ج اني ح ال األلب م  ( ،  وق ديث رق ه ،  ح ن ماج  ،  ٣٤٧ ، ص١، ج) ١٦٦٠(صحيح اب

 ).  هـ١٤٠٨ ،  ٣لعربي لدول الخليج ،  طمكتب التربية ا: الرياض 

 .٤٦٥٨ ، ص١٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  مرجع سابق ، ج:    الكاساني ،  عالء الدين أبو بكر مسعود)١(
 .٤٦٦٧ ، ص١٠   المرجع السابق ، ج)٢(

 .٨٧ – ٨٦ ، ص ص٢٦المبسوط ، مرجع سابق ، ج:    السرخسي ، شمس الدين )٣(

 .٨٧ ، ص٢٦المبسوط ، مرجع سابق ، ج: ي ، شمس الدين    السرخس)٤(

ة ،        :    ابن عبد البر ،  أبو عمر            )٥( ه أهل المدين ـي في فق اهرة  (الكافـ ة حسان ،    : الق  ،  ٢ج) م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩مطبع
 .١١٠٧ – ١١٠٦ص ص



 -٦٤-

   : القصد  -ب 
يشترط أن يقوم المتستر بالتستر قصدًا ،  بأن يتعمد إخفاء المتستر عليه وآتم   

خبر ما قام به من فعل ،  وإخفاء خبر الجريمة ،  فبالقصد يتم تحديد نوعية الجريمة 
         .)٦(وتحديد العقوبة 

 وبناء على هذا الشرط ال يعاقب المتستر بغير قصد وإإلرادة ،  آمن أغلق بابًا  
على فعل جريمة ،  ترتب عليه سترها ،  وهو ال يعلم أصًال بنية ارتكابها ،  أو 
شخص سلم آلخر حقيبة ليحفظها عنده وبها مواد محظورة ،  وهذا اآلخر ال يعرف 
حقيقة أمرها ،  فترتب على حفظها إخفاء أمرها من غير قصد التستر ،  أو رأى أحد 

ات المختصة لعدم اهتمامه بذلك ،  أو لم يخطر األفراد مجرمًا ،  ولم يبلغ عنه الجه
  :بباله ولم يقصد التستر عليه ،  والدليل على شرط القصد ما يأتي 

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : حديث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال   - ١
فمن : إنما األعمال بالنيات ،  وإنما لكل امرىء ما نوى : (عليه وسلم يقول 
 دنيا يصيبها ،  أو إلى إمرأة ينكحـــها ،  فهجرته إلى ما آانت هجرته إلى

        .)١() هاجر إليه
يدل الحديث على أن النيــة معتبـــرة في األعمال ، وحقيقة النية القصد   

 ،  فمن تستر قصدًا وعمدًا )٢(واإلرادة ،  فالبد من اعتبار القصد في الفعل 
ه األحكام والعقوبات الشرعية ،  آانت تستر معتبر شرعًا ولذلك تترتب علي

  .ومن آان تستره عن غير قصد ال يعتد به

                                                 
س  )٦( ن إدري ونس ب ن ي صور ب وتي ،  من اع ،   :    البه تن اإلقن ن م اع ع شاف القن روت (آ ر ،  دا: بي ر الفك

 .٣٠٠٣ ،  ص٩ج) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

ه         (،  باب ) بدء الوحي(   أخرجه البخاري في صحيحه ،  آتاب           )١( ى رسول اهللا صلى اهللا علي وحي إل دء ال ان ب آيف آ
 .١٥ ،  ص١،  ج) ١(،  حديث رقم ) وسلم

ر     )٢( ي بك ن أب رحمن ب د ال سيوطي ،  عب ائر ،   :    ال باه والنظ روت (األش ا: بي ي ،  طدار الكت  ،  ١ب العرب
 . ٣٠ ،  ١٠ص ص) م١٩٩٥/هـ١٤١٥



 -٦٥-

يمكن أن يقاس اشتراط القصد في التستر على أفعال الصبي والمجنون في   - ٢
عدم معاقبتهما في أبدانهما ،  لعدم وجود القصد الصحيح منهما ،  فكما تخلف 

 منه تستر من غير  ،  آذلك يتخلف عمن حصل)٣(الحكم عن الصبي والمجنون 
  .         قصد لتخلف القصد في جميع هذه األحوال

إن قصد التستر على الجاني يعني العلم بجنايته ، وعدم قصده يعني عدم العمل   - ٣
بها ،  وعدم العلم جهل ،  والجاهل معذور فيما ارتكبه من المنهيات في حقوق 

 ،  )١(الزنا جاهًال بالحكم اهللا دون حقوق اآلدميين ،  آشرب الخمر أو ارتكاب 
آذلك التستر على شارب الخمر أو الزاني عن غير قصد ،  آأنه حصل منه 

  .       جهًال ،  وهذا يؤآد اشتراط القصد في التستر
  :العلم   -جـ 

وهو الفعل ) موضوع التستر ومحله(أن يكون المتستر عالمًا بأن المستور   
ـير مأذون فيه شرعًا ،  بمعنى أنه منهي المحظور سبب مالحقة المتستر عليه غــ

 ،  آأن يعلم أن المتستر عليه مطلوب عند الجهة األمنية ألنه ارتكب عمًال )٢(عنه 
إرهابيًا منهي عنه ،  أو أنه مهدد بإيقاع الجناية عليه ،  سواء علم ما يترتب على فعله 

تره أثر شرعي ألن من العقوبة أو لم يعلم ،  فإن لم يعلم بحاله لم يترتب على تس
  .   )٣(الحكم يترتب على العلم بالشيء 

وهذا الضرب من التعزير عقوبًة  : (- رحمه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
لمن علم أن عنده ماًال أو نفسًا يجب إحضاره وهو ال يحضره ،  آالقطاع والسراق 

  .)٤() وحمايتهم ،  أو علم أنه خبير به وهو ال يخبر بمكانه

                                                 
 .٨٦ ، ص٢٦المبسوط ، مرجع سابق ، ج:    السرخسي ، شمس الدين )٣(

 .١٩١ – ١٩٠األشباه والنظائر ،  مرجع سابق ،  ص ص:    السيوطي ،  عبد الرحمن بن أبي بكر )١(
ـالم        :    أبو زهرة ،  محمد         )٢( ه اإلســ ة في الفق اهرة   (ي ،     الجريمة والعقوب ي ، ط      : الق ،  ) م١٩٩٦ ،     ٣دار الفكر العرب

 .  ١٢٤ ،  ص١ج
 .٢٦٧ ،  ص٥المغني ،  مرجع سابق ،  ج:    ابن قدامه ، عبد اهللا بن أحمد بن محمد )٣(
د          )٤( ة ،                :    ابن تيمية ،  أحم شرعية في إصالح الراعي والرعي سياسة ال اهرة   (ال ي ،  د       : الق اب العرب ،  ) ت٠دار الكت

 .٧٦ – ٧٥صص 
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  :والدليل على شرط العلم ما يأتي   
إن ارتكاب جريمة التستر مع العلم بتجريمها يكفي لترتب آثار التستر وتوقيع   - ١

العقوبة على المتســــتر ،  بغض النظر عما إذا آان المتستر يعرف العقوبة أم 
   .)٥(ال ،  فيكفي أنه يعلم أن تستره منهي عنه 

  والجهل مسقط لإلثم رافع للمسؤولية والعقوبة إن عدم العلم بالحكم جهل ،  - ٢
فيما ارتكب من منهيات في حقوق اهللا تعالى لكونه معذورًا بجهله ،  آمن 
يتستر على جريمة الزنا أو شرب الخمر ،  وهو ال يعلم تحريم ذلك لحداثة 

  .عهده باإلسالم ،  أما لو آان عالمًا ،  فتقع عليه المسؤولية والعقوبة
  :ار االختي  -د 

االختيار هو أن يكون المتستر مختارًا في تستره ،  فيتستر على المتستر عليه   
ويخفي أمره باختياره ورغبته وإرادته دون إآراه ،  ويخرج بهذا من أآره على 

     .)١(التستر النعدام الرغبة واالختيار ،  لكونه غير آمن من المكِره 
  :والدليل على شرط االختيار   
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ن يوسف          )٥( ي ب شافعي ،       :    الشيرازي ،  أبو إسحـــاق إبراهيم عل ام ال ه اإلم روت  (المهذب في فق ة ،   : بي دار المعرف

 .٣١٠ ،  ص٢١ج) هـ١٣٧٩ ،  ٢ط
دين                    )١( ن شهاب ال زة ب ن حم اج ،          :    الرملي ،  محمد بن احمد ب ى شرح المنه اج إل ة المحت روت  (نهاي دار الكتب  : بي

 .٨٠ ،  ص٨ج) م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ،  ٤ية ،  طالعلم
 .١٠٦آية :    سورة النحل )٢(
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 أآره على آلمة الكفر ،  والكفر أآبر تدل اآلية الكريمة على عدم مؤاخذة من  
ؤاخذة عند ـــــتر أصغر منه ،  فهو أولى بعدم المــــوبما أن التس الكبائر ، 
     .)٣( اإلآراه

حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   - ٢
     .)٤() يهإن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عل: (قال 

يدل الحديث ان اهللا تعالى قد تجاوز عن المكره ورفع عنه اإلثم ،  وأنه غير   

مؤاخذ بما أآره عليه ،  أما غير المكره فيتحمل تبعات أفعاله ،  ويدخل في 

  .ذلك من تستر على ارتكاب العمليات اإلرهابية دون إآراه

 قي فعله ،  ونظرًا ألن األمور إن من تستر مختارًا راضيًا ،  فقد تم القصد منه  - ٣

تحكم بمقاصدها ،  فيكون مسؤوًال عن فعل التستر ،  أما من لم يكن مختارًا 

في تستره ،  وآان مكرهًا عليه ،  لم يتم منه القصد فال يترتب على تستره 

       .)١(أحكامًا 

  المتستر عليه: الرآن الثانى 
ا ،  وهو من يكون مطلوبًا بحق أو بغير المتستر عليه بتشديد التاء الثانية وفتحه  

حق ،  آمن يكون مطلوبًا لدى الجهات األمنية الرتكابه الفعل المحظور الذي يستحق 
العقوبة عليه ،  او ألداء حق وجب عليه ،  وآذلك من في حكمه آالمعين والمساعد 

  . للمجرم بأي شكل من أشكال التعاون ،  وقد يكون المتستر معينًا أيضًا

                                                 
د  )٣( ن أحم د ب ي ،  محم دي ،   :    القرطب رزاق المه د ال ق عب رآن ،  تحقي ام الق ـامع ألحك روت (الجـــ اب : بي دار الكت

 .١٨٥ ،  ص١٠ج) م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،  ٤العربي ،  ط
اب  (   أخرجه ابن ماجه في سننه ،         )٤( اب  ) طالق ال(آت ره والناسي   (،  ب م   ) طالق المك  ،  ١،  ج) ٢١٠٣(،  حديث رق

،  ) ١٦٦٢(محمد ناصر الدين األلباني ،  صحيح ابن ماجه ،  حديث رقم ( ،  وقال األلباني حديث صحيح ٦٥٩ص
 ).هـ١٤٠٨ ،  ٣ ،  مكتب التربية العربي لدول الخليج ،  ط٣٤٧ ،  ص١ج

 .٨األشباه والنظائر ،  مرجع سابق ،  ص: بي بكر    السيوطي ،  عبد الرحمن بن أ)١(



 -٦٨-

 فإذا  ،)٢( يكون التستر إن لم يوجه لحماية شخص بعينه ، أو أشخاص معينين ال  
أطلق شخص عبارات تفيد بمساندته لإلرهابيين ورغبته في مساعدتهم دون وجودهم 

  .فال يطبق بحقه جريمة التستر وذلك لغياب  الرآن الثاني وهو المتستر عليهم
قاب آالقصاص أو الحد ويشترط في المتستر عليه أن يكون معرضاًَ للع  

  أو يكون معرضًا للخطر بوقوع  ،)٣(ونحوهما ،  أو مطالبًا بحق واجب عليه أداؤه 
الظلم عليه آالقتل أو الضرب أو أخذ المال بغير وجه حق ونحوها ،  وهو يريد 

التخلص من العقوبة ،  أوالنجاة من الظلم ،  فيحتاج إلى من يتستر عليه ويكتم خبره ،  
يس معرضًا لشيء من هذه األمور ،  فال يدخل تستره في هذا الموضوع لعدم أما من ل

ترتب حق أو عقوبة عليه آكتمان سر من أسرار صديقه ،  أو إخفاء أمر مشروع من 
  .مشاريعه لقصد إنجاحه ونحو ذلك

  )١(تعمد التستر : الرآن الثالث 
القصد الجنائي لدى المتست                                  لتستر أن يتوفر  ر بأن يكون     يشترط في جريمة ا

عالمًا بأن المتستر عليهم يعدون الرتكاب أو ارتكبوا فعًال عمل غير مشروع ، سواء                                 

عنهم                                                      اإلبالغ  وعدم  عادية أو إرهابية مع علمه وإدراآه بأن تستره  جريمة  آان 

فإذا آان الفرد ال يعلم بأن المقيمين                    .   يعرضه للمساءلة الجنائية وللعقوبة التعزيرية                   

                                                 
د الواحد             )٢( ن عب دير ،   :    ابن الهمام ، آمال الدين محمد ب تح الق روت  (ف ي ، تصوير عن      : بي راث العرب اء الت دار إحي

رحمن                ٩٠ -٨٩ ، ص ص   ٥ج) م١٨٩٩/ هـ١٣١٩المطبعة األميرية ،     د ال ن عب د ب :  ؛ الحطاب ، أبو عبد اهللا محم
 .٩٨ ، ص٦ج) م١٩٤٩/هـ١٣٢٩ ،١مطبعة السعادة ، ط: مصر (جليل ، مواهب ال

 .٣٦السياسة الشرعية ،  مرجع سابق ،  ص:    ابن تيمية ،  أحمد )٣(

 ؛ الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم علي بن                       ٨٧ ، ص  ٩المبسوط ، مرجع سابق ، ج           :      السرخسي ، شمس الدين          ) ١( 

 ، ٢ج )   م ١٩٥٩/ هـ ١٣٧٩ ،  ٢دار المعرفة ، ط          :   بيروت    ( ـــام الشافعي ،       المهذب في فقـــــــــــــه اإلم          :   يوسف  

 ، ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ج                           :   ؛ الكاساني ، عالء الدين أبو بكر مسعود                      ٢٦٩ص 

 .٣٧ص
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اب جريمة إرهابية أو أنهم قد ارتكبوا جريمة إرهابية بالفعل ،                                    مثًال يعدون الرتك          

  . فتسقط عنه العقوبة الختالل شرط تعمد التستر

  المستور : الرآن الرابع 

هو األمر الذي يراد ستره وإخفاؤه ،  من حق أو فعل محظور أو جريمة أو                                         

لت                               ا محل  ويسمى  عليه  لمتستر  ا لمالحقة  يكون سببـــًا  مما    ، ثارها  موضع      آ أو  ستر 

التستر ،  أو الشيء المتستر عليه  ،  وهو ارتكاب العمليات اإلرهابية على سبيل                                         

  .المثال

ويشترط في المستور موضوع التستر ومحله أن تتعلق به األحكام الدنيوية ،                                     

بأن يكون غير مأذون فيه شرعًا ،  يعني أن يكون محظورًا منهيًا عنه ،  مما يترتب                                

حق هللا تعالى أو آلدمي آارتكاب العمليات اإلرهابية ،  أما ما لم يتعلق                             عليه عقوبة أو      

به حكم دنيوي ،  فال يدخل في هذا التستر ،  ألن ما لم تتعلق بنفسه أحكام دنيوية لم                                    

حكم                                            لها  ئل  لوســـــــــا ا و   ، ية  للوقا وسيلة  لتستر  ا ألن    ، ثر  أ تستره  على  يترتب 

،   ) ١( الغايات       ية يستحق مرتكبها إثمًا وعقوبة أخروية آصغائر                     وإن آان فيها معص           

  الذنوب ،  فإنه يكفي صدق التوبة بالمبادرة عن اإلقالع عنها والعزم على عــــــــدم

‰pκš$ ®: العودة إليها أو تكرارها لقوله تعالى  r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u™ (#þθç/θ è? ’n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? 

%·nθ ÝÁ̄Ρ 4© |¤ tã öΝä3 š/ u‘ βr& t Ïe s3 ãƒ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝ à6 n=Åzô‰ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $yγÏFøt rB 

ã≈ yγ÷Ρ F{ $# tΠ öθ tƒ Ÿω “Ì“øƒ ä† ª!$# ¢© É< ¨Ζ9 $# z⎯ƒÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ# u™ … çµ yè tΒ ( öΝ èδâ‘θçΡ 4© të ó¡o„ š⎥ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒr& öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒr'Î/ uρ 

tβθ ä9θ à) tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝÏϑø? r& $uΖs9 $tΡ u‘θçΡ öÏ øî $#uρ !$uΖs9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’n?tã Èe≅à2 &™ ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩∇∪ 〈 )٢(.  
                                                 

 .٣٣ – ٣٢ ،  ص ص٢ج) ت٠ ،  د١دار المعرفة ،  ط: بيروت (الفروق ،  :    القرافي ،  شهاب الدين )١(

 .٨آية :   سورة التحريم )٢(
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  فعل التستر: الرآن الخامس 

هو قيام المتستر بالتستر على المتستر عليه وإخفاء جرمه وآتم خبره فعًال   ،    

ألنه بفعله التستر يقع التستر وتترتب عليه آثاره ،  إما إذا نوى التستر ولم يقم به ،  

 فال ارتكابهابفال يقع التستر ألن الفعل لم يقع أصًال آمن هم بارتكاب سيئة ،  ثم لم يقم 

  .تكتب عليه سيئة

سواء وع فيه عمليًا ويشترط تحقق فعل التستر ،  وأقل ذلك أن يحصل الشر  

ا ، آالتستر على ارتكاب العمليات آان ذلك أثناء ارتكاب الجريمة ،  أو بعد ارتكابه

اإلرهابية أثناء ارتكابها ،  أو بعد ارتكابها ،  فإذا تحقق فعل التستر أو حصل الشروع 

  .)١(فيه ترتب عليه حكمه ،  وال يعتبر قبل الشروع فيه فعل بمجرد حديث النفس 

  :ويستدل على فعل التستر بما يلي   

⎪⎦t ®: قوله تعالى   - ١ Ï%©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ öΝåκ÷Jyè t7 ¨? $#uρ ΝåκçJ−ƒÍh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖ ø)pt ø:r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ−ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷G s9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο ÎγÎ=uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 4 ‘≅ä. ¤› Íö∆ $# $oÿ Ï3 |= |¡ x. ×⎦⎫ Ïδu‘ ∩⊄⊇∪ 〈 )٢(.  

ä. ¤§ø≅‘ ®: قوله تعالى   - ٢ tΡ $yϑÎ/ ôM t6|¡ x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪ 〈 )٣(.  

  

أي أن آل شخص مرهون بعمله الذي اقترفه ،  ويحاسب عما ارتكبه ،  وهذا   

إلرهابية ،  عام في آل عمل ويدخل في عمومه التستر على مرتكبي العمليات ا

  .   )٤(ولو بالشروع فيه ؛  ألن شروع المرء فيه من آسبه وعمله 
                                                 

 ،  ١التشــــــــــــريع الجنائي اإلســـــــــالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ،  مرجع سابق ،  ج                             :     عودة ،  عبد القادر            ) ١( 

 .٣٤٥ – ٣٤٤ص ص

 .٢١آية :   سورة الطور )٢(

 .٣٨آية :   سورة المدثر )٣(
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  أرآان جريمة التستر في النظام السعودي: المطلب الثاني 

  :تكتمل عناصر جريمة التستر في النظام بتوفر رآنين  

  الرآن المادي: الرآن األول 
 المادي للجريمة سواء بالقيام            الرآن المادي يعني القيام بنشاطات تكون الرآن                        

بعمل غير مشروع ،  أو االمتناع عن القيام بعمل مشروع ،  ويقع الرآن المادي                                           
  .  )١(للجريمة ولو لم يتوفر القصد الجنائي ،  وال حتى مجرد الخطأ أو اإلهمال 

ويتضمن هذا الرآن النشاطات الفعلية للمتستر واألفعال التي تثبت تستره ،                                     
  : الرآن المادي هي وأهم عناصر

 يتمثل في السلوك اإليجابي للمتستر               : النشاط المادي الذي يباشره المتستر                      - ١
بغض الطرف عن التصرفات غير المقبولة التي يرتكبها المتستر عليهم سواء                         

  .)٢(بالتكتم على تصرفاتهم أو إخفائهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم 

                                                                                                                                                     
 .٤٦ ،  ص٩لقرآن ،  مرجع سابق ،  جالجامع ألحكام ا:   القرطبي ،  محمد بن أحمد )٤(

) م ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية ،             :   بيروت    ( النظـــــــــــرية العامة لقانون العقــــــــوبات ،                  :     عبد المنعم ،  سليمان      ) ١( 

 .٢٩٦ ،  ٢٧٦ص ص

 . ٣٢بق ، صمعجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي اإلسالمي ، مرجع سا:    سفر ، حسن بن محمد )٢(



 -٧٢-

 يقصد به األشخاص أو المباني أو الممتلكات                  : المحل الذي يقع عليه النشاط               - ٢
أو األشياء التي ستتعرض للعمل اإلجرامي أو العمل اإلرهابي أو سيستخدمها                               

  .المتستر عليهم
  الرآن المعنوي: الرآن الثاني 

يمثل الرآن المعنوي الرابطة النفسية بين الفاعل والفعل الذي وقع سواء من                                         
حظورة قانونًا ،  وهل آان يريدها ويرغب في                           حيث موقف الفاعل من النتيجة الم                

تحقيقها ،  أم لم لكن يريدها ،  وفي حالة عدم انصراف إرادته إلى تحقق تلك النتيجة ،                                  
يقبلها ،  فهل آان يتوقع حصولها ،                                          هل آان سيقبلها بعد وقوعها أم ال ،  وإن آان 

ضًا ولو آانت غير        والمشرع يعاقب على الجرائم المقصودة ،  وقد يعاقب عليها أي                                 
مقصودة ،  قد يعاقب في القليل النادر على الجرائم المادية التي تقوم دون أدنى رآن                                          

  .    )١(معنوي 
والرآن المعنوي يعني قيام القصد الجنائي ، بمعنى قيام المتستر بالتستر مع                                     

  .)٢(علمه بأنه يخالف النظام ويعرضه لعقوبة ، أي توفر العلم واإلرادة للتستر 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢٩٥ – ٢٩٤النظـــــــــــرية العامة لقانون العقــــــــوبات ،  مرجع سابق ،  ص ص:   عبد المنعم ،  سليمان )١(

النظام الجنائي واإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ،  مرجع سابق ،                                       :      المقصودي ،  محمد أحمد          ) ٢( 

 . ٢١٥ – ٢١٤ص ص
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 املبحث الثالث
 إثبات جرائم التسرت يف التشريع اإلسالمي قطر

 والنظام السعودي
  

  :يتضمن مطلبين   

  طرق إثبات جرائم التستر في التشريع اإلسالمي  :  المطلـب األول

  طرق إثبات جرائم التستر في النظام السعـــودي ووسائل آشفها  :  المطلب الثاني
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  طرق إثبات جريمة التستر في التشريع اإلسالمي: المطلب األول 

  .طرق إثبات جريمة التستر في التشريع اإلسالمي هي اإلقرار أو البينة  

  اإلقرار: أوًال 

  :اإلقرار في اللغة   -أ  

قرَّ : ويقال . قرَّر الشيء في المكان أقره والشيء في محله ترآه قارًا: يقال   

حمله على االعتراف :  وقرَّر العامل على عمله ،  وفالنًا بالذنب الطائر في وآره ، 

      .)١(جعله معترفًا مذعنًا له : قرَّر فالنًا على الحق : ويقال . به

   .)٢(االعتراف : فاإلقرار هو   

  :اإلقرار في االصطالح الشرعي   -ب 

ابتًا اعتراف صادر من المقر يظهر به حقًا ث: عرف الحنفية اإلقرار بأنه   

    .)٣(فيسكن قلب المقر له بذلك 

                                                 
 . ٧٢٥طفي وآخرون ،  مرجع سابق ن  صإبراهيم مص  )١(

 .٣٥٨٢ ،  مرجع سابق ،  صابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم  )٢(



 -٧٥-

    .)٤(بما يوجب حقًا على قائله بشروطه اعتراف : وعرف المالكية اإلقرار بأنه   

    .)٥( هو إخبار عن حق ثابت على المخبر لغيره: وعرف الشافعية اإلقرار بأنه   

ابًة إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو آت: بينما عرف الحنابلة الإلقرار بأنه   

    .)٦(أو إشارة من أخرس ،  أو على موآله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه 

  

ويعد تعريف الحنابلة هو األرجح في تعريف اإلقرار واألقرب إلى الصواب   

  .الشتماله على آافة أغراض اإلقرار

  :حجية اإلقرار   -جـ 

لكثير من اآليات وردت بالقرآن الكريم ا: حجية اإلقرار من القرآن الكريم   -  ١

  :التي تدل على حجية اإلقرار من بينها 

‰pκš$ * ®: قوله تعالى   -أ  r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θçΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θs% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u™ !#y‰pκà− ¬! öθ s9 uρ #’n?tã 

öΝä3 Å¡ àΡ r& Íρr& È⎦ø⎪ y‰Ï9≡ uθ ø9 $# t⎦⎫ Î/ t ø%F{ $#uρ 4 βÎ) ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρ r& #Z É) sù ª! $$sù 4’n< ÷ρ r& $yϑÍκÍ5 ( Ÿξ sù 

(#θãè Î7 −Fs? #“uθ oλù;$# βr& (#θä9 Ï‰÷è s? 4 βÎ)uρ (#ÿ…âθ ù=s? ÷ρ r& (#θ àÊÌ÷è è? ¨βÎ* sù ©! $# tβ%x. $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? #ZÎ6yz 

  .وشهادة المرء على نفسه إقرارًا  .)١( 〉 ∪∋⊃⊆∩

  

                                                                                                                                                     
 .١٢٧ص) هـ١٣٩٥ ،  ٢دار المعرفة ،  ط: بيروت (االختيار لتعليل المختار ،  : الموصلي ،  عبد اهللا بن مودود   )٣(

دار الكتاب       :   بيروت    ( صول األقضية ومناهج األحكام ،                 تبصرة الحكام في أ        :   ابن فرحون ،  إبراهيم بن محمد                  )٤(

 .٤٢٣ ،  ص٧ج) هـ١٣٠١العلمية ،  

 .  ٤٦٥ ،  ص٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ،  ج: الرملي ،  أحمد بن حمزة بن شهاب الدين   )٥(

 .٦٨٤ص) ت٠ عالم الكتب ،  د:بيروت (منتهى اإلرادات ،  : ابن النجار ،  محمد بن أحمد بن عبد العزيز   )٦(

 .١٣٥آية : سورة النساء   )١(
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øŒ ®: قوله تعالى   -ب  Î)uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# !$yϑs9 Νà6 çG ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3 Ïmuρ 

¢Ο èO öΝà2 u™ !% y` ×Αθ ß™u‘ ×− Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 öΝä3 yè tΒ £⎯ ãΨ ÏΒ÷σ çGs9 ⎯Ïµ Î/ … çµ ¯Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ t ø%r& u™ 

ôΜ è? õ‹s{ r& uρ 4’n? tã öΝ ä3 Ï9≡ sŒ “Ì ô¹ Î) ( (#þθ ä9$s% $tΡ ö‘ t ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκô− $$sù O$tΡr& uρ Νä3 yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# 

   .)٣( ، فقط طلب اهللا منهم اإلقرار ،  ولو لم يكن اإلقرار حجة لما طلبه )٢( 〉 ∪⊆∇∩

øŒ ®: قوله تعالى   -جـ  Î)uρ x‹ s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û©Í_ t/ tΠ yŠ#u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγàß öΝåκtJ−ƒÍh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’n?tã 

öΝ ÍκÅ¦àΡ r& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$tΡ ô‰Îγx© ¡ χr& (#θä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 ô⎯ tã 

#x‹≈ yδ t⎦,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈 )فقط طلب منهم اإلشهاد عليهم واإلقرار منهم ،  ولو لم )١ ، 

  .يكن اإلقرار حجة لما طلبه
  
 : حجية اإلقرار من السنة النبوية الشريفة   - ٢

وسلم وهو في أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه (عن أبي هريرة قال   -أ  

يا رسول اهللا ،  إني زنيت ،  فأعرض عنه ،  فلما شهد : المسجد فناداه فقال 

  . )٢() اذهبوا به فارجموه: ال ،  قال : أبك جنون ؟ قال : على نفسه أربعًا قال 

ففي الحديث دليل على حجية اإلقرار مع اعتبار الشرط الخاصة بجريمة الزنا   

عدم العدول عنه ،  ألن في العدول عن اإلقرار التي تتطلب اإلقرار أربعًا و

  .شبهة تدرأ الحد

                                                 
 .٨١آية : سورة آل عمران   )٢(

 .٣١٩ ،  ص٨ابن الهمام ،  آمال الدين محمد بن عبد الواحد ،  مرجع سابق ،  ج  )٣(

 .١٧٢آية : سورة األعراف   )١(

تى إذا أتى على حد أمر فناداه فقال               من حكم في المسجد ح     (،  باب ) األحكام(أخرجه البخاري في صحيحه ،  آتاب   )٢(

 .٥٩ ،  ص١٥،  ج) ٧٠٠٩(،  حديث رقم ) يا رسول اهللا إني زنيت فأعرض عنه
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إن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم : عن عمران بن حصين   -ب 

يا نبي اهللا ،  أصبت حدًا فأقمه علي ،  فدعا نبي : وهي حبلى من الزنا فقالت 

ففعل ،  فأمر النبي ،  ) احسن إليها فإذا وضعت فاتني بها: (اهللا وليها فقال 

صلى اهللا عليه وسلم فشكت ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ،  فقال له 

لقد تابت توبة لو قسمت بين : (تصلي عليها يا نبي اهللا وقد زنت ؟ فقال : عمر 

سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ،  وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 

  .  )٣() بنفسها هللا تعالى

 األحاديث السابقة عدم إقامة العقوبة إال بعد الإلقرار ،  فاإلقرار حجة توضح  

  .قوية ،  حيث تثبت التهمة على المقر باإلقرار وال تتعداه إلى غيره

  :حجية اإلقرار من اإلجماع   - ٣

أجمع علماء األمة اإلسالمية على األخذ بإقرار المقر ،  وأن اإلقرار حجة   

فإن المسلمين أجمعوا على آون : " شرح فتح القدير على المقر ،  فقد جاء في

اإلقرار حجة من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنـــــا هذا من غير 

  .    )١(" نكير

  :حجية اإلقرار من القياس   - ٤

ينفي اإلقرار عن المخبر التهمة والريبة في الكذب على نفسه ،  ألن العاقل ال   

ًا يضر به ،  ولهذا ترجح جانب الصدق في حق نفسه ،  وآان يكذب على نفسه آذب

    .  )٢(اإلقرار أآد من الشهادة ؛  فاإلنسان إذا اعترف ال تسمع عليه الشهادة 
                                                 

 ،  ١١،  ج  )   ٤٣٨٧( ،  حديث رقم       )   من اعترف على نفسه       ( ،  باب    )   الحدود    ( أخرجه مسلم في صحيحه ،  آتاب            )٣(

 .١٧٠ص

 .٢٨١ ،  ص٦رجع سابق ،  جابن الهمام ،  آمال الدين محمد بن عبد الواحد ،  م  )١(

 . ٤٤٨ ،  ص٦آشاف القناع عن متن اإلقناع ،  مرجع سابق ،  ج: البهوتي ،  منصور بن بونس بن إدريس   )٢(
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  :اإلقرار آأهم طرق اإلثبات   -   د 

اإلقرار أقوى طرق اإلثبات إذا صدر ممن هو أهل للمسئولية ، ولذلك يشترط   

االختيار ألن المكره والصغير وزائل العقل بنوم أو إغماء في المقر العقل والتكليف و

وتثبت جريمة التستر بإقرار المتستر مرة  ،  )٣(أو سكر أو غيره ال يعتد باعترافهم 

واحدة يصف فيها فعل التستر بأدق تفاصيله ويناقشه القاضي في ذلك الوصف سواء 

يم ما يقوم به ، وآذلك في نشاط المتستر الذي ساعد المتستر عليهم مع علمه بتجر

انصراف إرادته إلى مساعدة المتستر عليهم ، وإن تبين للقاضي أن المقر ممن يعتد 

باعترافهم شرعًا وليس له شبهة يدعيها فيعاقب بعقوبة تعزيرية يحددها القاضي أو 

  .ولي األمر

  البينة: ثانيًا 

هي أحد طرق اإلثبات المعتد بها في آافة الحقوق ويأثم المسلم على آتمانها إذا   
Ÿω :طلبت منه لقوله تعالى  uρ® (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ $yγôϑçG ò6 tƒ ÿ…çµ ¯Ρ Î* sù ÖΝÏO# u™ … çµ ç6ù= s% 3 ª! $#uρ 

$yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊂∪ 〈 )فقد ردت شهادته لقوله وتحرم شهادة الزور ومن شهدها  ،  )١   

: ثالثًا قالوا بلى يا رسول اهللا  ، قال ) أال أنبئكم بأآبر الكبائر( صلى اهللا عليه وسلم 

أال وقول الزور وشهادة : (وآان متكئًا فجلس وقال ) اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين(

   .)٢() الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

                                                 
 ،  ٩آشاف القناع عن متــــــــن اإلقناع ، مرجع سابق ، ج                       :   منصور بن يونــــــــــــــس بن إدريس               :   البهوتي       )٣(

دار الكتاب       :   بيروت    ( بدائع الصنـــائع في ترتيب الشرائع ،                   :   بو بكر مسعود      ؛ الكاساني ، عالء الدين أ              ٩٩ص 

 . ٥٧ ، ص٧ج) ت.العربي ،د

 .  ٢٨٣آية :    سورة البقرة )١(

 ، ٥، ج) ٢٦٠٢(، حديث رقم ) ما قيل في شهادة الزور(، باب ) الشهادات(   أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )٢(
 . ٥٩١ص
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لشهادة بصفة عامة لما يترتب على ذلك من عقوبة والتثبت أمر مطلوب في ا  

تقام على المشهود عليه بغير حق في حالة عدم تثبت الشاهد أو في حالة تعمده الكذب 

  .في الشهادة آما أن عدم تثبته قد يلحقه عقوبة في الدنيا واآلخرة

والبينة التي تثبت بموجبها جريمة التستر هي شهادة رجلين عدلين يصرحان   

عله المتستر ، ولو لم يوضحا نشاط المتستر في قيامه بنشاطات التستر تفسير بما ف

واضحًا استوضح منهما القاضي ، وإن لم يثبت لدى القاضي عدالة شهود التستر ال 

  .)٣(يؤخذ بشهادتهما ألن من شروط الشهادة العدد والعدالة 

  وسائل آشفهاطرق إثبات جريمة التستر في النظام السعودي و: المطلب الثاني 

اإلسالمية الغراء ، ولذلك فإن                                             يستقي النظام السعودي مبادئه من الشريعة 

طرق إثبات جريمة التستر في النظام السعودي هي ذاتها طرق إثبات جريمة التستر                                    

في الشريعة اإلسالمية ومن وسائل آشفها البالغات والمداهمات التي تتم لمطاردة                                       

ا                    أنظمة  مخالفي  أو  منزل أحد                               اإلرهابيين  اإلرهابي في  يعد وجود  حيث   ، إلقامة 

األفـراد قرينة على تستر صاحب المنزل عليه ، آما يعد وجود أحد األفراد يمارس                                     

العمل في محل أو نشاط تجاري عند غير آفيله من وسائل آشف جريمة التستر في                                

  .النظام

  المداهمات آوسيلة آشف عن جريمة التستر : أوًال 

وم حمالت الج   ة تق ال التجاري ى األسواق والمح ستمرة عل داهمات م وازات بم

ن          وات األم وم ق ذلك تق يهم ، وآ سترين عل ة والمت ة اإلقام الفي أنظم شف مخ لك

ضًا آشف  يهم ، وأي اء القبض عل سللين إللق ابيين والمت ار اإلره ى أوآ داهمات عل بالم
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ع الع                تم توقي م ، في ة بحقه ات النظامي ع العقوب ة    المتسترين عليهم وتوقي ات التعزيري قوب

ة المناسبة                     ة النظامي ع العقوب ذلك توقي ابيين ، وآ ى اإلره سترين عل المناسبة بحق المت

ل عن                      ي ال تق ة الت ة ، حيث يعاقب بالغرام على المتسترين على مخالفي أنظمة اإلقام

ى   د عل دة ال تزي سجن لم ال ، أو بال سين ألف ري د عن خم ال وال تزي سة االف ري خم

ة أشهر أو به رك  ثالث ه أو يت ى آفالت يس عل ي ل ـل أجنب شغيل عامـ وم بت ن يق ل م ا آ م

ة  ي وقعت المخالف دد األشخـاص الت ة بتع دد الغرام ر ، وتع دى الغي ون ل ـه يعمل عمالـ

ر مسؤوًال                   غ عنهم وإل اعتب ه التبلي ه عمال بشأنهم وعلى صاحب العمل الذي يهرب من

  .)١(عن تسربهم 

  البالغات: ثانيًا 

سائل آشف جريمة التستر ، ألنه يرشد قوات األمن المختصة                    يعد البالغ أحد و         

عن موقع المخالفين سواء بالتستر على المجرمين ومرتكبي العمليات اإلرهابية ، أو                                 

المتسترين على مخالفي أنظمة اإلقامة ، وغالبًا ال تتم المداهمات إال وفق بالغات                                          

من الغرامات        % )   ٣٠( ين بالمائة    دقيقة ، لذلك يتم منح مكافأة مالية ال تزيد على ثالث                    

يبلــغ                           و  أ يكشف  لمن  لمتسترين  ا على  بها  م  لمحكو لمختصين       ( ا ا غير  عـن  )   مــن 

اإلرهابيين ومخالفي أنظمة اإلقامة والمتسترين عليهم وذلك بشرط تقديم المبلغ دليًال                                    

                                                                                                                                                     
؛  الكاساني ، عالء الدين أبو بكر ) بتصرف (١٠٦ ، ص٩المبسوط ، مرجع سابق ، ج: لدين    السرخسي ، شمس ا)٣(

 ). بتصرف (٤٦ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ج: مسعود 

لداخلية ،    مطبعة وزارة ا         :   الرياض    .   استراتيجية الجوازات لتطبيق أنظمة اإلقامة                ) .   م ١٩٩٧(    المديرية العامة للجوازات            )١(
 .١٨ -١٧ص ص
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يكن                                       ولم  لفة  لمخا ا بثبوت  نهائي  حكم  وصدق  لتحقيق  ا بدء  في  االستناد عليه  يصلح 

  .)٢(ًا أو متسترًا عليه ، وتوزيع المكافأة في حالة تعدد المبلغين بالتساوي بينهـم متستر

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وتاريخ      ٤٩المادة الخامسة من نظام مكافحة التســـــــــــتر التجـــــاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم                                                )٢(

 . هـ١٦/١٠/١٤٠٩
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 املبحث الرابع
 املسؤولية اجلنائية الشخصية ملرتكيب جرائم

 التسرت بني الشريعة والنظام اجلزائي السعودي
  

  :يتضمن مطلبين   

  خصية لمرتكبي جرائم التستر في التشريع المسؤولية الجنائية الش  :  المطلـب األول

  .اإلسالمي    

  المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم التستر في النظام   :  المطلب الثاني

  .السعودي    
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المســــــــؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جـــــرائم التســــتر                      :   المطلب األول         

  في التشريع اإلســـــالمــــي

إن معنى المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية هــــو أن يتحمــل اإلنسان                              

نتائج أفعاله المحرمة التي يأتيها مختارًا ، وهو مدرك لمعانيها ونتائج أفعاله المحرمة                                  

التي يأتيها مختارًا ، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ، فمن أتى فعًال محرمًا وهو ال                                       

 يسأل جنائيًا عن فعله ، ومن أتى فعًال محرمًا وهو يريده ولكنه ال                         يريده آالمكره ، ال        

المسؤولية                                              عن فعله ، حيث تقوم  أيضًا  يسأل  يدرك معناه آالطفل أو المجنون ال 

  :الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم التستر في التشريع اإلسالمي على ثالث أسس

جـــــــرامي                             - ١ إ عمل  على  لتستر  با لفرد  ا يقوم  وفيه               أن  مشــــــروع  غير  أو 

  . مخـــالفة لـــــولي األمــــر

   .أن يكون الفاعل مختارًا  - ٢

  .)١(أن يكون الفاعل مدرآًا   - ٣

فالمسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي عن الجرائم بصفة عامة وجرائم التستر                      

خذ امرو    بصفة خاصة مسؤولية شخصية ، فال يسأل عن الجرائم إال فاعلها ، وال يؤ                           

  ،  )٢(بجــــــريرة غيــــــره ، مهما آانت درجــــة القـــــرابة أو الصداقـــــة بينهمــــــا 

د ق ـفق الى الــــــ ريم   تع ه الك ي آتاب ö≅è% u ®:  ف öxî r& «! $# ©Èö ö/ r& $|/ u‘ uθ èδuρ > u‘ Èe≅ä. &™ ó©x« 4 Ÿω uρ 

Ü= Å¡õ3 s? ‘≅à2 C§ø tΡ ω Î) $pκö n=tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t ÷zé& 4 §Ν èO 4’n< Î) / ä3 În/ u‘ ö/ ä3 ãè Å_ ó£∆ / ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹sù 

                                                 
 .٣٩٢التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص :  عبد القادر    عودة ، )١(

ه اإلسالمي ،      : ة ، محمد    أبو زهر   )٢( ة في الفق ة والعقوب اهرة  (الجريم ي ، ط  : الق  ، ١ج) م١٩٩٦ ، ٣دار الفكر العرب
 .٤٠١ -٤٠٠ص ص
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$yϑÎ/ öΝ çFΖä. ÏµŠ Ïù tβθ àÎ= tGøƒ rB ∩⊇∉⊆∪ 〈 )الى   .)١ ه تع ⎯ ® :، وقول yϑsù ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ # \ø‹ yz … çνt tƒ 

⎯ tΒuρ ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© … çνt tƒ 〈  )لم        ، وقوله صلى   )٢ ه وس ال يؤخذ الرجل     « : اهللا علي

  .)٣( »بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه
  

 فإن المسؤولية الجنائية للتستر في الشريعة اإلسالمية يتحملها المتستر                          ولذلك     

لفة لولي                                         بما في ذلك من مخا لتستر  ا التي تتمثل في  المعصية  ارتكابه  وحده نتيجة 

تب على التستر في المجاالت االقتصادية                   األمر ، فضًال عن اآلثار السلبية التي تتر                   

واالجتماعية واألمنية ، فـإتيان هذه المعصية هو سبب المسؤولية الجنائية التي ال                                         

  .تترتب إال على مرتكب المعصية فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٦٤آية :    سورة األنعام )١(

 .١٦٤آية :    سورة الزلزلة )٢(

 .٢٠٦ ، ص١٢ج)ت.دار الفكر ، د: القاهرة (عون المعبود ، :    أبو الطيب ، العظيم آبادي )٣(
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المســــــئؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جــــرائم التســــــتر                      :   المطلب الثاني       

  في النظام السعودي

تترتب المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم التستر في النظام السعودي بمجرد                                  

قيام الفرد بنشاطات التستر بغض الطرف عن التصرفات غير المقبولة التي يرتكبها                                

المتستر عليهم سواء بالتكتم على تصرفاتهم أو إخفائهــــم وإيوائهم وتقديم المساعدة                                 

   .)١(لهم 

تستر هو السبب المباشر للمسؤولية الجنائية ، ألن المتستر                    والقيام بنشاطات ال             

قد خالف قاعدة جنائية تحمي مصالح جديرة بالحماية ، فالمسؤولية هي تحمل الفرد                                  

لدولة                                              ا بين  تنشأ  لتي  ا لرابطة  ا تلك  ئية  لجنا ا لمسؤولية  با يقصد  حيث   ، له  فعا أ لتبعة 

سمها المنظم صحة إسناد فعل      والفرد الذي يثبت من خالل اإلجراءات القضائية التي ر 

مكون لجريمة التستر إليه متى شمل هذا اإلسناد آافة العناصر النظامية التي أوجب                                 

المشرع توافرها حتى يكتسب الفعل صفة  التستر ومتى تخلفت حالة من حاالت رفع                             

آاإلآراه أو السفه والجنون وإنعدام اإلدراك ،                          )   التستر  ( صفة الالمشروعية عن الفعل         

خلفت حالة من الحاالت التي تتنازل فيها الدولة عن حقها في العقاب ، فبمقتضى                              أو ت   

ذلك                                                    في  بما  تستره  على  لمترتبة  ا آلثار  ا فة  آا بتنفيذ  لمتستر  ا يلتزم  بطة  لرا ا ه  هذ

لمتسـتر                                         ا على  م  لنظا ا فـــــرضها  لتي  ا لتكميلية  ا و لتبعية  ا و ألصلية  ا لعقوبات   .) ٢( ا

لنظام السعودي مسؤولية شخصية في جرائم التستر                   والمسؤولية الجنائية للتستر في ا             

لتجاري                                              ا لتستر  ا وآذلك   ، لتستر  ا أشكال  فة  وآا بية  اإلرها لعمليات  ا مرتكبي  على 

والتستر على مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل ، فعندما يقوم فرد بتشغيل أجنبي ، ليس                                  
                                                 

 .٣٢معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي اإلسالمي ن مرجع سابق، ص:      سفر ، حسن بن محمد )١(

عيد )٢( ابق ،  :     يوسف ، فتحي س ه اإلسالمي ، مرجع س ًا بالفق انون الوضعي مقارن ي الق ة ف سؤولية الجنائي رة الم فك
 .١٥٠ص
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ف                        ، بذلك  األصلى  لكفيل  ا ويسمح  لته  آفا تل               إعلى  ئية  لجنا ا لمسؤولية  ا لكفيل    ن  با حق 

األصلى والمكفول وآذلك من يقوم بتشغيل األجنبي ، باعتبارهم مشارآون جميعًا في                               

العمل المخالف للنظام ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام التستر                                    

تستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الرسوم أو                      « :   التجاري على ما يلي          

  .)١( »زمات أخرى لم يتم استيفائها نتيجة التسترالضرائب أو أي الت

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 هـ١٦/١٠/١٤٠٩وتاريخ ٤٩ بالمرسوم الملكي رقم    المادة الرابعة من نظام التستر التجاري الصادر)١(
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 الفصل الثاني

 املسؤولية اجلنائية
  

  :يتضمن المباحث التالية          

  تقرير المسؤولية الجنائية للفرد  : المبحـث األول -

  مسؤولية الفرد الجنائية بين التشـــــــــــــريع اإلسالمي والنظام  : المبحث الثاني -

 الجزائي السعودي      
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 املبحث األول

 تقرير املسؤولية اجلنائية
  

  :يتضمن مطلبين   

  ــــالميةتقرير المسؤولية الجنائية للفرد في الشريعة اإلســــــــ  :  المطلـب األول

  تقرير المسؤولية الجنائية للفرد في األنظمــة الوضعية الحديثة  :  المطلب الثاني
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  تقرير المسؤولية الجنائية للفرد في التشريع الجنائي اإلسالمي : مطلب األولال

رائم أو        ب الج ذي يرتك رد ال ة للف سؤولية الجنائي المية الم شريعة اإلس رر ال تق

شريعة اإلسالمية               المحظورات الشرعي  ر ، فال ة التي يزجر الشارع عنها بحد أو تعزي

شروط الخاصة     وفر ال ع ت ف ، م سان الحي المكل سؤولية إال اإلن ًال للم رف مح ال تع

ًال     د مح م يع ف ول ه التكلي قط عن سان س ات اإلن إذا م سؤولية ، ف ل الم ة لتحم والمؤهل

شريعة اإلسالمية األ          ة        للمسؤولية الجنائية ، وآذلك تعفي ال ساءلة الجنائي ال من الم طف

  حتى يبلغـــوا سن الحلــــــــم ، مما ال يعفـــى منه الـــــرجــال البالغين لقولـــــــه 

# ® :تعالــــــــى  sŒ Î)uρ x n=t/ ã≅≈ x ôÛ F{ $# ãΝä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θçΡ É‹ø↔ tFó¡ u‹ ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ø↔ tG ó™$# š⎥⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝÎγÎ=ö6s% 4 š Ï9≡ x‹x. ß⎦Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# öΝà6 s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 3 ª! $#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å6 ym 〈 )١(.  

وسلم                   اهللا صــلى اهللا عليه  عن ثالثة            :   ( ولقول رسول  لقلم  لنائم حتى        :   رفع ا عن ا

  .)٢() يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

المسؤولية الجنائية        آما أن الشريعة اإلسالمية ال تحمل المكره أو فاقد اإلدراك                             
⎯ ®: لقولى تعالى  tΒ t x Ÿ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒÎ) ω Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ  B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ  Ç⎯≈ yϑƒM} $$Î/ 

⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yyu Ÿ° Ì ø ä3 ø9 $$Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟ ÎγøŠ n=yè sù Ò= ŸÒxî š∅ ÏiΒ «! $# óΟ ßγs9 uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïà tã  〈 )٣(.    

è% Hω ß‰É≅ ® :وقوله تعالى  r̀& ’Îû !$tΒ z©Çrρ é& ¥’n< Î) $·Β§ pt èΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµßϑ yè ôÜtƒ Hω Î) βr& šχθ ä3 tƒ 

ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $YΒyŠ %·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝós s9 9ƒÍ”∴Åz … çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $̧)ó¡ Ïù ¨≅Ïδé& Î ötó Ï9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù 

§äÜ ôÊ$# u öxî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š −/ u‘ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm§‘  〈 )٤(.  

                                                 
 .٥٩آية :     سورة النور )١( 

وقال األلباني حديث ) ٤٤٠٥(،  حديث رقم ) الحكم فيمن ارتد(،  باب ) الحدود(    رواه أبو داوود في سننه ،  آتاب )٢( 
 ).٣٨٢،  ص ٣،  ج) ٣٧٠٣(محمد ناصر الدين األلباني ،  صحيح أبي داود ،  حديث رقم (صحيح 

 .١٠٦آية :     سورة النحل )٣( 

 .١٤٥آية :     سورة األنعام )٤( 
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   اإلسالمية أن الفرد ال يسأل إال عن واعد األساسية في الشريعةــــومن الق  

ö≅è% uö ® : لقوله تعالى .)١(جنايته ، وال يؤخذ بجناية غيره مهما آانت صلته به  xî r& «! $# 

©Èö ö/ r& $|/ u‘ uθ èδ uρ > u‘ Èe≅ä. &™ó© x« 4 Ÿω uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅à2 C§ø tΡ ω Î) $pκö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& 4 

§ΝèO 4’n< Î) / ä3 În/ u‘ ö/ä3 ãè Å_ó £∆ /ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $yϑÎ/ öΝçFΖ ä. ÏµŠÏù tβθ àÎ= tGøƒ rB  〈 )٢(.    

&βr ® :وآــذلك قــــــولــة تعــالى  uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 ω Î) $tΒ 4© të y™  〈 )٣(.     
  

ة          ومن ذلك ال يصح أن تقع ا         ق العقوب ا تطبي لمسؤولية الجنائية التي يترتب عليه

ارًا فال مسؤولية             درآًا مخت م يكن الجاني م إذا ل ار ، ف درك المخت ى الجاني الم إال عل

ـر                   اذ الجماعة التدابيـــ جنائية عليه وبالتالي ال عقوبة عليه ، وإن آان هذا ال يمنع اتخ

سؤول بال    ر الم شخص غي ن ال سها م ة نف ة لحماي ـال  الالزم ـة لحـ يلة المالءم وس

   . )٤(الجماعــة  

ر ، حيث ذهب                     ه اإلسالمي لجدل آبي وقد تعرضت المسؤولية الجنائية في الفق

دخل إ    » الجبرية«أصحاب مذهب    ار ت ى إنك ال      رادةإل ذه األفع ه ، فه سان في أفعال  اإلن

ة «مصدرها إرادة اهللا ، بينما ذهب أصحاب مذهب            سا     » القدري ال اإلن سبة أفع ى ن ن إل

ة ذهب   إلرادت صار م ب أن اره ، وذه اعرة« واختي ذهبين   »األش ين الم ق ب ى التوفي  إل

   . )٥(السابقين 

                                                 
 .٥٢المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، مرجع سابق ، ص:     عسكر ، محمد زآي أحمد )١( 

 .١٦٤آية :     سورة األنعام )٢( 

 .٣٩آية :     سورة النجم )٣( 

 الجنائية في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ،                                فكرة المسؤولية        :       يوسف ، فتحي سعيد     ) ٤(  
 .٥٣ص

فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ،                                         :       يوسف ، فتحي سعيد     ) ٥(  
 .٥٤ص
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ولكي تتحقق عدالة العقوبة فال يكفي لقيام المسؤولية الجنائية إسناد الجريمة                                     

 ال تقوم إال     ةت في حقه معنويًا ، فالمسؤولية الجنائي             ديًا إلى الجاني ، بل يجب أن تثب              ما 

الجريمة ناشئة عن تصرف المتهم ، وأن يكون مدرآًا مختارًا فيما أتاه من                                  تإذا آان      

تصرف خاطيء ، وعلى ذلك فالمتستر عن الجريمة إذا آان مكره أو مجنون فال تقع                                 

عليه مسؤولية جنائية وال عقاب عليه ألن المكلف بإتيان فعل أو ترآه يجب أن يفهم                                   

م ــــهـي ، وغير العاقل ال يستطيع أن يف               ـــالخطاب الموجه إليه سواء األمر أو النه                       

ذلك ، آما يمكن سواء األمر أو النهي ، وغير العاقل ال يستطيع أن يفهم ذلك ، آما ال                                

يمكن القول أن المكلف عصى أمر الشارع وعصى أولي األمر بالتستر على مرتكبي                               

  .  )١(الجنايات واألعمال اإلرهابية إذا آان قد أآره على التستر 

لرغم من االستثناءات التي أوضحتها الشريعة اإلسالمية ، إال أن المسؤولية                            وبا    

 المسؤولية في     و في اإلسالم تقوم على أساس المساواة والعدل والعمومية والتجريد ،                                

  اإلسالم تـشـمـل الـــرســـل واألنبيـــــــاء وهــم خـــير خلـــق اهللا الــذيـن اصطفـى ، 

š ®: ي آتابــــــه الكــريـــم فـقـد قــــال تعالى ف În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ̈Ψ n=t↔ ó¡ oΨ s9 t⎦⎫ Ïè uΗød r& 〈 )٢( .  

⎯£ ®: و آذلك في قوله تعالى  n=t↔ ó¡ oΨ n=sù š⎥⎪ Ï%©! $# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟ Îγø‹ s9 Î)  ∅ n=t↔ ó¡ oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î=y™ö ßϑø9 $# 〈 )٣( .  

تستدعي فالمسؤولية في الشريعة اإلسالمية دون استثناءات إال على الحاالت التي 

  . ذلك فعًال آحاالت اإلآراه والسفه والجنون وانعدام اإلدراك وصغر السن

  

  

                                                 
 ، ١ج )   ت .  المطبــــــــعة األميرية ، د         : القاهرة     ( المستصفي ،    :       الغزالي ، أبو حامد بن محمد بن محمد الطوسي                   ) ١(  

 .٩٠ -٨٣ص ص

 .٩٢آية :     سورة الحجر )٢( 

 .٦آية :     سورة األعراف )٣( 
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  تقـريـر المسـؤوليـة الجنــائيــة للفـرد فـي األنظمة الوضعية الحديثة:  الثاني المطلب

إن األساس الفعلي للمسئولية الجنائية هو حرية االختيار ، فالجاني آان بوسعه أن    

  المطابق للقانون والطريق المخالف للقانون ، فإذا اختار الطريـــقيختار بين الطريق 

المخالف للقانون ووجه إليه إرادته ، فهنا تتقرر المسؤولية الجنائية للفرد ، ألنه اختار 

الطريق المخالف للنظام بعد مفاضلته بين البواعث المختلفة وتوجيه إرادته نحو 

ظام ، حيث إن حرية االختيار هي األساس ارتكاب الجريمة أو السلوك المخالف للن

الوحيد المتصور للمسؤولية ، فالمسؤولية في جوهرها لوم للفرد نتيجة ارتكابه سلوك 

مخالف للنظام ، وال محل للوم إال إذا آان في االستطاعة القيام بسلوك آخر ، فإذا آان 

  .)١(السلوك المخالف للنظام مفروضًا فالمسؤولية ليس لها محل 

من هذا المنطلق تتقرر المسؤولية الجنائية للفرد بمجرد اختياره بإرادته المدرآة و   

للسلوك اإلجرامي المخالف أو الذي يخرج عن النظام ، وتتحدد العقوبة تبعًا لجسامة 

هذا الخروج ، أو ما ارتكبه الفرد من أعمال جرمها النظام ووضع لها عقوبات 

  .محددة

 للجريمة وآذلك تقرير لمسؤولية الجنائية الفردية وقد ارتبط التفسير القديم   

بمعتقدات دينية بدائية مصدرها أن هناك أرواح شريرة وقوى خفية تسيطر على 

اإلنسان وتأمره بفعل الشر أو إتيان الفعل  اإلجرامي ، باعتبار أن الكون آله تحكمه 

ولذلك تأمره وتسيطر عليه قوى شريرة تهدف إلى إيقاع األذى والضرر باإلنسان ، 

 ،  فقد نزع اإلنسان البدائي إلى اللجوء )٢(بفعل الشر وارتكاب السلوآيات اإلجرامية 

                                                 
ص )م١٩٨٩ ، ٦دار النهضة العربية ، ط: القاهرة (القسم العام ، : شرح قانون العقوبات :    حسني ، محمود نجيب )١(

 .٥٠٧ -٥٠٦ص

دار الطليعة ،        : بيروت     ( جيا الجريمة والعقوبة والمؤسسـات اإلصــــــــالحية ،                         سوسيولو :      طــــالب ، أحسن        ) ٢( 
 .٣٩ص) م٢٠٠٢
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للخرافة في تفسير الظواهر المجهولة التي تحيط به ، ولذلك فسر الجريمة بأنها 

أرواح شريرة وشياطين تسيطر على اإلنسان وتدفعه الرتكاب السلوك اإلجرامي ، 

 التي فسرت الجريمة بأنها انتهاك لقانون )١(ي القرون الوسطى وامتد هذا االعتقاد ف

أحيانًا ، نتيجة لتأثير األرواح الشريرة ، أو اتباع مسالك ) بالمفهوم الكنسي(اإللهي 

الشيطان وخرق التعاليم الكنيسة ، فالجريمة آانت انتهاآًا للقانون الكنسي قبل أن 

 السلوك اإلجرامي يفسر على أنه فساد تكون انتهاآًا للقانون اإلنساني ، فقد آان

الغريزة اإلنسانية ، أو عدم االنصياع للتعاليم الكنيسة ، أو مس من الجن والشيطان ، 

   .)٢(أو خلل خلقي وأخالقي لدي األفراد 

  : وآانت العقوبة أو العالج للمجرم يتم بإحدى طريقتين    

باستخدام التعويذ والتمائم طرد الروح الشريرة باستخدام أرواح مقاومة لها     - ١

  .والطقوس السحرية المختلفة

  .)٣(القضاء على المجرم ذاته بإتالف جسده الذي يحتوي على الروح الشريرة     - ٢

فقد آان على المجرم أو المتهم أن يدفع ثمن الجريمة التي اقترفها في الدنيا قبل                                        

عل                                        آان  بل   ، لكنيسة  وا اإلقطاع  من  لكل  يدفع  أي   ، عدم           اآلخرة  ثمن  يدفع  أن  يه 

انصياعه للتعاليم الكنيسة في الدنيا ، أي أن العقاب آان مضاعفًا ومزدوجًا عقابًا دينيا                                  

                                                 
 ، ٣منشورات ذات السالسل ، ط              :   الكويت    ( أسباب الجريمة والطبيعة السلوك اإلجرامي ،                        :      الدوري ، عدنان             ) ١( 

   .٧٨ص) م١٩٨٤
 .٤٢ -٤١لمؤسسات اإلصالحية ، مرجع سابق ص صسوسيولوجيا الجـــــــريمة والعقوبة وا:    طالب ، أحسن )٢(

  .٧٨أسباب الجريمة والطبيعة السلوك اإلجرامي ، مرجع سابق ، ص:     الدوري ، عدنان )٣( 
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ودنيويًا ، هدفه األساسي هو فرض العقوبة الجسدية ودفع ثمن الخطيئة والجريمة معًا                          

  .)١(إلى آل من الكنيسة واإلقطاع  

لوحشية خالل العصور القديمة               ومن هذا المنطلق اتسمت العقوبات بالقسوة وا                          

والمتوسطة واتسمت السياسة العقابية بالشدة والعنف بإقرار العقوبات القاسية وتوسيع                              

االنتقام                               بدافع  في تنفيذها  والوحشية  تطبيقها  لتشريعات          . ) ٢( مجاالت  ا وتضمنت   ،  

عقوبات قاسية آبتر األعضاء وإعدام الحواس والحرق والكي وأنواع مختلفة من                                            

ب وتشويه الجسد ووضع العالمات عليه بالحديد المحمي ، والغلي في الزيت                                التعذي   

 في ظل اختالل هيكل ووظيفة النظام الجنائي الذي                     ) ٣( ودفن األحياء وتحطيم العظام               

آان ال يحقق عدًال وال يوفر استقرارًا ، فالعقوبات قاسية ، وتقرير المسؤولية الجنائية                                 

لتناسب والتفاوت الشديد بين جسامة الجرم وقدر                      غير دقيق ، مما ترتب عليه عدم ا              

العقوبة ، والقضاة يتمتعون بسلطات مطلقة ، والمساواة بين المواطنين معدومة ،                                        

    .)٤(واالستبداد والحكم بالهوى قانون العصر

وبعد ظهور الدولة الحديثة وانفصال السلطة السياسية عن السلطة الدينية ، تحول                               

   ، وتبلورت شخصية المسؤولية الجنائية وتحددت معالم مبدأ حق العقاب إلى الدولة

    .)٥( الذي يعد من أهم دعائم نظرية القانون الجنائي »شخصية المسؤولية والعقاب«
  

                                                 
 .٤٢سوسيولوجيا الجريمة والعقوبة والمؤسسـات اإلصـالحية ، مرجع سابق ، ص:     طــــالب ، أحسن )١ ( 

 .٤٢- ٤١    المرجع السابق ، ص ص)٢( 
السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،               : الدفاع االجتماعي   : حتاتة ، محمد نيازي         )٣ (

 .٩٦ص) م١٩٩٣ ، ٢ط. مكتبة وهبة: القاهرة (

اب ،    :     أبو عامر ، محمد زآي          )٤(  ة ،  دار المطبوعات ا : اإلسكندرية  (دراسة في علم اإلجرام والعق ) م١٩٨٥لجماعي
 .٣٤٣ص

 .١٦ص) م١٩٨١جامعة عين شمس ، : القاهرة (فلسفة وتاريخ القانون الجنائي ، :     سالم ، نبيل مدحت )٥( 



 -٩٥-

ى             ا حت وعلى الرغم من هذا التطور ، إال أن المسؤولية المادية ظلت معروفة في أورب

ا ب            ع عليه ي توق ات الت د         العصور الوسطى واتسمت العقوب م تمت صرامة ، ول شدة وال ال

اه      ـائده ونواي ن عـق سـأل ع ان ي ل آ ط ، ب اهرة فق سان الظ ال اإلن ى أفع سؤولية إل الم

   .)١(وأفكاره 

ى          آما أن أساس المسـؤولية الجنائية بصورتها الحديثة لم يبدأ التمهيد له إالبناء عل

ادى ه                امن عشر حيث ن ؤالء الفالسفة  آتابات وأفكار فالسفة القرن السابع عشر والث

وعلى رأسهم مونتيسكو وروسو بإصالح السياسة العاقبية وضرورة تناسب العقوبات          

واطن               ة الم مع الجريمة مع تجنب العقوبات القاسية الوحشية والدعوة إلى ضمان حري

ات                   ة صريحة تحدد العقوب ومساواته أمام القانون ، وضرورة وجود نصوص قانوني

  .)٢(ية الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وتحدد الفعل الجرمي ، مع أهم

وقد أثرت المدارس الفكرية المختلفة في السياسة العقابية ، حيث أدخلت مفاهيم جديدة                              

على السياسة العقابية سواء من المدرسة التقليدية أو المدرسة التقلدية الجديدة ، أو                                        

حرآة الدفاع االجتماعي ، فقد عملت               المدرسة الوضعية ، أو المدرسة التوفيقية ، أو                    

جميعها على بلورة أفكار الفالسفة لتطوير السياسة العقابية وإلغاء فكرة اإلنتقام ، وأن                                

الهدف من العقوبة هو إصالح الجاني وإعادة تأهيله ، ومن هذا المنطلق قامت نواة                                        

 به العقاب    فكرة اإلصالح العقابي في أوربا على أساس التوبة ، وأن السجن ال يراد                                  

بقدر ما يراد به اإلصالح والتهذيب والتوبة ، مع االهتمام بدراسة النواحي النفسية                                          

                                                 
عيد )١(  ابق ،   :     يوسف ، فتحي س ه اإلسالمي ، مرجع س ًا بالفق انون الوضعي مقارن ي الق ة ف سؤولية الجنائي رة الم فك

 .٥٠ص

 .٣٩ -٣٨دراسة مقارنة ،  مــرجع سابق ، ص ص: السياسة الجنائية : نشأت     إبراهيم ، أآرم )٢( 



 -٩٦-

للمجرم للتعرف على اتجاهاته ، مما فتح الباب للنظر في الرآن المعنوي للجريمة ،                               

   .)١(بما يتضمنه من إدراك وإرادة وقصد 

 في انتقال هذه       وروسو هما أصحاب الفضل األول               "   مونتيسكو  " ويعتبر آل من         

المبادى واألفكار التي أدخلت تعديالت جذرية على السياسة العقابية وتحديد ضوابط                                    

  .وأساس المسؤولية الجنائية

  ) :م١٧٥٥ -١٦٨٩(مونتيسكو    - ١

  : الذي تضمن المبادىء التالية" روح القوانين"ألف آتاب      

  .ضمان حرية المواطن ومساواته أمام القانون    -أ 

تدال العقوبات وتناسبها مع الجرم وأن يكون الحكم بها بموجب نصوص                                 اع     -ب 

  .)٢(قانونية صريحة 

ضرورة أن يالئم آل تشريع جنائي على حده من حيث األحكام والعقوبات                                         -جـ 

  .حالة المناخ والنظام االجتماعي والنظام السياسي لكل شعب على حدة

  .ائمة على مجرد االنتقام والردعاستبعاد النظريات المطلقة في العقاب الق    -د 

  .)٣(استبعاد العقوبات القاسية والمهينة    -هـ 

لضمان                                   -و  لتنفــيـذيــة  وا ئية  لقضـــــا وا لتشريعية  ا لسلطات  ا بين  لفصــــــــــل  ا

  .)٤(منــــع التعسف 

  

                                                 
السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، : الدفاع االجتماعي :     حتاتة ، محمد نيازي )١( 

 .٩٨-٩٧مرجع سابق ، ص ص

 .٣٩ -٣٨اسة الجنائية  دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص صالسي: الدفاع االجتماعي :     إبراهيم ، أآرم نشأت )٢( 

السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريع اإلسالمية والقانون الوضعي ، :     حتاتة ، محمد نيازي ، الدفاع االجتماعي )٣( 
 .٩٨مرجع سابق ،ص

 .٣٤٣دراسة في علم اإلجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص:     أبو عامر ، محمد زآي )٤( 



 -٩٧-

  ):م١٧٧٨ -١٧١٢(روسو    - ٢
  : اليـة الـذي تضـمن المبادىء الت" العقد االجـتماعـي"ألف آتاب   

  .إن األفراد تنازلوا للدولة عن حق العقاب  -أ 

  .)١(إن الخوف من العقوبة ال من شدتها هو الذي يمنع الجريمة   -ب 
  .وجوب مساواة الجميع أمام القانون  -جـ 
  .)٢(عدم تجاوز العقاب الحد الضروري لحماية الجماعة   -د 

  .نفي المصدر اإللهي للسلطات  -هـ 
  .)٣( بين الحاآم والمحكوم تحديد العالقة  -و 

وهكذا بدأ يظهر التحديد الحديث ألغراض العقوبة وأهدافها وأساس المسؤولية                                   
الجنائية وضوابطها ، وقيامها على أساس حرية االختيار واإلدراك لتالفي سلبيات                                     
محًال                                               لحيوان والجماد  وا اإلنسان  تجعل  لتي آانت  ا لسابقة  ا لجنائية  ا السياسة  نظم 

فعال                                      للمسئولية     أ من  ليه  إ نسب  على ما  آالحيوان  لجماد يحاسب  ا ، وآان  لجنائية  ا
ضارة ، وآانت العقوبة تصيب األموات آما تصيب األحياء ، فلم يكون الموت من                                     
األسباب التي تعفــي الميت من العقوبة ، بل لم يكن اإلنسان مـسؤوًال عـن أعمـالـه                                   

 يكن عالمًا بما فعله الغير ، حيث              فقط ، وإنما آان يسأل عن أعمال غيره ، ولو لم                          
آانت العــقـوبة تتعدى الجاني إلى أهله وأصدقائه ، ولم يكن يعتد بصغــر السن وال                                  

   .)٤(التمييز وال اإلدراك وال االختيار آعـوامل مــانعة للمسؤولية الجــنائيــة 
  

  
                                                 

السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،                       :   الدفاع االجتماعي     :     حتاتة ، محمد نيازي )١( 
 .٩٨مرجع سابق ، ص

 .٩٨مرجع سابق ، ص:     إبراهيم ، أآرم نشأت )٢( 

 .٣٤٣دراسة في علم اإلجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص:     أبو عامر ، محمد زآي )٣( 

 .٥٠المسؤولية عن فعل الغير ، مرجع سابق ، ص:     عسكر ، محمد زآي أحمد )٤( 



 -٩٨-

  

  

  

  

  
 املبحث الثاني

 مسؤولية الفرد اجلنائية
 نظام اجلزائي السعودي التشريع اإلسالمي واليف

  

  :يتضمن ثالثة مطالب آالتالي   

  أساس مسؤولية الفرد الجنائية في التشريع اإلســـــالمي والنظام   :  المطـلب األول

  الجزائي السعودي    

  محل مسؤولية الفرد الجنائية في التشريع اإلسالمي والنــــــــظام   :  المطلب الثاني

  الجزائي السعودي    

  درجات مسؤولية الفرد الجنائية في التشريع اإلســــالمي والنظام   : لثالمطلب الثا

  الجزائي السعودي    
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أساس مسؤولية الفرد الجنائية في التشريـــــع اإلســــالمي والنظام       : المطلب األول 

  الجزائي السعودي

ء تستقي المملكة العربية السعودية جميع تشريعاتها من القرآن والسنة آما جا                                

في النظام األساسي للحكم في مادته األولى والذي ينص على أن المملكة العربية                                           

السعودية بلد دينه اإلسالم ودستوره القرآن والسنة ،  لذلك فنظام اإلجراءات الجزائية                                        

نظام                                           حيث نص  جميع إجراءاته ،   اإلسالمية في  السعودي يطبق أحكام الشريعة 

: ول أحكام عامة في المادة األولى على ما يلي                           اإلجراءات الجزائية في الباب األ                       

تطبق المحاآم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا لما دل                              " 

عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة                                    

هذا النظام على         وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام وتسري أحكام                                     

     .)١(" القضايا الجزائية التي لم يفصل فيها واإلجراءات التي لم تتم قبل نفاذه

أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والنظام الجزائي السعودي                                 ف   

هو اإلدراك واالختيار ، ولذلك فرضت العقوبة لتنفيذ أمر الشارع وجزاًء عادًال على                                       

ا          بغض   ، لفته  على                                       مخا عية  االجتما لظروف  ا و  أ لبيئية  ا مل  لعوا ا ثير  تأ عن  لنظر 

حد                                           آتعطل  استثناءات شرعية  هناك  أن  من  فبالرغم   ، لتبعة  ا تحمل  أو  لمسؤولية  ا

السرقة بعدم قطع يد السارق وقت المجاعة ، إال أن هذا استثناء ، واألصل هو تحديد                                     

روف ، إال أن تأثيرها              المسؤولية على أساس االختيار واإلدراك ، فمهما آانت الظ                               

لظروف يفتح الباب أمام أهل               ل  األخطاء      إسناد  على إرادة الفرد يظل نسبيًا ، آما ان                    

 حالجريمة والمفسدون في األرض للقيام بنشاطاتهم اإلجرامية ، آما أن الشريعة ال تبي                                 

المجاعة ،                                              عام  في  آالسرقة  الخاصة  الظروف  الذي يرتكب في  اإلجرامي  لفعل  ا

                                                 
 ).٢١م ،  ع٢٠٠٥مجلة العدل ،  (نظام اإلجراءات الجزائية ،  :     وزارة العدل )١( 



 -١٠٠-

 فقط من العقاب ، فاإلسالم الحظ سلطان البيئة في وصف الفعل ، ال في                        ولكنها أعفت    

 اما صار بحكم هذه البيئة في موضع          أصل المسؤولية والتبعية ، فبعد أن آان الفعل حر     

    .)١(العفو

يتضح مما سبق أن أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية ونظام                                   

راك وحرية االختيار ، فاإلنسان الحي المتمتع                      اإلجراءات الجزائية السعودي هو اإلد                     

محًال                                                         يكون  أن  يتصور  لذي  ا هو   ، ه  دون سوا وحده  االختيار  وحرية  باإلدراك 

للمسؤولية الجنائية ، فال يسأل عن الجرم إال فاعله ، وآذلك ال تقع المسؤولية الجنائية                                  

   .على المجنون والطفل الذي لم يبلغ الحلم ، وآذلك على المكره

  
 

  

  
  

  

  
  
  
 
  
  

 

                                                 
 .٥٣٢ -٥٣٠الجريمة والعقوبة ، مرجع سابق ، ص ص:     أبو زهرة ، محمد )١( 



 -١٠١-

محل مسؤولية الفرد الجنائية في التشريـــــع اإلســــالمي والنظام                       :   المطلب الثاني      

  الجزائي السعودي

اإلنسان المدرك المختار دون سواه يعد محًال للمسؤولية الجنائية في التشريع                                     

اإلسالمي ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي ،  وهناك استثناء في مبدأ شخصية                                       

ؤولية الجنائية ،  حيث تتحمل العاقلة الدية ،  وهذا ال يعد استثناءًا ،  بل يعد                                        المس   

ويصح في التشريع اإلسالمي والنظام              .   تطبيقًا دقيقًا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية             

السعودي أن يكون المجني عليه إنسانًا مميزًا أو غير مميز ،  عاقًال أو مجنونًا ،  آما                                

    .)١(يًا أو معنويًا ،  فردًا أو جماعة يصح أن يكون طبيع

وقد يرى البعض أن المتستر على العمليات اإلرهابية يخرج من نطاق محل   

المسؤولية الجنائية ألن المتستر ال يشترك في ارتكاب العملية اإلرهابية ، بل يقتصر 

يزة فعله على التستر ، ولكن هذا مردود عليه بأن جريمة التستر جريمة مستقلة متم

بأرآانها ، وتستوجب عقوبة تعزيرية ألنها تتضمن معصية ولي األمر فضًال عن 

اآلثار السلبية المترتب على التستر على مرتكبي الجرائم اإلرهابية التي تؤثر على 

األمن واالستقرار وتروع اآلمنين وتنشر الفزع والرعب ، فهي من قبيل الحرابة 

  د الحرابة ألن المحاربين من قبيـل المفسديـن التي خصصت لها الشريعة اإلسالمية ح

yϑ̄Ρ$ ® :في األرض ، وقد قال تعال في آتابة الكريم  Î) (#äτℜt“y_ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θ ß™u‘ uρ 

tβöθ yè ó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# #·Š$|¡sù βr& (#þθ è= −Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6̄=|Áãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒr& Νßγè= ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& 

(#öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 šÏ9≡ sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“Åz ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû Íο t ÅzFψ$# ë># x‹tã íΟŠÏà tã  〈 )٢(.   

                                                 
رة المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي مقارناً  بالفقه اإلسالمي ، مرجـــع سابق ،                                   فك :       يوسف ، فتحي سعيد    ) ١(  

 .١٤٤ -١٤٣ص ص

 .٣٣آية :     سورة المائدة )٢( 
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درجات مسؤولية الفرد الجنائية في التشريـــــع اإلســــالمي                            :   المطلب الثالث       

  والنظام الجزائي السعودي

لم                        ا درجات  تتنوع  و د  نظام                          تتعد و إلسالمية  ا لشريعة  ا من  آل  في  لية  سؤو

اإلجراءات الجزائية السعودي ، وترتبط درجـــة المسؤولية الجنائية بنوع الخطأ                                                

ومداه ، حيث تخصص آل من الشريعة اإلسالمية والنظام الجزائي السعودي القتل                                      

شبه العمد ليدل على الموت الناشىء عن الضرب والجرح وإعطاء المواد السامة                                           

لضارة والتغريق والتحريق والتردية والخنق وآل ما يدخل تحت القتل العمد بشرط                                    ا 

الذي     » الضرب المفضي إلى الموت          « انعدام نية القتل وتوافر نية االعتداء ، أما عبارة                        

األخــرى فهو قــاصر ألنه ال يشمل آــافــة أنــواع                 وضعية ــات ال   ـعــري ـشـالت    تأخذ به   

   .)١( االعتداء األخـرى

وتعتمد الشريعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية السعودية في تغليظ                                            

وتخفيف العقوبة بناء على النية ، حيث تعتمد في ذلك على مبدأ مفاده أنه ال مسؤولية                                

بغير نية إجرامية يقوم بها الجانب المعنوي من الجريمة والمسؤولية ، لذلك فرقت بين             

ولية أساسها الخطاء ، فالمسؤولية في العمد مغلظة ،                    مسؤولية أساسها العمد ، ومسؤ           

وفي الخطأ مخففة ، لذلك تقرن األعمـال بالنيات وتجعل لكل إمرىء نصيبه حسب                                    

نيته ، ولذلك ال تنظر للجناية وحدها عندما تقرر مسؤولية فاعلها ، وإنما تنظر إلى                                     

  .)٢( طئالجناية أوًال وقصد الجاني ثانيًا وعليها تترتب مسؤولية المخ

                                                 
فكرة المسئولية الجنائية في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه اإلسالمي ، مرجع ســــــابق ،                                  :       يوسف ، فتحي سعيد    ) ١(  

 . ٢٦٢ -٢٦١ص ص

 . ٢٦٢ -٢٦١    المرجع السابق ، ص ص)٢( 



 -١٠٣-

يتضح مما سبق أن الشريعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية يحددان                                          

صفة الفعل الجنائي ودرجاته سواء آان قتل عمد ، أو شيه عمد أو قتل خطاء ، ولذلك                               

  .ال تتحدد العقوبة إال بعد النظر في القصد الجنائي عمًال بقاعدة إنما األعمال بالنيات
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 املبحث الثالث

موانع املسؤولية اجلنائية يف التشريع اإلسالمي 
 والنظام السعودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 -١٠٥-

  موانع المسؤولية الجنائية: المبحث الثالث 

موانع المسؤولية الجنائية هي األحوال التي ال تقع فيها المسؤولية الجنائية على                                

لجريمة فال يعاقب عليها وهي         مرتكب الجريمة أو الفعل اإلجرامي ، حتى لو ارتكب ا                      

  .الجنون وعاهة العقل ، وصغر السن ، واإلآراه

  الجنون وعاهة العقل: أوًال 

الجنون عبارة عن مرض عقلي يترتب عليه الهبوط التدريجي البات في الحياة                              

العقلية ، مما يترتب عليه إصابة المجنون بضعف عقلي مؤثر ، فالمجنون يبتعد بعقله                          

   .)١(ت تأثير تغيرات عقلية عن المجتمع تح

فيها                                         االضطراب للقوى الذهنية التي يزول  والجنون يتضمن جميع حاالت 

  .)٢(التمييز أو حرية االختيار على نحو يستوجب امتناع المسؤولية 

ومن هذا المنطلق ينعدم إدراك المجنون وصاحب عاهة العقل ، حيث أنه فقد                                    

  .تسقط عنه المسؤولية الجنائيةاإلدراك وفقد حرية االختيار ، ولذلك 

وتشير الشريعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي إلى أهمية                                             

قـامــة العقوبة ، ولـــذلك تسقط المسـؤولية                                       إ لتكليف شرط من شروط  لتكليف ، فا ا

: ،  لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 ) ٣( الجنائية عن المجنون لسقــوط التكليف               

ثالثة         رفع    (  عن  لقلم  وعن                           :   ا  ، يحتلم  حتى  الصبي  وعن   ، يستيقظ  حتى  ئم  لنا ا عن 

  .)٤() المجنون حتى يعقل

                                                 
  )م١٩٩٦دار النهضة العربية : القاهرة (القسم العام ، : الوسيط في قانون العقوبات :     سرور ، أحمد فتحي )١( 

 .٤٩٦       ص 

 . ٥٢٩القسم العام ، مرجع سابق ، ص: شرح قانون العقوبات :     حسني ، محمود نجيب )٢( 

 ؛ الحطاب ، مرجع         ٣٨٤ منصـــــور بن يونس بن إدريس ، الروض المربع ، مرجع سابق ،   ص                                 البهـــوتي ،    ) ٣(  
 . ٢٩٠ ، ص٤سابق ، ج

 . ٦٦    سبق تخريجه ص)٤( 
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ام                                                نعد ا فإن  ولذلك   ، ئية  لجنا ا لمسؤولية  ا وقوع  من شروط  لتكليف شرط  فا

التكليف بسبب الجنون أو العاهة العقلية يؤدي إلى امتناع المسؤولية الجنائية وآذلك                                       

 العاهة العقلية تؤدي إلى فقدان الشعور واالختيار في الفعل                             العقوبة ، آلن الجنون أو             

   .)١(بمعنى فقدان التمييز أو حرية االختيار 

ومن هذا المنطلق فإن المجنون الذي يتستر على مرتكبي العمليات اإلرهابية ال                  

لتمييز لديه ، فهو فاقد                                                يتحمل المسؤولية الجنائية للتستر نظرًا النعدام اإلدراك وا

لية وغير مكلف ، ويندرج تحت ذلك أيضًا فاقد اإلدراك والتمييز نتيجة التخدير                                   األه   

إلجراء عملية جراحية فال مسؤولية جنائية عليه وال يعاقب بحد تعاطي المخدر ألنه                                 

  . تناوله لهدف مشروع هو إجراء عملية جراحية

  

  صغر السن: ثانيًا 

ظام الجزائي السعودي من             اإلسالمي والن       التشريع الجنائي      يعد صغر السن في      

أسباب امتناع المسؤولية الجنائية ، فصغير السن هو الذي لم يبلغ الحلم وال تترتب                                       

رفع القلم عن        ( على أفعاله مسؤولية جنائية لقــول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                             

  .)٢() عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حت يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل: ثالثة 

مرحلة                                  وي      لفقهاء  ا وقسم   ، لتكليف  ا عدم  عوامل  من  عامًال  السن  عتبر صغر 

ًا على قوة العقل واإلدراك إلى مرحــلتين األولى                                          د مرحلة انعدام        :   الصغر اعتما

التمييز ، والثانية مرحلة النقص في التمييز ، إال أن بعض المحدثين يرون أن معيار                                   

اك التي قد ال تتوفر لدى العديد من                     السن ال يتطابق مع توفر قدرات الفهم واإلدر                           
                                                 

 . ٥٢٩القسم العام ، مرجع سابق ، ص: شرح قانون العقوبات :     حسني ، محمود نجيب )١( 

لجنائية في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ،                          فكرة المســــــئولية ا       :       يوسف ، فتحي سعيد    ) ٢(  
 . ٢٦٢ -٢٦١ص ص
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 ، وبالتالى يعتبر صغير السن في هذه الحالة                   . ) ١( األطفال إال بعد مرور عدة سنوات                   

  .ناقص أهلية األداء وليس عديمها حتى يصل لمرحلة البلوغ

ة ، ولكن                   ة أو األنوث والبلوغ في تقدير بعض العلماء هو ظهور مظاهر الرجول

ادًة ال يت وغ ع ذا البل ا    ه ق فيه ة يتواف دة زمني ب م د يتطل د ، ألن الرش ع الرش ابق م ط

ســـاب      ن اآت ضًال ع سية ، ف سيولوجية ونف رات ف ن تغي دة م ه الجدي ع أحوال ـغ م البال

ى          ساعـــده عل ي ت ة والت ذه المرحل ي ه ذها ف ي يتخ ات الت ة الممارس رات نتيج الخب

ى أن       النضج، فالبلوغ سمة من سمات الرشد ، ولكنه ال يعبر عن الرشد             ه ، بمعن  بكامل

  البلوغ ال يعني األهلية الكامـلة لممارسـة التكليف ، لــذلك يـقول تعالـــى في آتابـــه

ريم θ#) ®:الك è=tG ö/ $#uρ 4’yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym #sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λ ä⎢ó¡nΣ#u™ öΝåκ÷] ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$sù öΝÍκö s9 Î) 

öΝçλm;≡ uθ øΒr& ( Ÿω uρ !$yδθ è= ä. ù's? $]ù# uó Î) #·‘# y‰Î/ uρ βr& (#ρ ç y9õ3 tƒ 4 ⎯ tΒuρ tβ%x. $|‹ ÏΨ xî ô#Ï ÷è tGó¡ uŠ ù=sù ( ⎯ tΒuρ tβ%x. #Z É) sù 

ö≅ä. ù'uŠ ù= sù Å∃ρ á ÷è yϑø9 $$Î/ 4 #sŒ Î* sù öΝ çF÷è sùyŠ öΝÍκö s9 Î) öΝçλm;≡ uθ øΒr& (#ρ ß‰Íκô− r'sù öΝ Íκö n=tæ 4 4‘x x. uρ «!$$Î/ $Y7Š Å¡ym 〈 )٢(.  

  
وغ ال        حيث   اشترطت اآلية التيقن من الرشد قبل دفع األموال إليهم ، وهذا يعني أن البل

ا ال تكفي                    .)٣(يعني الرشد    وجي ، ولكنه وغ البيول ر عن البل ة تعب ى المجامع  فالقدرة عل

ا                  اة وإدارته اء الحي للتعبير عن توفر الرشد أو النضج الالزم لقيام الشخص بتحمل أعب

شريعة اإلسالمية               بشكل إيجابي ، حيث يتشاب     ة في ال ة الجنائي ه األصل في تحمل التبع

ول                 التعزير ، حيث يق بالنسبة لصغير السن والمجنون مع اختالف بسيط فيما يختص ب

                                                 
 . ٤٧٤ -٤٧٣الجريمة والعقوبة ، مرجع سابق ، ص ص:     أبو زهرة ، محمد )١( 

 . ٦آية :     سورة النساء )٢( 

 الحدث ، رسالة دآتوراة غير منشورة ،             الجــــــسدية عند–الجنوح والتجليات النفســـية : إسمعيلي ، عبد الحفيظ     )٣( 
 . ٢٢-٢١ص ص) م٢٠٠٠جامعة محمد الخامس ، : الرباط (
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والصغير في أول أحواله مثل المجنون فيسقط عنه ما يسقط       « :اإلمام محمد أبو زهرة     

  .)١( »عنه ، ألنه عديم التمييز والعقل آالمجنون

م تكتمل           من هذا      المنطلق فإن صغير السن في الفقه اإلسالمي هو آل شخص ل

دأ من                    ذي يب وب ال سن المطل قدرته على التكليف وتحمل التبعات الشرعية من حيث ال

ة                       تم في الخامسة عشر من العمر ، والثامن وجهة نظر بعض الفقهاء بالبلوغ ، الذي ي

ول في ال             الكي حيث يتحمل        عشر من العمر عند أبي حنيفة والراجح من الق مذهب الم

سن       ذا ال وغ ه لوآياته        الفرد ببل ه وس ة عن أعمال ة والمالي ا تحدد   )٢( التبعات المدين  بينم

  .)٣(بعض القوانين الوضعية سن التمييز ببلوغ السابعة من العمر 

ب      ز يتطل ه ؛ ألن التميي ز لدي اء التميي صغير هي انتف سؤولية ال اع م ة امتن وعل

ا  ـية ق وى ذهنــ وافر ق ع   ت ال وتوق ة األفع سوسات وإدراك ماهي سير المح ى تف درة عل

ات     ؤدي العملي آثارها ، وال تتوافر هذه القوى إال إذا نضجت في الجسم األجزاء التي ت

   .)٤(الذهنية وتوافر قدر من الخبرة بالعالم الخارجي تعتمد عليه هذه العمليات 

سن   سقط عن صغير ال ة ت سؤولية الجنائي ذا يتضح أن الم ا ، وهك  ، فال يتحمله

ذر لصغرسنه وال يتحمل         ة فيع فإذا تستر صغير السن على مرتكبي العمليات اإلرهابي

  . المسؤولية الجنائية المترتبة على التستر

  

  

                                                 
 . ٥٢الجريمة والعقوبة ، مرجع سابق ، ص:     أبو زهرة ، محمد )١( 

مشاآل جنوح األحداث ، بحث مقدم ضمن أعمال ندوة معالجة الشريعة اإلسالمية                                    :       سليمان ، عبد الغني محمد        ) ٢(  
 . ١٥٥-١٤٩ص ص) م١٩٧٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (ل جنوح األحداث ، لمشاآ

 . ٥٢٧القسم العام ، مرجع سابق ، ص: شرح قانون العقوبات :     حسني ، محمود نجيب )٣( 

 . ٥٢٧    المرجع السابق ، ص)٤( 
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  اإلآراه: ثالثًا 

از                اإلآراه في االصطالح الشرعي هو حمل الغير على فعل والدعاء إليه باإليع

  .)١(والتهديد بشروط معينة 

محو إرادة الفاعل على نحو ال تنسب إليه فيه غير حرآة «: ه هو واإلآرا  

  .)٢( »عضوية أو موقف سلبي مجردين من الصفة اإلرادية

ل         ذي يجع راه ال و اإلآ ادي ه اإلآراه الم وي ، ف ادي ومعن ان م راه نوع واإلآ

ره         ده المك ة في ي ا                  الشخص آل سان ، أم ى جسم اإلن ع عل ذي يق ذيب ال  آالضرب والتع

راه ا ائل   اإلآ تخدام أدوات ووس سيم واس اق ضرر ج د بإلح ي التهدي ل ف وي فيتمث لمعن

ببًا من             د س ا يع للضغط على الفرد الرتكاب عمل أو االمتناع عن أداء عمل ، وآالهم

ة نتيجة              أسباب امتناع المسؤولية الجنائية للمكره نتيجة عـــدم تــوافر األهـــلية الجنائي

ســان ـدام إرادة اإلن ة   ،  )٣( انعـ راءات الجزائي ام اإلج سالمية ونظ شريعة اإلن وال

شـريعة     ذلك ال ـاني ، ل ـدى الج ار ل ـرية االختي ـر ح ى توف ـحرص عل سعودي ت ال

  :اإلسـالمية ال تحمل المكره أو فـاقد اإلرادة المســؤولية الجـــــــــــنائية لقوله تعالى 

® ⎯ tΒ t xŸ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒÎ) ω Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6ù= s%uρ B⎦È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β 

yyuŸ° Ìø ä3 ø9 $$Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟ ÎγøŠ n= yè sù Ò= ŸÒxî š∅ ÏiΒ «! $# óΟ ßγs9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïàtã 〈 )٤(.     

                                                 
  ) ت.المطبعة العلمية ، د: القاهرة (آنز الدقائق ، البحر الرائق شرح :     الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي )١( 

 . ٢٦٩ ، ص٢ج

 . ٥٥٨القسم العام ، مرجع سابق ، ص:     حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات )٢( 

 ؛٢٩٤ ، ص٦القسم العام ، مرجع سابق ، ج: الوسيط في قانون العقوبات :     سرور ، أحمد فتحي )٣( 
 . ١٠٦ية آ:     سورة النحل )٤( 



 -١١٠-

è% Hω ß‰É≅ ®: وقولة تعالى    r̀& ’Îû !$tΒ z©Çrρ é& ¥’n< Î) $·Β§ pt èΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµßϑyè ôÜ tƒ Hω Î) βr& 

šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $YΒyŠ %·nθ àó¡ ¨Β ÷ρr& zΝ ós s9 9ƒÍ”∴Åz … çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡Ïù ¨≅Ïδé& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯Ïµ Î/ 4 

Ç⎯ yϑsù §äÜ ôÊ$# uö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š −/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘  〈 )١(.     

  
لو أآرهت المرأة         فاإلآراه من موانع المسؤولية الجنائية ، وفي جرائم الحدود                              

 :  صلـى اهللا عليه وسـلم ول النبيـ لق،   )٣(على الزنا  باإللجاء أو بغيره ، فال حد عليها 

     .)٢( )إن اهللا وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه(

ه وسواء             وهكذا يتضح أن المسؤولية الجنائية       دام إرادت ره النع ى المك  ال تقع عل

ي أو معنوي ، فإذا تعرض الفرد للضرب أو التعذيب لكي ال يبلغ عن            آان اإلآراه ماد  

ـابيين  ادي (اإلرهــــ راه م ـه     ) إآ ه أو ذويــ ـد أهل ـاز أحـ د واحتج ـرض للتهدي أو تعـ

وي( د معن ـدام    ) تهدي ة بانع دام اإلرادة الجنائي ستر النع ســــؤولية الت ل م ه ال يتحم فإن

  .إرادة الفاعــل

  
  

  
  

  

  

  

                                                 
 . ١٤٥آية :     سورة األنعام )١( 

شيرازي ،   ٢٩٤ ، ص ٦مواهب الجليل ، مرجــــــع سابق ، ج :     الحطاب ، أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن             )٢(   ؛ ال
 . ٢٦٧ ، ص٢المهذب في فقه اإلمام الشافعي ، مرجع سابق ، ج: أبو إسحاق إبراهيم علي بن يوسف 

 .٧٠ ص    سبق تخريجه)٣( 
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 الفصل الثالث
دور الشريعة والنظام اجلزائي السعودي يف احلد من 

 ظاهرة التسرت
  

  :يتضمن مبحثين   



 -١١٢-

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر  : ث األولـالمبح -

 دور النظام الجزائي السعودي في الحد من ظاهرة التستر  : المبحث الثاني -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 املبحث األول

  احلد من ظاهرة التسرتدور الشريعة يف
  

  :يتضمن ثالثة مطالب آالتالي   

    دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر من حيث التجريم  :  المطلب األول

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر من حيث العقاب  :  المطلب الثاني



 -١١٣-

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر من حيث الوقاية  :  المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر من حيث التجريم: المطلب األول 

تسهم الشريعة اإلسالمية بفعالية في الحد من ظاهرة التستر من خالل تجريم                                 

  التستر ، إيمانًا منها بضرورة التـعـاون بين أفراد المجتمع ، فقد قـال تعالى فى آتابه

‰pκš$  ®:   الكريم     r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï%©! $#  (#θ ãΖtΒ#u™  Ÿω  (#θ =Ït éB  uÈ∝̄≈ yè x©  «! $#  Ÿω uρ  t öκ¤¶9 $#  tΠ#t pt ø:$#  Ÿω uρ  y“ô‰oλù; $#  Ÿω uρ  y‰Í× ¯≈ n=s) ø9 $# 

Iω uρ  t⎦⎫ ÏiΒ!#u™  |M øŠ t7 ø9 $#  tΠ#t pt ø:$#  tβθ äó tG ö6tƒ  Wξ ôÒsù  ⎯ ÏiΒ  öΝÍκÍh5 §‘  $ZΡ≡ uθ ôÊÍ‘ uρ  4  #sŒ Î) uρ  ÷Λä⎢ù= n=ym  (#ρ ßŠ$sÜ ô¹ $$sù  4  Ÿω uρ 



 -١١٤-

öΝä3 ¨Ζ tΒÌøg s†  ãβ$t↔ oΨ x©  BΘöθ s%  βr&  öΝ à2ρ ‘‰|¹  Ç⎯ tã  Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#  ÏΘ# tpt ø:$#  βr&  (#ρ ß‰tG ÷è s?  ¢  (#θ çΡuρ$yè s? uρ  ’n?tã  ÎhÉ9ø9 $# 

3“uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$yè s? ’n?tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9 $#uρ 4 (#θ à)̈? $# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïè ø9 $#  〈)١( ،    

اإلآراه ، الجنون وعاهة العقل ،                ( رهابية بغير مانع شرعي        فالتستر على العمليات اإل        

وقد قال رسول اهللا صلى اهللا            يعد من قبيل التعاون على اإلثم والعدوان ،                   )   صغر السن  

لمًا أو مظلوماً                 ( :   وسلم    عليه  يا رسول اهللا ، هذا ننصره               :   قالوا     )   انصر أخاك ظا

، ووقاية الظلم يقتضي عدم            ) ٢(   ) هتأخذ فوق يدي      :   ( مظلومًا ، فكيف ننصره ظالمًا ؟ قال            

لقاء                                             وإ اإلرهابية  لعمليات  ا مرتكبي  آشف  في  األمن  لتعاون مع سلطات  وا لتستر  ا

  .القبض عليهم

  مفهوم سياسة التجريم: أوًال 

سيـاسة التجريم هي السيــاسة التي تتناول المصالح الجديرة بالحماية الجنائية ،                           

لتجريم والعقوبات والتدابير المالئمة                  نصوص ا   )   إطار نظري يوضح      ( وصياغتها في    

   .)٣(لكل جريمة 

ويقصد بسياسة التجريم ما يجب حظره جنائيًا من األفعال واالمتناعات وما ال   

يجب حظره من انتهاآات للمصالح اآتفاء باللوم االجتماعي أو الجزاءات المدينة 

    .)١(واإلدارية 

 للمصالح االجتماعية ، بهدف وهي تقرر الجريمة وجزاءها بناء على نظرتها  

حماية هذه المصالح حسب ظروف واحتياجات آل مجتمع ، وتتأثر هذه الحماية 

                                                 
 .٢آية :     سورة المائدة )١( 

، ) ٢٤٠١( ، حديث رقم       )   اعن أخاك ظالمًا أو مظلوماً             ( ، باب    )   المظالم   (     أخرجه البخـــاري في صحيحه ، آتاب              ) ٢(  
 . ٣٨٧ ، ص٥ج

 . ٤٢ص) ت.مكتبة الخدمات الحديثة ، د: جدة(مبادىء التشريع الجنائي اإلسالمي ، :     محمد ، شريف فوزي )٣( 

 .١١ص)م١٩٩٧جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (السياسة الجنائية ، :     عوض ، محمد محي الدين )١( 



 -١١٥-

بتقاليد آل مجتمع ونظامه االقتصادي واالجتماعي والسياسي ، ويعد التجريم أقصى 

    .)٢(مراتب الحماية لمصالح المجتمع 

ناعات وما ال يجب وتحدد السياسة ما يجب حظره جنائيًا من األفعال واالمت  

حظره من انتهاآات للمصالح اآتفاء بالـلوم االجتماعــي أو الجـزاءات المدنية 

    .)٣(واإلدارية 

  دور سياسة التجريم في الشريعة اإلسالمية في الحد من ظاهرة التستر: ثانيًا 

تقوم سياسة التجريم على فكرة دفع الضرر ، ألنها تعمل على حماية المصالح                             

م التي أهدرت أو دمرت جزئيًا أو هددت باالنتهاك ، إذ أن األضرار الجنائية                                         أو القي    

عبارة عن نوع من األضرار االجتماعية التي عرفها المنظم بأنها جريمة ، وآما هو                                 

فهذه الجرائم وعقوباتها حددتها الشريعة                       )   الجريمة وال عقوبة بدون نص               ( معلوم   

  : ئماإلسالمية من خالل التقسيم التالي للجرا

  

  

  

هي الجرائم التي يعاقب عليها بحد ، والحد عبارة عن عقوبة                           : جرائم الحدود           - ١

والنقصان عليها أو العفو عن               ال يجوز تعديلها أو الزيادة                مقدرة حقًا هللا تعالى

الزني ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ،                             :   مرتكبها ، وجرائم الحدود هي                  

  .والردة ، والبغي ، وشرب الخمر

                                                 
 .٢٥٥ص) م١٩٩٣دار الشواف ، : القاهرة (التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي ، :     عليان ، شوآت محمد )٢( 

 . ١١مرجع سابق ، صالسياسة الجنائية ، :     عوض ، محمد محي الدين )٣( 



 -١١٦-

هي الجرائم التي يعاقب عليه بقصاص أو دية ، وهي                    :   جرائم القصاص والدية            - ٢

القتل العمد ، والقتل شبه العمد ، والقتل                :   عقوبات مقدرة حقًا لألفراد ، وتشمل                

  الخطأ ، والجناية على ما دون النفس عمدًا والجناية على ما دون النفس خطًا 

    .)١(م تشرع فيها الحدود والقصاص وهي تأديب على ذنوب ل: ائم التعازيرجر  - ٣

  .ويدخل ضمنها التستر على مرتكبي الجرائم والعمليات اإلرهابية  

تتسم سياسة التجريم في الشريعة اإلسالمية بالمرونة ، فهناك حاالت يجوز                                   

فيها التستر آما في الجرائم البسيطة وفي حالة عدم اآتمال الشهود في جريمة الزنا                                     

ق باألعراض التي حرص الشارع على صيانتها ، ففي هذه الحالة                            ألنها جريمة تتعل      

يعد سترًا محمودًا وليس تسترًا ، أما في حاالت السكوت عن المنكر وعدم محاولة                                      

أو الجرائم التي         )   حد الزنا    ( تغييره ، أو التستر على ارتكاب الحدود األخرى باستثناء                        

د لها الشريعة اإلسالمية عقوبة               تمس بكيان المجتمع آالعمليات اإلرهابية التي تفر                       

الحرابة ، فإن التستر عليها يعد جريمة مستقلة بذاتها تستوجب تعزير مرتكبها بشرط                           

أن يكون غير فاقد األهلية ، وأن ال يكون مكره أو مصاب بالجنون أو العاهة العقلية ،  

لت                                             لنية والقصد الجنائي ، فالنية في مساعدة اإلرهابيين وا ستر مع ضرورة توفر ا

عليهم تكمل أرآان جريمة التستر وتعرض صاحبها للعقوبات التعزيرية ، فقد قال                                  

: إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ ما نوى                          : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

فمن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى إمراة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر                                        

     .)١() إليه

  ة من القرآن الكريم على تجريم التستراألدل: ثالثًا 
                                                 

األحكام السلطانية والواليات الدينية ،  تحقيق عصام فارس الحرستاني ومحمد :     الماوردي ،  علي محمد حبيب )١( 
 . ١١ -١٠ص ص) م١٩٩٦/هـ١٤١٦المكتب اإلسالمي ،  : بيروت ( إبراهيم الزعلي ، 

 . ٦٨    سبق تخريجه ص)١( 



 -١١٧-

›θãè#) ®  : قوله تعالى   - ١ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§9 $# (#ρâ‘ x‹÷n$# uρ 4 βÎ* sù öΝçG øŠ ©9 uθ s? (#þθßϑ n=÷æ$$sù 

$yϑ̄Ρ r& 4’n? tã $uΖÏ9θß™u‘ à≈ n=t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# 〈  )٢(.    

θ#) ® : قولة تعالى   - ٢ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# 4 χÎ* sù óΟ çFøŠ ©9 uθ s? $yϑ̄Ρ Î* sù 4’n? tã $uΖ Ï9θ ß™u‘ 

à≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# 〈 )٣(.    

‰pκš$ ®: قوله تعالى    - ٣ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’Í< 'ρ é& uρ Íö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( 

βÎ* sù  ÷Λä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’n< Î) «! $# ÉΑθ ß™§9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

×ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù's? 〈 )٤(.   

∅š ®   : قوله تعالى   - ٤ Ïè ä9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’n? tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ… ãρ#yŠ 

©|¤Š Ïã uρ Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ |Átã (#θçΡ%Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ 〈 )٥(. 

    
 الطاعة لوالة األمر تدل اآليات السابقة على تحريم التستر ، ألن فيه شق عصا   

والخروج عليهم ، ولذلك يجرم صاحبه ويلعنه القرآن الكريم ألنه من قبيل عدم إنكار 

  .المنكر

ألمر ،  والتستر وقد تضافرت النصوص الشرعية في وجوب طاعة أولي ا  
على العمليات اإلرهابية يعني مخالفتهم والخروج عليهم وزعزعة األمن واالستقرار 

ال يزال الناس بخير ما : (الذي يقوى بهيبتهم وقوتهم ،  وفي ذلك يقول القرطبي 
عظموا السلطان والعلماء ،  فإن عظموا هذين أصلح اهللا دنياهم وأخراهم ،  وإن 

    .)١() أفسدوا دنياهم وأخراهماستخفوةا بهذين ،  
                                                 

 .٩٢آية :     سورة المائدة )٢( 

 .١٢آية :     سورة التغابن )٣( 

 .٥٩آية :     سورة النساء )٤( 

 .٧٨آية :     سورة المائدة )٥( 

 .٢٦١ – ٢٦٠ ،  ص ص٥    القرطبي ،   محمد بن أحمد ،  مرجع سابق ،  ج)١( 



 -١١٨-

  األدلة من السنة النبوية المبارآة على تجريم التستر: رابعًا 
: عن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                           - ١

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن آان عبدًا حبشيًا ، فإنه من يعش منكم                             ( 
رًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،                        يرى بعدي اختالفا آثي            

وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياآم ومحدثات األمور ، فإن آل محدثة بدعة وأن                                      
   .)٢( )آل بدعة ضاللة

من  :   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           :   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال                - ٢
ى اهللا ، ومن أطاع أميري فقد                 أطاعني فقد أطاع اهللا ، ومن عصاني فقد عص                     

  .)٣( )أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
قال                                           - ٣ وسلم  عليه  اهللا  اهللا صلى  رسول  أن  عنه  اهللا  رضي  هريرة  بي  أ : وعن 

فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اهللا والمالئكة                               .   المدينة حرم        ( 
  .)٤( ) صرفال يقبل منه يوم القيامة عدل وال. والناس أجمعين 

د         ن مفاس ك م ى ذل ب عل ا يترت ستر لم ريم الت ى تج سابقة عل ث ال دل األحادي ت

ى أن                 دل الحديث عل وأخطار عظيمة ، فضًال عن مخالفته الصريحة ألولي األمر ، في

أوي                   ه ، فمن ي ى تجريم فعل من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا يستحق اللعنة وهذا يدل عل

م في جرمه     أهل المعاصي يشترك م    ه رضي بعمل       عه م ألن ذا يلتحـق       م وإثمه م ، وبه ه

  .)١(بهم 

                                                 
وقال   .   ٤٤ ، ص  ١، ج  )   ٩٦( ، حديث رقم      )   اتباع السنة     ( ، باب    )   النبي صلى اهللا عليه وسلم      (     سنن الدارمي ، آتاب         ) ٢(  

 ،  ٦،  ج  )   ٢٧٣٥( سلسلة األحاديث الصحيحة ،  محمد ناصر الدين األلباني ،  حديث رقم                        ( األلباني حديث صحيح       
 .هـ١٤١٦ ،  ١مكتبة المعارف ،  ط:  ،  الرياض ٥٢٦ص

ي األمر    قول اهللا تعالى أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأول                           ( ، باب    )   األحكام     (     رواه البخاري في صحيحه ، آتاب                ) ٣(  
 .٣ ، ص١٥، ج) ٦٩٧٩(،  حديث رقم ) منكم

، )   ٣٢٨٤( ، حديث رقم      ) فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبرآة(، باب ) الحج(    أخرجه مسلم في صحيحه ، آتاب )٤( 
 .١٢٢ ،  ص٩ج

 .١٩٥ص ، ١٣ج) م١٩٨٧/هـ١٤٠٧المكتبة السلفية ، : دمشق (فتح الباري ، :    ابن حجر ،   أحمد بن علي )١( 



 -١١٩-

من آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتًال                       « :   وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمة اهللا                      

منه                                               يستوفى  أن  آدم ومنه  البن  أو  هللا تعالى  حق  أو  ونحوهم ممن وجب عليه حد 

  .)٢( »الواجب بال عدوان فهو شريكه في الجرم

 محرم في القرآن الكريم والسنة النبوية المبارآة لما                       يتضح مما سبق أن التستر        

عن                                                لتستر  ا عن  تجة  لنا ا لسلبية  ا آلثار  ا عن  فضًال   ، األمر  ألولي  لفة  مخا من  فيه 

المجرمين التي تمتد لتشمل تعطيل إقامة الحدود وآذلك العقوبات التعزيرية الالزمة                                    

يه تشجيع المجرمين      لوقاية المجتمع من نوازع الفساد واالنحراف ، مما يترتب عل                                

على                                                      ًا  د عتما ا بية  اإلرها تهم  نشاطا ممارسة  و  ئم  لجرا ا من  لمزيد  ا رتكاب  ا على 

  .المساعدات التي يقدمها المتسترين لهم

  

  

  

  

  

  دور الشريعة في الحد من ظاهرة التستر من حيث العقاب: المطلب الثاني 
  مفهوم العقوبة: أوًال 

عها اهللا تعالى للردع عن ارتكاب زواجر وض: عرف الماوردي العقوبة بأنها   
   .)١(ما حظر وترك ما أمر به 

                                                 
 .٣٢٣ ، ص٢٨مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج:   ابن تيمية ، أحمد )٢( 

 .٣٣٧    الماوردي ،  علي بن محمد ،  مرجع سابق ،  ص)١( 



 -١٢٠-

موانع قبل الفعل زواجر بعده ،  أي أن العلم : "وعرفها ابن الهمام بأنها   
    .)٢(" بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل ،  وإيقاعها يمنع العود إليها

  .)٣(هي إيالم مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معها و  
عقوبة عبارة عن جزاء جنائي يتسم أسلــوب تنفيذه بإدخــال األلـم على أى أن ال  

  .)٤(نفسية المحكوم عليه 
إيالم يصيب المحكوم عليه آرهًا بسبب وعلى قدر الجريمة                          «   : العقوبة هي        

  .)٥( »التي ارتكبها

فالعقوبة عبارة عن جزاء جنائي يقرره النظام على آل من تثبت مسؤوليته عن                             
صيبه بقدر  ليوقع آرهًا بمقتضى حكم يصدره القضاء على الجاني ي                     ريمة ارتكاب الج       

  . )٦( ه أو ماله  أو شرفهمقصود من األلم في شخص
إنها قدر من األلم تفرضه الهيئات القضائية بالمجتمع على مرتكب الجريمة ،                               

  .)١(سواء لحق هذا األلم ببدنه أو حريته أو ماله 

                                                 
المطبعة األميرية ،         :   مصر  ( فتح الــــقدير شرح الهداية           :   ابن الهمام ،  آمـــــــــال الدين محمــــد بن عبد الواحد                          )٢( 

 .  ١١٢ ،  ص٤ج) م١٨٩٧/هـ١٣١٥

 .٤٢١ص) م٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية ، : بيروت (علم اإلجرام والجزاء ، :     عبد المنعم ، سليمان )٣( 

منشأة  :   االسكندرية      )  موتمرات األمم المتحدة              – التقـــويم     –الوقاية      (   علم مكافحة اإلجرام            :       بهنام ، رمسيس        ) ٤(  

 .٨٦ص) م١٩٩١المعارف ، 

) م ٢٠٠دار الجامعة الجديدة لنشر،               :   اإلسكندرية     ( النظرية العامة لقانون العقوبات ،                  :   عبد المنعم ، سليـــــمان               ) ٥(  

 .٧١٥ص

دار الفكر العربي ،         :   القاهرة     ( نحو سيــــــاسة جنائية جــــــــديدة ،        :   تجزئة العقوبة      :       عبد البصير ، عصام عفيفي        ) ٦(  

 .٢٨ص) م٢٠٠٤

اب ،           : امر ،  محمد زآي          أبو ع     )١(  ـرام والعق ـم اإلجــــــ ة ،      : اإلسكندرية (دراسة في علــــــ دار المطبوعات الجامعي

 .٣٢٢ص) م١٩٨٥
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لم                        لمقرر  ا الجزاء  هي  لعقوبة  لشارع                   وا ا أمر  عصيان  على  لجماعة  ا صلحة 

بهدف إصالح أحوال البشر وحمايتهم من المفاسد واستنقاذهم من الجهالة وإرشادهم                                   

  .)٢(من الضاللة 

  مفهوم السياسة العقابية: ثانيًا 

سياسة العقاب هي السياسة التي تحدد العقوبات وطريقة تطبيقها وتنفيذها ،                                   

وجد عقوبة دون تجريم مسبق للفعل اإلجرامي الذي                   وهي تكمل سياسة التجريم ، فال ت         

يستحق هذه العقوبة التي تسعــى لحــــــــماية المصالح األســــــــاسية لبقاء المجتـــمع    

  .)٣(واستمراره 

وهي السياسة التي تحدد ماهية واتجاهات العقوبة والتي تخضع في ماضيها                                   

  .)٤(المجتمع وحاضرها ومستقبلها لتطور أفكار وعقائد وقيم 

واتجهات                                         لقيم وأفكار  فعلية  ترجمة  هي  لمنطلق  هذا ا من  لعقابية  ا والسياسة 

بعدم                                          يوصف  عمًال  تكــــب  ير من  على  قيعها  تو لالزم  ا بة  لعقو ا ه  تجا لمجتمعات  ا

وأعراف                                                  ليد  وتقا قواعد  عن  ويخرج   ، اآلخرين  حقوق  على  ويتعدى   ، لشرعية  ا

  .الجماعـات

عقوبة المناسبة المفروضــــــة على الجانـــي لقاء               ويقصد بها أساليب توقيع ال             

  .إعـــــادة تأهيله ودمجـــه في المجتمـع‘ما ارتكبه وفي الــوقت ذاته 

يبه                                            وتعذ لجاني  ا إرهاب  أ  مبد على  تقوم  لعقاب  ا آانت سياسة  لماضي  ا ففي 

في  وإذالله وعدم مراعاة الحقوق اإلنسانية وإهانته ومعاملته معاملة قاسية ، ولكن                                           

العصـر الحديث تطورت هذه السياسة بهدف إصالح الجاني وتقويمه ، وبعد ذلك                                        
                                                 

 .٩٠٦التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص:     عودة ، عبد القادر )٢( 
ايف    : الرياض   (اسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،          اتجاهات السي :     بوساق ، محمد بن المدني          )٣(  ة ن جامع

 .٣٢ص) م٢٠٠٢العربية للعلوم األمنية ، 
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اعتنقت السياســـة العقابية فكرة إزدواجية الجزاء الجاني ، ألن العقوبة وحدها غير                                        

. آافية إذا لم يتم رعاية المجرم بعد قضاء مدة العقوبة ومتابعته حتى ال يعود للجريمة                                

لمي ذو النزعة اإلنسانية لحرآة الدفاع االجتماعي الذي                             وبعد ذلك ظهر المنهج الع            

نادى بعدم التضحية باإلنسان في سبيل المجتمع وألغى عقوبة اإلعدام ، إذ أن حماية                                      

الفرد أساس حماية المجتمع ، وقد يحتاج األمر إلى العقاب آوسيلة فعالة إلعادة دمج                                     

  .)١(بعض المجرمين في المجتمع 

  لعقاب في الشريعة اإلسالمية في الحد من التستردور سياسة ا: ثالثًا 

عة                                            لجما ا ية  حما أساس  على  اإلسالمية  لشريعة  ا في  بية  لعقا ا لسياسة  ا تقوم 

وصيانة نظامها ، ودفع الشرور واآلثام واالخطاء واألضرار والمفاسد من جهة ،                                            

ومن جهة أخرى إصالح األفراد وتهذيبهم ورعاية حقوقهم ، وتذآيرهم بما لهم من                                        

عليهم من التزامات ، واستنقاذهم من الضاللة ، وآفهم عن المعاصي                                          حقوق وما 

  .)٢(والجرائم والمخالفات ، وهدايتهم نحو الطريق السوي والصراط المستقيم 

يترتب على التستر أضرار بليغة آما هو الحال في جـرائم الحدود ، وبصفة                                  

رويع اآلمنين ، وتهديدهــــم            خاصة في ارتكاب العمليات اإلرهابية التي تفضي إلى ت                      

واالعتداء على أموالهم ، وأعراضهم ، وممتلكاتهم ، ونشر الذعر بينهم أو الخروج                                       

، أو قتل النفس التي حرم اهللا ، أو حيازة السالح المهرب                         )   البغي  ( على الحاآم المسلم       

رها  لنشره خلسة ، فإن الشريعة اإلسالمية تعاقب المتستر بعقوبة تعزيرية يترك تقدي                             

  . لولي األمر بناء على نوع الجريمة المتستر عليها ومقدار الضرر منها 

  تقدر الشريعة اإلسالمية العقوبة بحسب ضخامة الجريمة فحد جريمة القذف   
                                                                                                                                                     

 .٣٥ص) م١٩٩٦مكتبة النهضة ، : بغداد ( دراسة مقارنة ، : السياسة الجنائية :     إبراهيم ، أآرم نشأت )٤( 
 .٢٨ -٢٧جع سابق ، ص صالسياسة الجنائية ، مر:     عوض ، محمد محيي الدين )١( 
 .٨٢اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص:     بوساق ، محمد المدني )٢( 
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  للمحصنات ورميهن بالزنا هو الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم قال تعالى في 

لكريم           ا به  ⎪⎦t  ®:   آتا Ï%©! $#uρ  tβθ ãΒö tƒ  ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $#  §ΝèO  óΟ s9  (#θ è? ù'tƒ  Ïπ yè t/ ö‘ r'Î/  u™ !#y‰pκà−  óΟ èδρ ß‰Î= ô_ $$sù 

t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù# y_ Ÿω uρ (#θ è= t7ø) s? öΝçλm; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ x ø9    ، أما الجـــــــرائم  )١( 〉 #$

لشكوى الكيدية وحيازة         األخرى مثل خيانة األمانة وشهادة الزور والسب والرشوة وا                             

 السالح دون ترخيص والتستر على المجرمين ، فهي من الجرائم التي لم يشــــرع

فيها وال في جنسها الحد ، ولكن ترآت لتقدير اإلمام أو ولي أمر المسلمين سواء                                         

  .)٢(بالتحــذيـر عند إرتكابها أو بالعقوبات التعزيرية المناسبة عند العـود لتكرارهـــا 

لتستر صورة من صور ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لذلك                                وا     

  : شرعت لها الشريعة اإلسالمية العقوبات التالية للحد منها ومن آثارها السلبيـة 

  :ي آتابه الكريم مية المتسترين ، فقد قال تعالى فتلعن الشريعة اإلسال: اللعن   - ١

  ® š∅ Ïè ä9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã xŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤Š Ïã uρ Ç⎯ö/ $# zΟ tƒötΒ 4 

y7 Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰tF÷è tƒ (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 

š[ø⁄ Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yè ø tƒ 〈  )٣(.   

  

  :ألدلة على ذلك من السنة النبوية المبارآة وا  
إن أول ما        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             :   ن عبد اهللا بن مسعود قال          ع   -أ 

دخل النقص على بني إسرائيل آان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا                                   
ودع ما تصنع فإنه ال يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أآيله                                 

:  ، ثم قال       ببغض بهم بعضهم  وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلو                    
 إلى   -لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم                                  ( 

                                                 
 .٤آية :     سورة النور )١( 
 ٣٦ص) م١٩٩٦دار المطبوعات الجامعية ، : اإلسكندرية (جريمة البالغ الكاذب ، :     حسن ، على عوض )٢( 
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آال واهللا لتأمــرن بالمعـروف ولتنهون عن المنكــر                      :   ، ثم قال     )   قوله فاسقون   
ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرًا ، ولتقصرنـه على الحق                             

  .)١() قصرًا

الحديث أن من تسـتر على قاتـل أو سـارق ولم ينكـر عليه فقد وجبت                       يــوضح  . 
  . عليه اللعنه من اهللا

  :عن أبى هـريـرة رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلـم قـــــــال   -ب 
فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اهللا والمالئكة                               .   المدينة حرم      ( 

  .)٢() قبل منه يوم القيامة عدل وال صرفال ي. والناس أجمعين
فمن آوى محاربًا أو سارقًا أو قاتًال أو مرتكب أي عملية إرهابية ممن وجب                                      
عليه حد أو حق هللا تعالى أو لإلنسان وتستر عليه وساعد على عدم القصاص                             
منه ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه اهللا ورسوله ، وإذا ألقي القبض عليه ،                              

 إحضار من آواه أو اإلعالم به ، فإن امتنع يجب عقابه بالحبس                                       يطلب منه   
 .)٣(والضرب مرة بعد مرة حتى يدلي بما يفيد القبض على المحدث 

  .)٤(نقض عهد الذمي إذا تستر على قاتل أو سارق   - ٢
  .أدنى درجات التستر أنه معصية يعاقب عليها الشارع بعقوبة تعزيرية  - ٣

  ريعة من الحد من ظاهرة التستر من حيث الوقايةدور الش: الثالث  المطلب

  مفهوم سياسة الوقاية: أوًال 

هي            ية  لوقا ا مية                             «   : سياسة  اإلجرا لخطورة  ا ماهية  في  تبحث  لتي  ا لسياسة  ا

   .)١( »والتدابير المانعة الواجب االلتجاء إليها للحيلولة دون وقوع الجريمة

                                                                                                                                                     
 .٧٩ – ٧٨آية : ورة المائدة     س)٣( 
 .٨٨ ،  ص٤، ج) ٤٣٣٨(األمر والنهي ، حديث رقم (، باب ) المالحم(    رواه أبو داود في سننه ، آتاب )١( 
 .١٢٠    سبق تخريجه ص)٢( 
 .٣٢٣ ، ص٢٨مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج:     ابن تيمية ، أحمد )٣( 
راه    )٤(  ن إب دين ب ان ال ح ، بره ن مفل د اهللا        اب ن عب د ب ن محم روع ، : يم ب روت (الف ة ،  : بي ب العلمي دار الكت

 .٢٥٧ ، ص٦ج) م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 .٢٩٥ص) م١٩٧٢دار النهضة العربية ، : القاهرة ( أصول السياسة الجنائية ، :     سرور ، أحمد فتحي )١( 
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ير تجاه بعض األفراد الذين ينم             ويقصد بسياسة الوقاية اتخاذ اإلجراءات والتداب                         

سلوآهم عن خطورة على باقي أفراد المجتمع ، ولذلك يتم اتخاذ هذه اإلجراءات                                              

   .)٢(والتدابير بهدف تحييدهم وتجميد نشاطهم للوقاية من خطورتهم 

سياسة الوقاية أو السياسة الوقائية عبارة عن إجراء مخطط يتم اتخاذه من                                            

أو مضاعفات متعلقة بظرف واقع بالفعل ، بهدف الحيلولة                      موقف التوقع لمشكلة ما ،          

   .)٣(بشكل آامل أو جزئي دون حدوث المشكلة أو المضاعفات أو آليهـمـا 

وترتكز سياسة الوقاية في الشريعة اإلسالمية على أساس األمر بالمعروف                                     

والنهي عن المنكر ، وعلى المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى                                      

مته                                          أسب  قا بإ لمعروف  ا من  ترك  عما  يبحــــــث  ن  وأ  ، لجتها  معا على  ويعمل  بها  ا

والتمسك به ، فعلى المحتسب العمل على منع المنكرات والعوامل التي تؤدي إليها                                       

بقدر اإلمكان ، مع عدم توقيع العقوبة إال إذا ثبت الذنب ، والوقاية واالحتراز يكون                                             

اج                     لخطاب  ا بن  عمر  منع  آما  لشبهة  ا لفاحشة ،                    مع  با يتهم  آان  بمن  لصبيان  ا تماع 

   .)٤(وآذلك عدم قبول شهادة المتهم بالكذب ، أو ائتمان المتهم بالخيانة 

  

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ثانيًا 

  مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - ١

 آل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقًا لنصوص الشريعة                         « المعروف هو          

عند                                                لعفو  وا  ، لفاضــلة  ا باألخالق  لتخلق  آا  ، وروحها  لعامة  ا دئها  ومبا اإلسالمية 

المقدرة ، واإلصالح بين المتخاصمين وإيثار اآلخرة على الدنيا ، واإلحسان إلى                                              
                                                 

 .١١السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص:     عوض ، محمد محيي الدين )٢( 
ة    )٣(  وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ة ،       :     جامع درات الثاني دوة المخ ه ، ن ة من بل الوقاي سكرات وس ى الم ان عل اإلدم

 .٦٢ص) م١٩٨٤جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (
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الفقراء والمساآين ، وإقامة المعاهد والمالجئ والمستشفيات ، ونصرة المظلوم ،                                             

الدعوة إلى الشورى ، والخضوع لرأي الجماعة                        والتسوية بين الخصوم في الحكم ، و              

   .)١( »وتنفيذ مشيئتها ، وصرف األموال العامة في مصارفها

المعروف                       ال صالحة ، ف ر وأعم ه من خي ئن إلي وهو آل ما تعرفه النفس وتطم

   .)٢(جامع لكل ما عرف من طاعة هللا وتقرب إليه وإحسان إلى خلقه 

شارع و   ه ال ا يعرف ه ، والمعروف هو آل م ى أهل ي عل ه ويمتدحه ويثن أمر ب ي

   .)٣(ويتضمن جميع الطاعات وفي مقدمتها توحيد اهللا عز وجل وااليمان به 

  

  

  

  

  

آل معصية حرمتها الشريعة اإلسالمية سواء وقعت من مكلف أو           : المنكر هو     

ه ، ومن                        ه ويريق ه أن يمنع رًا فعلي شرب خم ًا ي غير مكلف ، فمن رأى صبيًا أو مجنون

المنع واجب سواء ارتكبت رأى مجن ك ، ف ع ذل ه من ة فعلي ة أو بهيم ي بمجنون ًا يزن ون

   .)١(المعصية سرًا أو عالنية 

                                                                                                                                                     
 .٢٩٨أصول السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص:     سرور ، أحمد فتحي )٤( 
 .٤٩٢مرجع سابق ص. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي : رة     عودة ، عبد القاد)١( 
ان )٢(  ن عثم د ب سبت ، خال ر :     ال ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ه ، : األم دن (أصوله وضوابطه وآداب دى : لن المنت

 .٢٥ص) م١٩٩٥اإلسالمي ، 
رحمن    )٣(  د ال ن عب ـر ب ن ناصــ د ب ار ، حم ة األ:     العم ه    حقيق ه ومجاالت ر وأرآان ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب م

 .١١ص) م١٩٩٧دار أشبيليا للنشر والتوزيع ، : الرياض (
 .٤٩٢التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص:     عودة ، عبد القادر )١( 



 -١٢٧-

ع           ضمن جمي ه ، ويت ذم أهل ه وي ه ويذم ى عن شرع وينه ره ال ا ينك ل م و آ وه

ه أو          ه أو ربوبيت ار وحدانيت اهللا عز وجل وإنك شرك ب المعاصي والبدع وفي مقدمتها ال

    .)٢(أسمائه أو صفاته 

هو أمر بالمعروف إذا ظهر ترآه ونهي                :   األمر بالمعروف والنهي عن المنكر                

   .)٣(عن المنكر إذا ظهر فعله 

وإذا أطلق األمر بالمعروف دون اقتران بالنهي عن المنكر ، فإنه يدخل فيه                                            

عن المنكر ؛ ألن ترك المنهيات من المعروف ، فال يتم فعل الخير إال بترك                                   النهي   

  الشر آما 

ω u * ® :وضح قوله تعالى ي ö yz ’Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô⎯ tΒ t tΒr& >π s% y‰|ÁÎ/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& 

£x≈ n=ô¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9$# 〈 4 )٥(فاألمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر     )٤(.   
  
  
  

ل فيه  وإذا أطلق النهي عن المنكر دون أن يقترن باألمر بالمعروف فإنه يدخ                                      

  األمر بالمعروف ؛ ألن ترك المعروف من المنكر ، فال يتم ترك الشـر إال بفعــــــل 

الى   ه تع ا يوضح قول ر آم =ϑn£$ ®: الخي sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρ ã Åe2èŒ ÿ⎯Ïµ Î/ $uΖøŠ pgΥr& t⎦⎪ Ï%©! $# šχ öθ pκ÷] tƒ Ç⎯ tã 

Ï™ þθ ¡9# 〈 )٢(فالنهي عن المنكر يتضمن األمر بالمعروف  ،  )١( .  

                                                 
عروف والنهي عن المنكر وأرآانه ومجاالته ، مرجع                       حقيقة األمر بالم      :       العمار ، حمد بن ناصر بن عبد الرحمن              ) ٢(  

 .١٢سابق ، ص
دار المسلم للنشر والتوزيع ،               :   الرياض      ( فقه االحتساب على غير المسلمين ،              :       الطريقي ، عبد اهللا بن إبراهيم                ) ٣(  

 .١٠ص) م١٩٩٥
 .١١٤آية :     سورة النساء )٤( 
حقيقة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأرآانه ومجاالته ، مرجع                              :       العمار ، حمد بن ناصر بن عبد الرحمن              ) ٥(  

 .١٣سابق ، ص
 .١٦٥آية :     سورة األعرف )١( 
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ه            فاأل   ه أو قول ا ينبغي عمل ا   مر بالمعروف هو الترغيب فيم ا      طبق شريعة ، أم  لل

اً       النهي عن المنكر فهو الترغيب في ترك ما ينبغي ترآه أو             ه طبق  تغيير ما ينبغي ترآ

   .)٣(  للشريعًة

   فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته  - ٢

لخير للغير ، ولذلك تناولته الكثير              األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إهداء ا                         

  : من النصوص في الكتاب والسنة لتوضيح عظيم فضله وأهميته آما يتضح مما يلي 

  :األدلة على فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم  - أ

⎯ ®: قوله تعالى   - ١ ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’n< Î) Îö sƒ ø:$# tβρ ããΒù'tƒuρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ$$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã 

Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=ø ßϑø9 $# 〈 )٤( .   

  
öΝçGΖ ® :قولة تعالي   -٢ ä. uö yz >π ¨Βé& ôM y_ Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3〈 )٥(.   

⎯ô : قوله تعــــــــالى      - ٣ ÏiΒ®  È≅÷δr&  É=≈ tG Å3 ø9 $#  ×π ¨Βé&  ×π yϑÍ← !$s%  tβθ è= ÷Gtƒ  ÏM≈ tƒ# u™  «! $#  u™ !$tΡ# u™  È≅ø‹ ©9 $#  öΝèδ uρ 

tβρ ß‰àf ó¡o„  ∩⊇⊇⊂∪  šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ  «!$$Î/  ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ  Ì ÅzFψ$#  šχρ ããΒ ù'tƒuρ  Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/  tβöθ yγ÷Ψ tƒuρ  Ç⎯ tã 

Ìs3Ψ ßϑø9 $# šχθ ãã Ì≈ |¡ç„uρ ’Îû ÏN≡ uö y‚ ø9 $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 )١( .   

  :األدلة على فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنة النبوية  -ب 

                                                                                                                                                     
حقيقة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأرآانه ومجاالته ، مرجع                              :       العمار ، حمد بن ناصر بن عبد الرحمن              ) ٢(  

 .١٣سابق ، ص
 .٤٩٣ابق ، ص    عبد القادر عودة ، مرجع س)٣( 
 .١٠٤آية :     سورة آل عمران )٤( 
 .١١٠آية :     سورة آل عمران )٥( 

 
 .١١٤ – ١١٣آية :     سورة آل عمران )١(
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يصبح  ( عن أبي ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                                   -١

فكل تسبيحة صدقة ، وآل تحميدة صدقة ،           .   على آل سالمي من أحدآم صدقة         

 ، ونهي عن     وآل تهليلة صدقة ، وآل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة                      

  . )٢() المنكر صدقة ، ويجزيء من ذلك رآعتان يرآعهما من الضحى

قال                      - ٢ عنه  اهللا  رضي  ذر  بي  أ وسلم               قال    :   عن  عليه  اهللا  اهللا صــلى   :رسول 

تبسمك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ،                         ( 

وإرشادك الرجل في أرض الضالل لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء                                          

البصر لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ،                            

  .)٣( )وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة

قال                                      - ٣ وسلم  عليه  اهللا  اهللا صلى  رسول  ن  أ لخدري  ا بي سعيد  أ آم      :   ( عن  يا إ

تحدث فيها ،   والجلوس بالطرقات ، قالوا يا رسول اهللا ما بد لنا من مجالسنا ن                               

فقالوا وما      .   إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه           :   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

قال                     ؟  اهللا  رسول  يا  الطريق  السالم                       :   حق  ورد  األذى  وآف  البصر  غض 

  .)١(  )واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

دل      ر   ت ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ى أهمي سابقة عل ث ال األحادي

ض         ن ال ادهم ع ستقيم ،  وإبع الطريق الم سلمين ب ذآير الم ي ت ال ف ا الفع اللة ودورهم

                                                 
استحباب صالة الضحى وأن أقلها              ( ، باب     )   صالة المســــافرين وقصرها          (     أخـــرجه مسلم في صحيحه ، آتاب           ) ٢( 

.٤٩٩ - ٤٩٨، ص ص) ٧٢٠( ، حديث رقم ١، ج) رآعتان
  

 
 ، حديث رقم        ٢، ج  )   ما جاء في صنائع المعروف            ( ، باب     )   البروالصلة       (     أخــــرجه الترمذي في سننه ، آتاب                ) ٣( 

  .١٨٦ - ١٨٥، ص ص)٢٠٣٩(
   

 
 

،  وصححه   )   ٤٨١٧( ،  حديث رقم      )   ت في الجلوس في الطرقا         ( ،  باب    )   األدب    (     رواه أبو داود في سننه ،  آتاب                 ) ١( 
 ).٩١٤ ،  ص٣،  ج) ٤٠٣٠(صحيح أبي داود ،  محمد ناصر الدين األلباني ،  حديث رقم (األلباني 
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اد عن المنكرات                    رات واالبتع واستنقاذهم من الجهالة ،  حيث إن في التذآير بفعل الخي

 .من أهم الوسائل التي تهذب النفس وتسهم في تكوين الفرد المسلم وإصالحه

  دور سياسة الوقاية في الشريعة اإلسالمية في الحد من التستر: ثالثًا 

ة على أساس األمر بالمعروف والنهي              تقوم سياسة الوقاية في الشريعة اإلسالمي    

عن المنكر آوسيلة فعالة في تحسين سلوآيات األفراد وتنقية المجتمع من الشوائب                                 

أوًال بأول ، وتقوم اعوجاج األفراد والجماعات وتذآيرهم باستمرار باتباع الصراط                                           

مية  المستقيم ومراقبة اهللا في السر والعلن ، بما يترتب عليهم وأد النوازع اإلجرا                                             

  .الكامنة والقضاء عليها في مهدها

  :وينحصر دور سياسة الوقاية في الحد من التستر فيما يلي   

  :النهي عن االعتداء والقتل   - ١

لشريعة                                               ا في  عنها  لمنهي  ا لمنكرات  ا أشد  من  اهللا  حرم  لتي  ا لنفس  ا قتل  إن 

 الدعائم     اإلسالمية ، فالمحافظة على النفس البشرية وعدم التعرض لها بسوء من أهم                            

التي يرتكز عليها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فللنفس البشرية حرمة ال                                    

ينبغي انتهاآها والتعدي عليها ، لذلك وضع اإلسالم أحكامًا مشددة لمواجهة االعتداء                                  

على الغير وعدها من الكبائر التي تلي الشرك باهللا ، فقد حرم اهللا سبحانه وتعالى قتل                                

والتستر على المجرمين          ،    ) ١( أو قتل غيره مسلمًا آان أو غير مسلم                  اإلنسان نفسه        

  ومرتكبي العمليات اإلرهابية يساعد على قتل أبرياء ال ذنب لهم ، وهذا منهي عنه ،

                                                 
 .٣٢٣موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص:     العميري ، محمد بن عبد اهللا )١(



 -١٣١-

$  ® :  الكريــم    فقد قــــال تعالــــــــــى في آتابه          yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ  š⎥⎪ Ï% ©! $#  (#θ ãΨ tΒ# u™  Ÿω  (# þθ è= à2 ù' s? 

Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r&  Μ à6 oΨ ÷ t/  È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/  Hω Î)  β r&  šχθ ä3 s?  ¸ο t≈ pg ÏB  ⎯ tã  <Ú# t s?  öΝ ä3Ζ ÏiΒ  4  Ÿω uρ  (# þθ è= çF ø) s?  öΝ ä3 |¡ àΡ r&  4 

¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ 〈)٢(.   

وهكذا يتضح أن النهي عن قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق من أساسيات                                  

من                                                  تحد  لتي  ا نعة  لما ا ئل  لوسا ا من  وهي   ، لمنكر  ا عن  لنهي  وا لمعروف  با األمر 

مساهمة المتسترين في ذلك ، ألنها توضح لهم أن ذلك معصية لوالة األمر ، ويترتب                               

 بين رسواهللا صلى اهللا عليه وسلم الحق الذي                 عليه مفسدة وإثم يشترآون فيها ، وقد                 

قال رسول اهللا صلى        :   تقتل فيه النفس ، فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال                       

ال يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال                                 :   ( اهللا عليه وسلم     

  .)٣( )مفارق للجماعةبإحدى ثالث الثيب الزاني والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ال

آما ال يحل قتل غير المسلمين إذا لم يتعرضوا بأذى للمسلمين ، فعن عبد اهللا بن عمر                         

من قتل نفسًا معاهدًا لم        :   (   هللا عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى ا   : رضي اهللا عنهما قال 

   . )٤() يرح رائحة الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا

  

  :النهي عن الفساد فى األرض   - ٢

                                                 
 .٢٩ آية:     سورة النساء )٢(
 ، حديث رقم        ١٤، ج  )   قول اهللا تعالى أن النفــس بالنفس                 ( ، باب     )   الديات     (    رواه البخاري في صحيحه ، آتاب                  ) ٣( 

 .١٨٣، ص) ٦٧٢٥(
، )   ٦٧٦٣(  ، حديث رقم      ١٤، ج  )   إثم من قتل ذميًا بغير جرم         ( ، باب    )   الديات    (     رواه البخاري في صحيحه ، آتاب              ) ٤( 

 .٢٥٦ص
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صفة             يؤدي ال    ة ب ات اإلرهابي تستر على المجرمين بصفة عامة ومرتكبي العملي

اتهم                  دمير ممتلك راد أو ت ل األف خاصة إلى المساعدة على اإلفساد في األرض سواء بقت

ا نهى اهللا   ل بم و العم ي األرض ه ساد ف رويعهم ، فالف افتهم وت والهم أو إخ وإتالف أم

  تساب النهي عن الفساد الذي يعد منعنه وتضييع ما أمر به ، لذلك فمن أولويات االح

ساد في األرض             )١(أشد المنكرات    Ÿω ® :، وقد قال تعالى ناهيًا عن اإلف uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø è? † Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ $ ]ù öθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ 4 ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Ì s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# 〈 )٢( .     

لمساآن                                               ا بنسف  بية  اإلرها لعمليات  ا مرتكبي  م  قيا األرض  في  د  لفسا ا ومن 

ل                          ا وتفجير  لخاصة  وا مة  لعا ا لمنشآت  ا في                            و ئق  لحرا ا وإشعال  ني  لمبا ا و ئرات  طا

  .)٣(الممتلكات وقطع الطريق وإزهاق األرواح البريئة 

  :النهي عن الظلم والبغي   - ٣

لقتل                                    ا تتضمن  لتي  ا بية  اإلرها لعمليات  ا مرتكبي  على  لتستر  ا لتشريد       يعد  وا

لظلم ،                                                على ا المساعدة  قبيل  من  األمن ومقاومة السلطات  رجال  على  واالعتداء 

يعم                                            والبغي والخروج عن السلطة الرسمية ، وهو من أشد المنكرات ألن خطره 

المجتمع ويصيب األبرياء ، وبه تعم الفتنة ، لذلك آان النهي عن الظلم والبغي من                                       

قد يكون على النفس بإيرادها موارد التهلكة                        والظلم والبغي         .   أساسيات االحتساب         

  ، )١(والزج بها في رآب الندامة الخاسرة بالمعصية ، أو ظلم النــــــاس والبغي عليهم 

                                                 
.٣٣٠موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص:     العميري ، محمد بن عبد اهللا )١(

  
 

 .٦٥آية :     سورة األعراف )٢(
 .٣٣٣موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص:     العميري ، محمد بن عبد اهللا )٣(

  

   
 

 
 .٣٣٣موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ، ص:     العميري ، محمد بن عبد اهللا )١(
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  :النهي عن الغلو والتطرف   - ٤

وهذا                                                   ، لحد  ا بتجاوز  فيه  لتشدد  وا لشيء  ا في  لغة  لمبا ا هو  لتطرف  وا لغلو  ا

 يتضمن الزيادة في الدين على جهل يظنه دينًا وليس بدين ، مما يجعله يدخل في إطار                             

  المنكر الذي  يحرص االحتساب على النهي عنه ألن ذلك يتضمن البدع واألهواء التي 

  ال ـــ ، لذلك ق)٣(يحاول البعض إدخالها على الدين اإلسالمي لتنفيذ مآربهم وأهدافهم 

ö≅è%  Ÿ≅÷δ  ® : يًا عن الغلو والتطرف         تعالى ناه     r'̄≈ tƒ  É=≈ tG Å6ø9 $#  Ÿω  (#θ è= øó s?  ’Îû  öΝ à6 ÏΖƒÏŠ  uö xî 

ÈdY ys ø9 $#  Ÿω uρ  (#þθ ãè Î6®Ks?  u™ !#uθ ÷δr&  7Θöθ s%  ô‰s%  (#θ =|Ê  ⎯ ÏΒ  ã≅ö6s%  (#θ =|Êr& uρ  #Z ÏV Ÿ2  (#θ =|Êuρ  ⎯ tã  Ï™ !# uθ y™ 

È≅‹ Î6¡¡9   :يه وسلـــــــم قال رسول اهللا صلى اهللا عل:  وعند عبد اهللا بن عباس قال . )٤( 〉 #$

 ، والمتنطعون هم المتعمقون المجاوزون الحدود في                        ) ٥( قالها ثالثًا     )   هلك المتنطعون    ( 

  . )٦(أفعالهم وأقوالهم 

  
  

الذي يمثل المرتكز                                             لمنكر  عن ا لنهي  بالمعروف وا األمر  يتضح أن  وهكذا 

األساس لسياسة الوقاية في الشريعة اإلسالمية هو وسيلة وقاية المجتمع اإلسالمي من                            

لمسلم من شوائب الفكر        جريمة التستر ، ألنه يهذب النفس اإلنسانية وينقي المجتمع ا                         

                                                 
 .٩٠آية :     سورة النحل )٢(
 .٣٣٧ - ٣٣٦موقف اإلسالم من اإلرهاب ، مرجع سابق ،  ص ص:     العميري ، محمد بن عبد اهللا )٣(
 .٧٧آية :     سورة المائدة )٤(
 .١٩٠، ص) ٦٧٣٥( ، حديث رقم ١٦، ج) هلك المتنطعون(، باب ) العلم(    رواه مسلم في صحيحه ، آتاب )٥(
 .٢٣٨    محمد بن عبد اهللا العميري ، مرجع سابق ، ص)٦(
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 الناس بالدين وآيفية التضامن والتكافل والوقوف يدًا واحدة                           ويذآر    بأول ،     الضال أوالً      

  في وجه المعتدين والمارقين عن الدين وغيرهم من أعداء اإلسالم ، فضًال عن

إآساب األمة اإلسالمية المناعة الفكرية والعقائدية التي تجعل أفرادها أآثر قوة وأآثر                                      

ل الدور الفعال الذي تقوم به                قدرة على مواجهة المشكالت األمنية المعاصرة من خال                    

سياسة الوقاية ممثلًة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهي عن االعتداء                                  

والقتل ، والنهي عن الفساد في األرض ، والنهي عن الظلم والبغي ، والنهي عن الغلو      

  .والتطرف
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 املبحث الثاني
دي يف احلد من ظاهرة دور النظام اجلزائي السعو
 التسرت

  

  :يتضمن ثالثة مطالب آالتالي   

  دور النظام الجزائي السعودي في الحد من ظاهرة التستر من   :  المطلـب األول

  حيث التجريم    

  دور النظام الجزائي السعودي في الحد من ظاهرة التستر من   :  المطلب الثاني

  حيث العقاب    

  زائي السعودي في الحد من ظاهرة التستر من دور النظام الج  :  المطلب الثالث

  حيث الوقاية    

  

  

  

  

  

  دور النظام الجزائي السعودي في الحــــد من ظاهــــــــــــرة التستر : المطلب األول 

  من حيث التجريم
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سمحاء        ق النظام طب ي   شريعة اإلسالمية ال ادىء ال سعودي أسس ومب ي ال  الجزائ

ـروج         التي لم تحدد عقوبة للتستر ؛ ولك       نها اعتبرته من قبيل مخالفة أولياء األمر والخـ

ى                  ساعدة عل المعروف والنهي عن المنكر والم عليهم ، فضًال عن معارضة األمر ب

الجنون أو العاهة العقلية    (اإلفساد في األرض ، ولذلك فإنه المتستر دون عذر شرعي           

ادي   راه الم سن ، اإلآ غر ال دير ، أو ص سكر أو تخ ل ب ل العق ويأو زائ ) أو المعن

  .يتعرض لعقوبة تعزيرية يترك تحديدها لولي األمر

  مفهوم التعزير: أوًال 

أي رددت عنه أعدائه وآفيته                :   المنع والرد ، يقال عزرته               : التعزير في اللغة          

التأديب دون الحد ألنه يمنع الجاني من تكرار                         « أذاهم ، ولذلك يطلق التعزير على                  

   . )١( »الجرم الذي اقترفه 

  :التعزيز في االصطالح الشرعي   

   .)٢(» تأديب دون الحد«: عرفه األحناف التعزير بأنه   

تأديب استصالح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها                         « :   وعرف المالكية بأنه             

  .)٣( »حدود وال آفارات

  .)٤( »ـدودتأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحـ«: وعرفه الشافعية بأنه 

  

  .)١( »التأديب« :وعرفه الحنابلة بأنه   

                                                 
 .٥٨٢ ،  ص٨ج) ت.دار صادر ، د: بيروت (لسان العرب ، : بن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم     ا)١(
 .١١٢ ، ص٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج:     ابن الهمام ، آمال الدين محمد بن عبد الواحد )٢(
 ، ٢تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج األحكام ، مرجع سابق ، ج:     ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد )٣(

 ..٢٨٨ص
 .٢٢٩٣األحكام السلطانية والواليات الدينية ، مرجع سابق ، ص:     الماوردي ، علي محمد حبيب )٤(
 .١٢١ ص٦آشاف القناع عن متن اإلقناع ، مرجع سابق ، ج: دريس ‘    البهوتي ، منصور بن يونس بن )١(
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  يرية للتستر العقوبات التعز: ثانيًا 

  :الجلد   - ١

  الجلد أحد العقوبات التعزيرية للتستر بصفة عامة ، والدليل على مشروعيته   

© :من القرآن الكريم قوله تعالى  ÉL≈ ©9$#uρ® tβθ èù$sƒ rB  ∅ èδy—θ à±èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ãàf ÷δ $#uρ ’Îû 

Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# £⎯ èδθ ç/ ÎôÑ$#uρ (〈  )فالضرب في اآلية الكريمة من التعزير )٢ ، .  

أما الدليل على مشروعية التعزير في السنة النبوية المبارآة فيتضح قوله صلى            

  . )٣( )ن حدود اهللاالتجلدوا فـوق عشرة أســواط إال في حــــد مــ: (اهللا عليه وسلم 

يتضح مما سبق أن الجلد من العقوبات التعزيرية المشروعة لجريمة التستر                                   

  .ـــددهـــاعلى مرتكبي العمليات اإلرهابية ، ويترك لولي األمر أو القاضي تقدير ع

  :الحبس   - ٢

الحبس أحد العقوبات التعزيرية للتستر بصفة عامة ، والدليل على مشروعيته                                

أمية                                         بن  من صفوان  للسجن  دارًا  اشـــــترى  عنه  اهللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  أن 

  .)٤(بمكــة 

وعقوبة الحبس من العقوبات التعزيرية لجريمة التستر على مرتكبي العمليات                             

  .اإلرهابية التي يترك لولي األمر أو القاضي تقديرها

  :النفي   - ٣

                                                 
 .٣٤آية :     سورة النساء )٢(
اب   )٣( ي صحيحه ، آت اري ف ه البخ دود(    أخرج اب ) الح ر واألدب (، ب م التعزي م  ) آ ديث رق  ، ١٤، ج) ٦٦٩٨(، ح

 ١٥٠ص
، ) ٨(، حديث رقم ) الربط والحبس في الحرم(، باب ) الخصومات(    أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا ، آتاب )٤(

 .٣٥٨ ، ص٥ج
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النفي أحد العقوبات التعزيرية للتستر ، والدليل على مشروعيته حديث ابن                                        

لعن النبي صلى اهللا عليه وسلم المخنثين من الرجال                 :   ( ال  عباس رضي اهللا عنهما ق         

وأخرج فالنًا ، وأخرج عمر              )   ( أخرجوهم من بيوتكم        :   والمترجالت من النساء وقال              

  .)١() فالنًا

عقوبة النفي من العقوبات التعزيرية لجريمة التستر على مرتكبي العمليات                              و   

  .اإلرهابية التي يترك لولي األمر أو القاضي تقديرهـا

  :مصادرة األموال أو الغرامة   - ٤

ه ،                     ا إلتالف ستره إم ى ت ة عل ستر آعقوب مصادرة المال تعني مصادر أموال المت

ا الغ   سلمين ، أم ال الم ت م رده لبي ون    أو ل د تك ستر ، وق وال المت ن أم ذ م ة فتؤخ رام

ط أو    ة فق ة الغرام ه عقوب ب علي د يترت ستر ق ى أن المت ة بمعن ة أصلية أو تكميلي عقوب

وال                 الغرامة آعقوبة تكميلية مع الحبس أو الجلد ، والدليل على مشروعية مصادرة أم

ين اب             : (المتستر قوله صلى اهللا عليه وسلم        ائمة في آل أربع ل س ون ال     في آل إب ة لب ن

ا آخذوها وشطر                 ا فإن ا ومن منعه ه أجره تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا ل

  . )٢( )إبله عزمة من عزمات ربنا ال يحل آلل محمد صلى اهللا عليه وسلم منها شيء

ى         «: ويقول ابن تيميه رحمه اهللا         التعزير بالمال سائغ إتالفًا وأخذًا وهو جار عل

  .)١( »أصل أحمد

                                                 
، ) ٦٦٨٥(، حديث رقم ) نفي أهل المعاصي والمخنثين(، باب  ) الحدود(    أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )١(

 .١٢٩ ، ص١٤ج
 ، )سقوط الزآاة عن اإلبل إذا آانت رسًال ألهلها(، باب ) الزآاة(    أخرجه النسائي في السنن الصغري ، آتاب )٢(

 .٢٥ ، ص٥، ج) ٢٤٥٠(حديث رقم 
 .٦٠١ ، ص٤مجموع الفتاوي ، مرجع سابق ، ج:     ابن تيمية ، أحمد )١(
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، موال وما قد يلحق بها من معدات                   أل يتضح مما سبق أن عقوبة مصادرة ا                  

وآذلك عقوبة الغرامة من العقوبات التعزيرية لجريمة التستر على مرتكبي العمليات                                

  .رك لولي األمر أو القاضي تقديرهااإلرهابية التي يت

  دور سياسة التجــريم في النظام الجــزائي السعــــــودي في الحــد من ظاهرة : ثالثًا 

  التستر  

 بنص ، وجريمة التستر لم يتم تجريمها              أنه ال جريمة وال عقوبة إال             :   القاعدة        

إال في بعض الصور ، وقد جاء في خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية                                         

األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بأنه ال يوجد عقوبة خاصة للتستر ، وأن تحريم                               

في                                          لتي  ا لتــجــريم  ا ومن صور   ، لقاضي  ا إلى  راجع  لتستر  ا وإآسابه صفة  لفعل  ا

  :ألنظمة السعودية بعض ا

 في تطبيق   –يعد  « :   نصت المادة األولى من نظام مكافحة التستر على ما يلي                         - ١

 متسترًا آل من يمكن غير السعودي من االستثمار في أي نشاط                       –هذا النظام       

محظور عليه االستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء                      

و ترخيصه أو سجله التجاري ، أو بأي                    آان ذلك عن طريق استعمال اسمه أ              

  .)٢( »طريقة أخرى

يلي                                   - ٢ ما  على  لكفيل  ا م  نظا من  عشر  ية  د لحا ا ة  د لما ا لكفيل        «   : نصت  ا لة  آفا

ــ   وز االنفكاك منهــــا ما لم يتقدم آفيل آخــر بنفس               لألجنبي نهــــــــائية ال يجــــ

  .)١( »االلتزامات

                                                 
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ وتاريخ ١٩٩    المادة األولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(
 .هـ١١/٩/١٣٧١ في ١٧/٢/٢٥/٣٣٧   المادة الحادية عشرة من نظام اإلقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
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ال « :   نصت المادة التاسعة واألربعون من نظام العمل والعمال على ما يلي                                      - ٣

قصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشرآات                      يجوز استقدام األجانب ب            

والمؤسسات الخاصة إال بعد موافقة وزير العمل والحصول على رخصة عمل                           

  .)٢( »وفقًا للنموذج واإلجراءات والقواعد التي تحددها  وزارة العمل

تلفت  « :   هـ ينص على ما يلي      ١٤٢٣/ ٦/ ٢بيان صادر من وزارة الداخلية في                    - ٤

وزارة الداخلية نظر المواطنين عمومًا والمقيمين إقامة نظامية وآل شخص                                    

استخدام المتخلفين أو إسكانهم أو إيوائهم أو                                        سعودي أو غير سعودي بعدم 

لتستر عليهم بأي شكل من ا           ألشكال ، وأي فرد يقوم بذلك يجعله يقع تحت                         ا

طائلة القانون والجزاء الشديد والعقاب الصارم بما في ذلك تطبيق أقصى                                            

  .)٣( »عقوبات السجن والغرامة معًا

  

     

    

    

  

  الحـــد من ظاهــــــــرة التستر دور النظام الجــزائي السعــودي في : المطلب الثاني 

       من حيث العقـاب    

يتم                                              لم  لتستر  ا وجريمة   ، بنص  إال  عقوبة  وال  جريمة  ال  نه  أ لمعروف  ا من 

تجريمها إال في بعض الصور ، وقد جاء في خطاب صاحب السمو الملكي وزير                                     

                                                 
 .هـ٦/٩/١٣٨٩وتاريخ ) ٢١/م(   المادة التاسعة واألربعون من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(
 .هـ٢/٦/١٤٢٣   بيان وزارة الداخلية السعودية الصادر في )٣(
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تستر ، الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بأنه ال يوجد عقوبة خاصة لل                                  

وأن تقدير العقوبة وتحديدها حسب جسامة الجرم راجع إلى القاضي ، وأن عقوبة                                          

التستر عقوبة تعزيرية في جميع األحوال ، ومن أهم صور العقوبة التي وردت في                                     

  : بعض األنظمة السعودية 

نصت المادة الرابعة من نظام التستر التجاري على إيقاع العقوبات التالية بحق                                  - ١

  :ترين وفق ما يلي المتس

يعاقب                                   «   -أ  آخر  م  نظا عليـــها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 

من هذا النظام بالسجن مدة ال تزيد                  )   األولى     ( المخالف ألحكام المادة              

تين                                          ها حد  بإ و  أ  ، ريال  مليون  على  تزيد  ال  مة  وبغرا  ، على سنتين 

  .»العقوبتين

ة السابقة بتعدد األشخاص           تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقر                 «   -ب 

  .)١(»المخالفين ، والمحالت والمنشآت التي يمارس فيها النشاط

  : نصت المادة السادسة من نظام التستر التجاري على ما يلي   - ٢

بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري                   يترتب على اإلدانة           «   -أ 

أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة                                

  .»النشاط نفسه مدة ال تزيد على خمس سنوات

ئب                                         -ب  لضرا وا ة  لزآا ا عليه  لمتستر  ا و لمتستر  ا بين  من  لتضا با تستوفي 

  .)١( »روالرسوم ، وأي التزام آخر لم يسـتــوف بسبب التست

                                                 
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة الرابعة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة السادسة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(



 -١٤٢-

يتضح في الفقرة الثانية من المادة السادسة أن العقوبة المالية للتستر تشمل                                       

  .المتستر عليه وال تقتصر على المتستر فقط

  :العمل علـى ما يلـي نصت المادة الخامسة عشرة من نظام اإلقامة و  - ٣

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد عن مائة ألف                                      « 

ريال ، أو بالسجن مدة ال تزيد عن ستة شهور أو بهما آل من يقيم في البالد                                 

بعد انتهاء صالحية تأشيرة الحج والعمرة ، وآل من يقوم بنقل القادمين ألداء                                 

حية تأشيراتهم ، وآل من يقوم بتشغيلهم أو نقلهم                الحج والعمرة بعد انتهاء صال          

  .)٢( »أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تبقيهم بصورة غير نظامية 

  :نصت المادة السادسة عشر من نظام اإلقامة والعمل على مـــا يلي   - ٤

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة االف ريال وال تزيد عن خمسين ألف                             « 

آل يقوم بتشغيل عامل       ريال ، أو بالسجن لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بهما                

أجنبي ليس على آفالته أو يترك عماله يعملون لدي الغير ، وتعدد الغرامة                                       

بتعدد األشخاص التي وقعت المخالفة بشأنهم وعلى صاحب العمل الذي يهرب                         

  .)٣( »منه عماله التبليغ عنهم وإال اعتبر مسؤوًال عن تسربهم

  : نصت المادة السابعة عشر من نظام اإلقامة والعمل على مـــا يـلي   - ٥

                                                 
رقم                                                             ) ٢(  لكريم  ا لملكي  ا لمرسوم  با در  لصا ا لعمل  وا مة  إلقا ا م  نظا من  عشرة  مسة  لخا ا ة  د لما ا ريخ        )   ٤٢/ م (     وتا

) ٤٩٨٧/ ب / ٧( هـ واألمر السامي الكريم رقم              ١٤١٥/ ٣/ ١في  )   ٣٠( هـ وقرار مجلس الوزراء رقم               ١٨/١٠/١٤٠٤

 .هـ١٢/٤/١٤١٥وتاريخ 
لعمل                                  ) ٢(  ا و مة  إلقا ا م  نظا من  عشرة  دسة  لسا ا ة  د لما ا رقم                              لكريم  ا لملكي  ا لمرسوم  با در  لصا ا ريخ        )   ٤٢/ م (   وتا

) ٤٩٨٧/ ب / ٧( هـ واألمر السامي الكريم رقم              ١٤١٥/ ٣/ ١في  )   ٣٠( هـ وقرار مجلس الوزراء رقم               ١٨/١٠/١٤٠٤

 .هـ١٢/٤/١٤١٥وتاريخ 



 -١٤٣-

لف على حساب من وجد يعمل لديه فإن آان يزاول                    يتم ترحيل األجنبي المتخ         « 

عمًال خاصًا يرحل على حسابه ، آما يتم ترحيل األجنبي المخالف على حساب                        

  .)١(»آفيله ، إال أن يكون هاربًا فيتم ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه

  : نصت المادة الثامنة عشرة من نظام اإلقامة والعمل على مـــا يـــلي   - ٦

ت عليه تشغيل المخالفين أو ترك         يمنع من االستقدام لغرض العمل آل من يثب              « 

  .)٢( »عماله يعملون لدى الغير أو لحسابهم الخاص

: نصت المادة الثانية واألربعون من نظام األسلحة والذخائر على ما يــلي                                          - ٧

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف ريال ،                                  « 

متاج                                            عمليات  عن  معلومات  لديه  أن  ثبت  من  آل   ، لعقوبتين  ا تين  ها بإحدى  رة أو 

باألسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلـــم السلطات المختصة                                    

  .)٣( »بذلك 

  

  

  

                                                 
وتاريخ      )   ٤٢/ م ( لملكي الكريم رقم            المــــــــــادةالسابعة عشــــرة من نظام اإلقامة والعمل الصادر بالمرسوم ا                                      ) ١( 

) ٤٩٨٧/ ب / ٧( هـ واألمر السامي الكريم رقم              ١٤١٥/ ٣/ ١في  )   ٣٠( هـ وقرار مجلس الوزراء رقم               ١٨/١٠/١٤٠٤

 .هـ١٢/٤/١٤١٥وتاريخ 
وتاريخ      )   ٤٢/ م (    المــــــــادة الثامنة عشرة من نظام اإلقـــــامة والعمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم                                                 ) ٢( 

) ٤٩٨٧/ ب / ٧( م رقم   هـ واألمر السامي الكري           ١٤١٥/ ٣/ ١في  )   ٣٠( هـ وقرار مجلس الوزراء رقم               ١٨/١٠/١٤٠٤

 .هـ١٢/٤/١٤١٥وتاريخ 
 في  ٤٥/    المــــادة الثانية واألربعون من مشروع نظام األسلحة والذخائر الصــــــــادر بالمرسوم الملكي رقم م                                                     ) ٣( 

 .هـ٢٥/٧/١٤٢٦



 -١٤٤-

مات المنظمة الستخدام المواد            نصت المادة الثامنة عشرة من األنظمة والتعلي                        - ٨

يـلي            ما  على  لمتفجرة  ثالثة سنوات                        « :   ا على  تزيد  ال  ة  لمد لسجن  با يعاقب 

وبغرامة ال تزيد عن ثالثين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين آل                                 

يبلغ                                  المرخص له بها ولم  في حكمها  وما  لمتفجرات  ا بفقد شيء من  علم  من 

  .)١( »قررةالجهة المختصة خالل المدة الم

على                     لعقوبات  ا جميـــع  أن  مما سبق  ية                  يتضح  لسعود ا ألنظمة  ا في  لمتستر  ا

تراوحت ما بين السجن أو الغرامة أو آالهما ، باستثناء التستر التجاري ، حيث                                            

  .يتحمل المتستر عليه العقوبات المالية بالتضامن مع المتستر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   المادة الثامنة عشرة من األنظمة والتعليمات المنظمة الستخدام المواد المتفجرة في المملكة الصادرة ضمن مشروع                                           ) ١( 

 .هـ٣٠/٢/١٤١٥القانون االسترشادي الموحد للمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 



 -١٤٥-

دور النظام الجزائي السعودي في الحد من ظاهرة التســــتر من                               :   المطلب الثالث       

  حيث الوقاية

الوقاية أو المنع هي اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها منع عودة المتستر من                                          

ارتكاب جريمة التستر بكافة أشكالها وصورها ، ولذلك حرصت األنظمة السعودية                                  

  :على التعرض لهذا الجانب من خالل ما يلي 

  :نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من نظام التستر التجاري على ما يلي  - ١

ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أآثر من الصحف المحلية على نفقة                            « 

   .)١( »المخالف

إن الهدف من النشر تحقيق األلم المعنوي للمخالف ، لينزجر به غيره ويقوم 

  .عه أو ال يقدم على ارتكاب نفس المخالفةبتصحيح أو ضا

على  « :   نصت المادة السابعة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي                                 - ٢

بتشجيع                                                        آفيلة  ها  ترا لتي  ا ءات  اإلجرا ذ  تخا ا عة  لصنا وا رة  لتجـا ا رة  وزا

لتستر ،                                            ا حاالت  من  لحد  ا في  اإلسهام  على  وحثهم   ، فدين  لوا وا لمواطنين  ا

  .)٢( »واإلبالغ عنها

  :نصت المادة الثامنة من نظام مـــكافـحـة التستر التجاري علــى مــا يـلـي   - ٣

تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالتوعية                                          « 

التستر ، وتبيان مخالفته لألنظمة المعمول بها ، والعقوبات                         المستمرة بمضار       

  .)٣( »التي ستطبق بحق المخالفين

  

                                                 
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة الرابعة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة السابعة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة الثامنة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٣(



 -١٤٦-

تمنح بقرار من  «: نصت المادة التاسعة من نظام التستر التجاري على مــا يلي   - ٤

من الغرامــــــــات      % )   ٣٠( زير التجارة والصناعة مكافأة مالية ال تزيد على          و

المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام ، إذا قدم دليًال يصلح االستناد إليه في                                    

البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة ، ولم يكن متسترًا أو                                  

  .)١( »ة التعدد بالتساوي متسترًا عليه ، وتوزيع المخالفة في حال

أن         يستحق                                  أي  لتستر  ا جريمة  ثبات  إ في  تساعد  ومعلومات  ببالغ  يتقدم  من   

من قيمة األموال المصادرة والغرامات المحصلة من                           % )   ٣٠( مكافأة قدرها        

يتم تقسيم المكافأة على عدد المساهمين في البالغ عن التستر آوسيلة         التستر ، و

تحفيزية تدفع لإلبالغ عن التستر وتزيد من إقبال المواطنين والمقيمين على                                   

اإلبالغ عن المتسترين ، مما يترتب عليه زيادة ردع المتسترين أو من يحاول                                

شاطاته وتعرضه       القيام بذلك خوفًا من إبالغ الناس للجهات المختصة عن ن                             

  .للعقوبة

  :نصت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي  - ٥

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة ال تزيد                 «

 دون قيام الموظفين            – بأي وسيلة آانت        –على مائة ألف ريال آل من حال                  

  .)٢( »نظام بواجباتهم ، أو عرقل مهماتهم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا ال

أن       مما سبق  عنصر                              يتضح  على  اعتمد  السعودية  األنظمة  في  لوقاية  ا نظام   

  :الردع من خالل ما يلي 

  

                                                 
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة التاسعة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
 .هـ١٢/٤/١٤٢٥ في ١١٩   المادة الحادية عشرة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(



 -١٤٧-

: مكافآت مالية لمن يبلغ عن مطلوبين أمنيًا                تعميم وزارة الداخلية بتخصيص                - ١

فقد خصصت وزارة الداخلية السعودية مكافآت مادية فورية لمن يبلغ أو يرشد                               

  :عن المطلوبين أمنيًا أو غيرهم من العناصر اإلرهابية وفق ما يلي 

مليون ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على                                  -أ  

  .أحد المطلوبين أمنيًا

خمسة ماليين ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض                            -ب 

  .على مجموعة من المطلوبين

سبعة ماليين ريال سعودي لكل من يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك                          -جـ 

  . )١(بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تعتزم القيام به 

معنوي                                       - ٢ لم  أ من  عليها  يترتب  وما  لمحلية  ا الصحف  في  لعقوبة  ا عن  اإلعالم 

  .للجاني

اتخاذ اإلجراءات التي تشجع المواطنين والمقيمين على اإلبالغ عن التستر                                          - ٣

  .تسترينوالم

  .توعية المواطنين والمقيمين بمضار التستر وأضراره وعقوباته  - ٤

عن                                         - ٥ لإلبالغ  لية  ما فآت  مكا منحهم  طريق  عن  لمقيمين  ا و طنين  لموا ا تحفيز 

  .المتسترين لضمان التعاون في مكافحة التستر

تغريم من يعرقل أو يعوق عمل الموظفين القائمين على التحقيق في مخالفات                              - ٦

  .ر بغرامة مالية مرتفعةالتست
  

  
                                                 

  .صص مكافآت مالية لمن يبلغ عن مطلوبينوزارة الداخلية تخ: وزارة الداخلية السعودية      )١(
  http://www.security.gov.sa/portal/newsview.php?display.2531 
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دراسة تطبيقية لتحديد أشكال وأسباب جرمية 
التسرت على اجلرائم اإلرهابية اليت وقعت يف 
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 الفصل الرابع
 الدراسة التطبيقية

  

د         إن تحليل القضايا التي تتضمن       ة لتحدي  التستر على مرتكبي العمليات اإلرهابي

ي تكتنف                 صعوبات الت أشكال وأسباب جريمة التستر من األمور غير اليسيرة نظرًا لل

ا ،  ألن جرائم                       انوني له االطالع على هذه القضايا ،  فضًال عن صعوبة التكييف الق

م واإلرادة ا               وفر شروط العل اج لت ة وتحت لحرة واإلدراك   التستر تتطلب عقوبة تعزيري

ذه األسباب لإلفالت من                   أي سبب من ه ستر ب والبلوغ ،  ومن الممكن أن يتذرع المت

ضايا            ذه الق ين في ه ضاة والمحقق العقاب ،  آما أن الصعوبة األخرى تكمن في أن الق

ذا                       ة دون تفصيل ،  وه ة مجمل ع ذآر األدل شرعي م م ال ال يهمهم سوى توضيح الحك

ات              يجعل البحث عن التستر يزد     ى مرتكبي العملي ستر عل اد صعوبة ،  ألن جريمة الت

الذ  وفير الم ابيين وت وي لإلره ادي والمعن دعم الم ديم ال رن بتق ا تقت ًا م ة غالب اإلرهابي

ا        ستر ،  مم ب الت شارآة بجان ى الم صل إل د لت د تمت ة ،  فق نقالت المحمي ن والت اآلم

  .تعلق بالتستريتطلب البحث الدقيق في ثنايا هذه القضايا الستخراج ما ي

  :وقد وقع اختيار الباحث على ستة قضايا للتستر روعي فيها ما يلي   

  : اختالف أشكال التستر بقدر اإلمكان   - ١

  .تستر على مطلوبين أمنيًا  -أ  



 -١٥٠-

لحة       -ب  ل والمواصالت واألس ائل النق وفير وس ًا بت وبين أمني ساعدة مطل م

  .والمتفجرات

ي ال   -جـ  ه ف أوى والتموي وفير الم ساء  ت تخدام الن نقالت باس ات والت تحرآ

  .واألطفال

  .توفير المأوى والغطاء العائلي  -د  

  :اختالف أسباب التستر   - ٢

  .الروابط االجتماعية آصلة القرابة  -أ  

  .التطرف الفكري  -ب 

  .وجود خلل في االعتقاد  -جـ 

  

  :وبعد اختيار القضايا تم تحليلها باستخدام المنهج التالي   

الي         تم تزو   - ١ ة          : يد آل قضية برقم على النحو الت ى ،  القضية الثاني ضية األول الق

  .وعنونتها حسب مالبساتها وشكل التستر بها

ذه                          - ٢ ا ه سم به ي تت سرية الت اآن في شكل رموز نظرًا لل تم آتابة األسماء واألم

  .القضايا

  .تم ذآر الحكم وتسبببه ،  في حالة القبض على المتستر  - ٣

سلطات بجانب               تم ذآر س    - ٤ ه ال سالمه ومقاومت بب قتل المتستر في حالة عدم است

  .اإلرهابيين المتستر عليهم

دير         : تم تحليل القضايا حسب التسلسل التالي         - ٥ الوقائع ،  اإلجراءات ، أسباب تق

  .العقوبة التعزيرية ،  منطوق الحكم ،  تحليل مضمون القضية

  



 -١٥١-

  

  

  

        

  

  القضية األولى 

  )١(طلوبين أمنيًا التستر على م

  

  الوقائع: أوًال 

تتلخص وقائع القضية في أنه في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس                             

 هـ قامت قوات األمن بمداهمة سكن إمام أحد المساجد يدعى                              ١٤٢٤/ ٥/ ٣الموافق      

بصوير بمنطقة الجوف يختبىء فيه خمسة من المطلوبين أمنيًا في تفجيرات                          )   م،ر   ( 

المسجد نفسه وتم                                      إمام  أنفسهم سلم  بتسليم  لبتهم  ومطا محاصرتهم  الرياض ، وبعد 

إخراجه وزوجته وأبنائه ، بينما رفض المطلوبين أمنيًا تسليم أنفسهم وتبادلوا إطالق                                    

مقتل أربعة منهم ، وإصابة اثنين من رجال األمن                   النار مع قوات األمن مما أسفر عن            

  .السعودي

  اإلجراءات: ثانيًا 

تلقت الجهات األمنية المختصة بالغ يفيد بوجـــود خمســة من المطلـوبين أمنيًا                   

لمعلومات                                          ا من  لتأآد  وبعد ا الجوف ،  بمنطقة  لمساجد بصوير  أحد ا إمام  في سكن 

                                                 
  .مقتل أربعة مطلوبين لألمن السعودي في تفجيرات الرياض )١(

  http://www.islamtoday.net 
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و                                األمن  قوات  تحرآت  لبالغ  ا لواردة ضمن  وأخلت                  ا لمحدد  ا لمسكن  ا حاصرت 

المساآـن القريبة منه من السكان ، وبدأت على الفور بمناداة المطلوبين أمنيًا عبر                                          

بتسليم نفسه ، وتم        )   م ، ر    ( مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم ، وقد قام إمام المسجد                           

إخراج زوجته وأطفاله وخادمه ونقلهم لمكان آمن ، وآذلك سلم أحـد المطلوبين                                               

نفسه أيضًا ، بينما رفض الباقون تسليم أنفسهم وتبادلوا إطالق                             )   ح ، د    ( ـــة الخمسـ  

  .النار مع قوات األمن التي ردت عليهم بالمثل وأردتهم قتلى

الذي اعــــــــتراف بإيواءه ) م ، ر(بعد ذلك تم التحــقـــــيــــق مع إمام المسجد   

  : اإلرهــابيين ، وأسفرت التحقيقات معه عن ما يلي 

  .بإيواءه مطلوبين أمنيًا) م ، ر(ثبوت إدانة   - ١

  .اتخاذ اإلجراءات التعزيرية المقررة بحقه  - ٢

  أسباب تقدير العقوبة التعزيرية: ثالثًا 

  :إلى ما يلي ) م ، ر(ترجع أسباب تقدير العقوبة التعزيرية بحق إمام المسجد   

منيًا بتوفير السكن المناسب         على اإلرهابيين المطلوبين أ           )   م ، ر   ( تستر المدعو       - ١

  .الذي سهل اختفائهم عن األنظار في منزله

ثبوت إدانته بعد التحقق من البالغ الذي وصل للجهات األمنية وآذلك بعد                                           - ٢

محاصرة منزله واآتشاف وجود المطلوبين أمنيًا بداخله ، مما يعد قرينة قوية                               

  .على تستره عليهم) بينة(

آورة آنفًا يتم توقيع عقوبة تعزيرية على إمام المسجد                      على ضوء األسباب المذ          - ٣

  .يترك تقديرها لولي األمر

  منطوق الحكم: رابعًا 



 -١٥٣-

بناء على دعوى المدعي العام وإجابة المتهم ، وبناء على اعترافه المصدق                                         

  : شرعًا ، وبدراسة القضية دراسة تم اتخاذ ما يلي 

ين أمنيًا على ما ورد في اعترافه                 بالتستر على مطلوب       )   م ، ر    ( إدانة المدعو            - ١

  .المصدق شرعًا

لغرامة أو                                          - ٢ بالسجن أو ا لمتهم بعقوبة تعزيرية  بمعاقبة ا ما تقرر شرعًا  نفاذ  إ

  .آالهما

  .فصله من العمل  - ٣

  تحليل مضمون القضية: خامسًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أ                           - ١ منيًا من مرتكبي       القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين 

، ويعاقب عليها      )   حرابة   ( الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان المجتمع                    

بعقوبة السجن أو الغرامة أوالجلد أو أيًا منهم أو جميعهم مع الفصل مع إنهاء                                   

  .الخدمة في الجهات الحكومية

) م ، ر   ( توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قام المدعو                                - ٢

بإيواء المطلوبين أمنيًا وهم يعلم تمام العلم ما قاموا به وما يعدون للقيام به من                                   

أعمال تخريبية ونشاطات غير مشروعة ، وآذلك محاولتهم الهرب لخارج                                     

  .البالد

اتخذت اإلجراءات النظامية بحق المتستر ، حيث ثبت إدانته وتم توقيع العقوبة                                  - ٣

  .المناسبة عليه

 في تقدير العقوبة إلى توافر آافة أرآان جــريمة التستر ، فــالمتـســـتر                              استند   - ٤

ر     (   ، عليهم                                  )   م  لمتستر  ا وجود  من  لتيقن  ا وتم   ، رًا  مختــا مكلفًا  لغًا  با قًال  عا
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بمسكنه ، مع توفر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن المتستر عليهم مطلوبين أمنيًا                         

  .واتجاه إرادته إلى إيوائهم وإخفائهم

لألسباب           )   م ، ر    ( وقد تم تقدير عقوبة تعزيرية للمدعو                      مع فصله من عمله 

  :التالية

  .استجابته لألمر بتسليم نفسه وعدم مقاومته للسلطات  -أ   

  .إدعائه أنه لم يكن يعلم بأنهم مطلوبين أمنيًا  -      ب 

إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين آان التطرف الفكري ووجود خلل في   - ٦

إيوائهم ) م ، ر(العتقاد بأنهم على حق وصواب ، وإن من واجب المدعو ا

: آإخوة له في الدين ال يجب خذلهم أو تسليمهم امتثاًال للحديث الشـريــــف 

  .»المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه«

ه اهللا  –واستنادًا على ما ذآره ابن تيمية    - ٧ ارقًا أو    « - رحم ًا أو س من آوى محارب

ه      ق ستر علي سان وت الى أو لإلن ق هللا تع د  أو ح ه ح ب علي رد وج اتًال أو أي ف

ه هللا           د لعن رم ، وق ي الج ريكه ف و ش ه ، فه صــاص من دم الق ى ع اعد عل وس

ه ،            ه إحضار من آواه أو اإلعالم ب ه يطلب من ورسوله ، وإذا ألقي القبض علي

دلي ب                رة حتى ي د م د في      فإن امتنع يجب عقابه بالحبس والضرب مرة بع ا يفي م

ى المحدث   سمو الملكي      »القبض عل ا جاء في خطاب صاحب ال  ،  ونظرًا لم

ة        د عقوب ه ال يوج عود بأن ز آل س د العزي ن عب ايف ب ر ن ة األمي ر الداخلي وزي

ى                   خاصة للتستر ،  وأن تقدير العقوبة وتحديدها حسب جسامة الجرم راجع إل

األحوال ،  فقد تقرر ما    القاضي ،  وأن عقوبة التستر عقوبة تعزيرية في جميع           

  :يلي 

  .إنفاذ ما تقرر شرعًا بحبسه تعزيرًا  -أ  
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  . فصله من العمل  -ب 

  

  

  

  القضية الثانية 

  )١(التستر على مطلوبين أمنيًا ومساعدتهم بتوفير وسيلة نقل 

  

  الوقائع: أوًال 

ائع     وم األحد الموافق                       تتلخص وق ه في وقت مبكر من صباح ي  القضية في أن

ائرات   ٢٨/١١/٢٠٠٥ ا ط صيم ترافقه ة الق وارىء الخاصة بمنطق وات الط ت ق م قام

ة              عمودية ودوريات أمنية من شرطة الزلفي والجهات األمنية برصد  مجموعة إرهابي

ة  ة صحراوية نائي ي منطق ود«ف ـوير« شمال »النف ق الخ »الث ي وقامت بتطوي ة الت يم

ا  ىء به ـم      تختب صوت ، إال أنه رات ال ر مكب سهم عب سليم أنف البتهم بت ة وط  المجموع

يارة           رار باستخدام س ة الف بادروا بإطالق النار وإلقاء القنابل على رجال األمن لمحاول

ًا ، وأصيب                 ) ع ، ق  (وفرها لهم      تهم جميع ار وقتل إطالق الن ، فبادرهم رجال األمن ب

  .  بإصابات طفيفةثالثة من رجال األمن

  اإلجراءات: ثانيًا 

ًا    وبين أمني ة من المطل د بوجود أربع الغ يفي صة ب ة المخت ات األمني تلقت الجه

د              ويرات التي تبع ود الث رًا شمال    ٩٠داخل خيمة في منطقة صحراوية في نف و مت  آيل

                                                 
  .رصدتهم قوات األمن أمس شمال الزلفي  )١(

  http://www.alnemr.net 
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وات   بالغ تحرآت ق واردة ضمان ال ات ال د من المعلوم د التأآ ي ، وبع محافظة الزلف

اء الموافق            األم ن وحاصرت الموقع في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الثالث

صوت  ١٠/٥/٢٠٠٥ رات ال ر مكب ًا عب وبين أمني اداة المطل ور بمن ى الف دأت عل م ، وب

ى                      ل عل ار والقناب إطالق الن ادروا ب سهم ، وب سليم أنف ًا ت بتسليم أنفسهم ، فرفضوا جميع

سيارة          رار في ال ة الف ا        قوات األمن ومحاول م به ي زوده وات     ) ع ، ق  ( الت ادلتهم ق ، فب

ة من                        ى آمي ور عل م العث ة ت يش الخيم ى ، وبتفت ًا قتل األمن إطالق النار وأردتهم جميع

  .األسلحة والمتفجرات ومبلغ مالي وحاسب آلي ومواد دهان وأدوات

  تحليل مضمون القضية: ثالثًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أمنيًا من مرتكبي                   القضية المطروحة عبار              - ١ ة عن قضية تستر على مطلوبين 

، بتزويدهم        )   حرابة    ( الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان المجتمع                           

بوسيلة نقل آمساعدة لهم على أعمالهم ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة                         

لجهات                                                 ا في  لخدمة  ا ء  نها إ مع  لفصل  ا مع  جميعهم  و  أ منهم  يًا  أ و  أ لجلد  ا و أ

  .يةالحكوم

) ع ، ق   ( توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قام المدعو       - ٢

لنقل         بغطاء             )   سيارته الخاصة      ( بتوفير وسيلة ا عليهم  أمنيًا وتستر  للمطلوبين 

عائلي ، أي باعتبارهم من أفراد عائلته ، آما قام بتهيئة موقع إليواء الفئة                                            

قام                        ما  لعلم  ا م  تما يعلم  وهو   ، لة  أعمال                      الضا من  به  م  للقيا يعدون  وما  به  وا 

  .تخريبية ونشاطات غير مشروعة ، وآذلك محاولتهم الهرب لخارج البالد
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تم مناداة المذآورين لتسليم أنفسهم ، فرفضوا االمتثال لألمر وقاوموا السلطات                                  - ٣

، فقأمت قوات       )   ع ، ق    ( وحاولوا الفرار مستخدمين السيارة التي وفرها لهم                          

  .عامل معهم وأطلقت النار عليهم وأردتهم جميعًا قتلىاألمن بالت

) ع ، ق    ( تتوفر في هذه القضية  آافة أرآان جــريمة التستر ، فــالمتـســـتر                              - ٤

عاقًال بالغًا مكلفًا مختـــــــــــارًا ، وتم التيقــــن من وجود المتستر عليهم معه ،                      

ير استخدام سيارته الخاصة         ومساعدته لهم بتوفير مقر إليوائهم ،  وآذلك توف                      

من أفراد                                   عائلي باعتبارهم  بغطاء  عليهم  لتستر  ا فضـــًال عن  في تنقالتهم ، 

عائلته ، مع توفر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن المتسترعليهم مطلوبين أمنيًا                              

  .واتجاه إرادته إلى إيوائهم وإخفائهم وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم

  :لمتستر ومن بصحبته لألسباب التاليةوقد تم قتل ا  

إصرارهم على المقاومة بإطالق النار على رجال األمن ومحاولتهم                                        -أ 

  .الفـرار

  .عدم استجابتهم لألمر بتسليم أنفسهم ومقاومتهم للسلطات   - ب 

إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين آان التطرف الفكري ووجود خلل في   - ٦

حق وصواب ، مع تكفير الجهات األمنية والمسؤولين االعتقاد بأنهم على 

إيوائهم ) ع ، ق(واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل ، وإن من واجب المدعو 

: آإخوة له في الدين ال يجب خذلهم أو تسليمهم امتثاًال  للحديث الشـريــــف 

  .»المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه«

سعون في    : (واستنادًا إلى قوله تعالى       - ٧ إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله وي

وا              األرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينف
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ـم                  ـذاب عظيـــ ) من األرض ذلك لهــم خــــزي في الدنيا ولهـم في اآلخرة عــ

  :فقد قامت قوات األمن بما يلي ) ٥٩آية : ســورة النساء ( 

ى         ق  -أ   رارهم عل رًا إلص ابيين نظ ن اإلره صحبته م ن ب ستر وم ل المت ت

سليم              المقاومة بإطالق النار على رجال األمن وعدم استجابتهم لألمر بت

  .أنفسهم

ي      -ب  دت ف ي وج رى الت ضبوطات األخ ذخائر والم لحة وال صادرة األس م

ادة          من نظام    ) ٢٩(خيمة اإلرهابيين وآذلك السيارة المستخدمة وفقًا للم

ـي   األ ـا يلـ ى مــــ نص عل ي ت ـة الت ه التنفيذيـ ـر والئحت لحة والذخائ : س

في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تجرى مصادرة            «

  .»السالح أو األسلحة المضبوطة ، وآذلك وسيلة النقل المستخدمة
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  القضية الثالثة 

  وفير وسائل النقلالتستر على مطلوبين أمنيًا ومساعدتهم بت

  )١( واألسلحة والمتفجرات 

  

  الوقائع: أوًال 

هـ قامت    ١٤٢٥/ ١١/ ١٦تتخلص وقائع القضية في أنه في يوم الثالثاء الموافق                        

ال إرهابية بمدينة          قوات األمن برصد ومطاردة عناصر إرهابية اشترآت في أعم                              

الرياض ، وتعاملت قوات األمن معهم بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم ، وتمكنت من                                       

قتل ثالثة منهم أثناء تواجدهم في محطة وقود بمدينة الرياض ، وفي الساعة العاشرة                                 

هـ داهم رجال األمن أحد               ١٤٢٥/ ١١/ ١٧الموافق     )   األربعاء     ( من مساء اليوم التالي           

بمدينة الرياض وتم التعامل مع اإلرهابيين بعد أن رفضوا تسليم                               أوآار اإلرهابيين            

أنفسهم وأطلقوا النار على رجال األمن الذين بادلوهم إطالقا النار وأسفر ذلك عن                                             

، )   خ ، س    ( ، و   )   س ، س    ( مقتل سبعة إرهابيين من بينهم أربعة إرهابيين هـــــم                      
                                                 

  . من المكفرين والمفجرين في عمليتين أمنيتين١٠مصرع   )١(
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 بإيوائهم وتأمين السيارات             ، تسترو على زمالئهم       )   ع ، ش   ( ،  )   م ، و    ( ،  )   ب ،س   ( و 

ومواد التفجير ، وتأمين أوآار لهم ، ومنازل واستراحات متفرقة ، وتلبية ومطالبهم                                       

  .وتأمين أغراضهم

  اإلجراءات: ثانيًا 

الجهات األمنية المختصة بالغ تفيد بتحرك بعض المطلوبين أمنيًا داخل                           تلقت    

لبالغ تحرآت قوات األمن في             الرياض ، وبعد التأآد من المعلومات الواردة ضمن ا                         

هـ ، وفاجأتهم داخل إحدي محطات الوقت ،                        ١٤٢٥/ ١١/ ١٦يوم الثالثاء الموافق              

وطلبت منهم تسليم أنفسهم فرفضوا وتبادلوا إطالق النار مع قوات األمن وحالوا                                            

الفرار فقتلت قوات األمن ثالثة منهم والذ الباقون بالفرار ، وفي الساعة العاشـرة                                             

هـ انطلقت قوات األمن إللقاء القبض                ١٤٢٥/ ١١/ ١٧اليوم التالي األربعاء             مسـاًء من    

على بقية اإلرهابيين بعد حصر وتحديد وآرهم الذي آان عبارة عن شقة سكنية في                                

حي التعاون ، وحاصرت قوات األمن الموقع في الساعة وأخلت المساآن المجاورة                                      

منيًا عبر مكبرات الصوت بتسليم           من السكان ، وبدأت على الفور بمناداة المطلوبين أ                       

أنفسهم ، فرفضوا جميعًا تسليم أنفسهم ، وبادروا بإطالق النار على قوات األمن                                             

ومحاولة الفرار ، فبادلتهم قوات األمن إطالق النار وأردتهم جميعًا قتلى ، وآان مـن                                       

 الـذين   )   ع ،ش   ( ،  )   م ، و   ( ،  )   ب ، س   ( ، و   )   خ ، س   ( ،  )   س ، س   ( بين القتلى آل من      

تسترو على زمالئهم بإيوائهم وتأمين السيارات ومواد التفجير ، وتأمين أوآار لهم ،                                      

وبعد تفتيش الشقة      .   ومنازل واستراحات متفرقة ، وتلبية ومطالبهم وتأمين أغراضهم                         

عثرت أجهزة األمن على عدد من األسلحة والذخائر والمتفجرات وجهاز آمبيوتر                                       

  .ت االتصال وتلقي األوامر والتعليماتآان يستخدمه اإلرهابيون في عمليا

                                                                                                                                                     
  http://www.alyaum.net 
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  تحليل مضمون القضية: ثالثًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أمنيًا من مرتكبي                                  - ١ القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين 

، بتزويدهم        )   حرابة    ( الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان المجتمع                           

وم                        لسيارات  ا وتأمين  ئهم  يوا ومنازل                             بإ  ، لهم  أوآار  وتأمين   ، لتفجير  ا د  وا

واستراحات متفرقة ، وتلبية مطالبهم وتوفير أغراضهم ، ويعاقب عليها بعقوبة                    

السجن أو الغرامة أوالجلد أو أيًا منهم أو جميعهم مع الفصل مع إنهاء الخدمة                                    

في الجهات الحكومية في حالة عدم االشتراك الفعلي في العمليات اإلرهابية ،                                

  .ما في حالة االشتراك فإن العقوبة هي عقوبة الحرابة شأنهم شأن اإلرهابيينأ

  توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قـــــام لكل مــن  - ٢

س      (   ، س     ( ،  )   س   ، و    )   خ  س     ( ،   ، و     ( ،  )   ب   ، ،ش     ( ،  )   م  يواء      )   ع  بــإ

  آار متفرقة لهــــــماإلرهابيين وتأمين السيارات ومواد التفجير ، وتأمين أو

ومنازل واستراحات ، وتلبية مطالبهم وتأمين أغراضهم ، وهم يعملون تمام                                      

غير                                              ونشاطات  تخريبية  أعمال  من  به  م  للقيا يعدون  وما  به  قاموا  ما  لعلم  ا

  .مشروعة

تم مناداة المذآورين لتسليم أنفسهم ، فرفضوا االمتثال لألمر وقاوموا السلطات                                  - ٣

لفرا             ا عليهم                                  وحاولوا  لنار  ا لتعامل معهم وأطلقت  با األمن  قوات  فقأمت  ر ، 

  .وأردتهم جميعًا قتلى

، )   س ، س   ( تتوفر في هذه القضية  آافة أرآان جــريمة التستر ، فــالمتـســـتر        - ٤

عاقلين بالغين مختارين ، وتم            )   ع ،ش   ( ،  )   م ، و   ( ،  )   ب ، س   ( ، و   )   خ ، س   ( 
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ومساعدتهم لهم بتوفير مقر إليوائهم                 التيقن من وجود المتستر عليهم معهم ،                

وتأمين السيارات ومــــــــــــواد التفجير ،  وتأمين أوآار متفرقة لهم ، ومنازل              

واستراحات ، وتلبية مطالبهم وتأمين أغراضهم ، مع توفر القصد الجنائي                                      

ئهم                                                يوا إ لى  إ دته  را إ ه  تجا وا منيًا  أ مطلوبين  عليهم  لمتستر  ا بأن  بعلمه  لديهم 

  . هم وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهموإخافائ

  :وقد تم قتل المتسترين ومن بصحبتهم لألسباب التالية  

  اشتراآهم في إطالق النار على رجال األمن ومحاولتهم الفرار   -أ 

  .عدم استجابتهم لألمر بتسليم أنفسهم ومقاومتهم للسلطات   - ب 

 التطرف الفكـري ووجود خلل في                إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين آان                        - ٦

والمسؤولين                                         بأنهم على حق وصواب ، مع تكفير الجهات األمنية  االعتقاد 

، )   س ، س   ( واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل ، وإن من واجب المدعـوين                               

إيوائهم آإخوة لهم في الدين ال              )   ع ،ش   ( ،  )   م ، و   ( ،  )   ب ، س   ( ، و   )   خ ، س   ( 

المسلم أخو المسلم ال        « :     للحديث الشـريــــف       يجب خذلهم أو تسليمهم امتثاالً           

  .»يظلمه وال يسلمه

سعون في    : (واستنادًا إلى قوله تعالى       - ٧ إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله وي

الف أو        ن خ م م ديهم وأرجله ع أي صلبوا أو تقط وا أو ي سادًا أن يقتل األرض ف

دنيا وله     ي ال ـزي ف ـم خـــ ك لهـ ن األرض ذل ـوا م ـذاب  ينف رة عــ ي اآلخ ـم ف

  :فقد قامت قوات األمن بما يلي ) ٥٩آية : ســورة النساء ) ( عظيــــم 

اومتهم رجال         -أ   قتل المتسترين ومن بصحبتهم من اإلرهابيين ،  وذلك لمق

  .األمن بإطالق النار عليهم ورفضهم تسليم أنفسهم
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د     -ب  ي وج رى الت ضبوطات األخ ذخائر والم لحة وال صادرة األس ي م ت ف

ه      ) ٢٩(خيمة اإلرهابيين وفقًا للمادة      من نظام األسلحة والذخائـر والئحت

ـي      ـا يلـ ى مــــ نص عل ي ت ـة الت ات   «: التنفيذيـ ع المخالف ي جمي ف

سالح أو األسلحة          ذا النظام تجرى مصادرة ال ا في ه المنصوص عليه

  .»المضبوطة 

  

  

  

  القضية الرابعة

  )١(التستر على مطلوبين أمنيًا 

  

  الوقائع: أوًال 

اريخ     ه بت ي أن ضية ف ائع الق تخلص وق ـن ٥/٢/١٤٢٦ت وات األمــــ ـ قامت ق ه

دعى                 ود لشخص ي وة بجدة تع ر    )س ، ي  (بمداهمة شقة سكنية بحي الرب شقيق األآب ال

ابيين الموجودين داخل         ) إ ، ي  (لوبين أمنيا الذين يدعى     ألحد المط  ، وبعد إنذار اإلره

وات األمن                  ادلتهم ق ار فب أطالق الن الشقة بتسليم انفسهم رفضوا وبادروا قوات األمن ب

ة ،                   وات األمن إصابات طفيف إطالق النار وأسفرت ذلك عن إصابة أربعة عشر من ق

ش          سكن بجوار ال ـة          باإلضافة إلى إصابة فرد ي ه المعلمـ ـاة زوجت ة ، ووفــــ قة المداهم

  .وإلقاء القبض عليه) إ ، ي( وإصابة المطلوب أمنيًا ) ع ، ح(

                                                 
  .تألمنا لمقتل بريئة والمالحقون بادروا بإطالق النار: ير أحمد لعكاظ األم  )١(

  http://news.okaz.com. 
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  اإلجراءات: ثانيًا 

من خالل سيارة آان         )   إ ، ي      (   قام أحد رجال األمن برصد المطلوب أمنياً                         

ألمن                                          ت ا قوا حرآت  نه ت كا يد م حد من ت آد  تأ ال عد  وب نه ،  مكا د  تحدي م  وت يستقلها 

حاصرت مقر السكن ، وبدأت على الفور بمناداة المطلوبين أمنيًا عبر مكبرات                                        و 

الصوت بتسليم أنفسهم ، ولكنهم رفضوا تسليم أنفسهم وتبادلوا إطالق النار مع قوات                                 

األمن التي ردت عليــــــــــهم بالمثـــل ، وتمكنت من إصابة واعتقال المطلوب أمنيًا                              

صاحب الشقة والذي تستر           )   س ، ي   ( قيقه األآبر    ، وجاري البحث عن ش          )   إ ، ي   (   

  .على شقيقه ومنحه الشقة ليختفي فيها عن عيون قوات األمن

المدعو                  التحفظ على  ي    (   بعد ذلك تم  الحراسة المشددة                )   إ ،  المصاب تحت 

  :بالمستشفى ، وبسؤاله أنكر معرفته بمكان أخيه ، وقد اتضح من التحقيقات ما يلي 

الذي تم إلقاء       )   إ ، ي   (   بإيواءة مطلوبين أمنيًا بينهم شقيقه           )    ي س ،  ( ثبوت إدانة         - ١

  ).س ، ي(القبض عليه داخل الشقة المستأجرة باسم 

  .اتخاذ اإلجراءات التعزيرية المقررة بحقه بعد العثور عليه  - ٢

  أسباب تقدير العقوبة التعزيرية: ثالثًا 

  :لى ما يلي إ)  س ،ي(ترجع أسباب تقدير العقوبة التعزيرية بحق   

  على اإلرهابيين المطلوبين أمنيًا ومن بينهـــم شقيقه ) س ، ي(تستر المدعو   - ١

بتوفير السكن المناسب الذي سهل اخافائهم عن األنظار في الشقثة                               )   إ ، ي    (   

  . التي أستأجرها باسمه

اإلرهابي                                - ٢ موقع  رصد  من  لتحقق  ا بعد  نته  دا إ ي     ( ثبوت   ، بعد         )   إ  وآذلك   ،

واآتشاف وجود المطلوبين أمنيًا                 )   س ، ي    ( سكن المستأجر باسم      محاصرة ال     
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بينهم شقيقه      ي    ( ومن   ، قوية                  )   إ  قرينة  يعد  مما   ، تستره    )   بينة ( بداخله  على 

  .عليهم

على ضوء األسباب المذآورة آنفًا يتم توقيع عقوبة تعزيرية على المدعـــو                                      - ٣

  .يترك تقديرها لولي األمر) س ، ي(

  كممنطوق الح: رابعًا 

  : بناء على دعوى المدعي العام وبدراسة القضية دراسة تم اتخاذ ما يلي   

بالتستر على مطلوبين أمنيًا بعد التأآد بالبنية من وجود                  )   س ، ي   ( إدانة المدعو          - ١

  .المطلوبين أمنيًا ومن بينهم شقيقه بالشقة التي أستأجرها باسمه

ــ                 - ٢ ــــــوبة تعزيرية بالسجن أو الغرامة                إنفاذ ما تقرر شرعًا بمعاقبة المتهم بعقـ

  .أو جميعهم بعد العثور عليه

  .فصله من العمل الحكومي  - ٣

  تحليل مضمون القضية: خامسًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أمنيًا من مرتكبي                                  - ١ القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين 

، ويعاقب عليها      )   حرابة   ( لمجتمع  الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان ا                  

بعقوبة السجن أو الغرامة أوالجلد أو أيًا منهم أو جميعهم مع الفصل مع إنهاء                                   

  .الخدمة في الجهات الحكومية

توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قـام المدعـــــــو                                       - ٢

 ما قاموا به وما يعدون            بإيواء المطلوبين أمنيًا وهم يعلم تمام العلم                    )   س ، ي   ( 

  للقيام به من أعمال تخريبية ونشاطات غير مشروعة 
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اتخذت اإلجراءات النظامية بحق المتستر ، حيث ثبت إدانته وتم توقيع العقوبة                                  - ٣

  .المناسبة عليه تمهيدًا لتنفيذها بعد إلقاء القبض عليه

لتستر ، فــالمتـســـتر     استند في تقدير العقوبة إلى توافر آافة أرآان جــريمة ا                           - ٤

ي    (  عليهم                                 )   س ،  لمتستر  ا من وجود  لتيقن  ا وتم  مختارًا ،  مكلفًا  لغًا  قًال با عا

بـأن                                          بعلمه  يه  لد ئي  لجنا ا لقصد  ا توفر  مع   ، باسمه   جرها  أستأ لتي  ا لشقة  با

  .المتستر عليهم مطلوبين أمنيًا واتجاه إرادته إلى إيوائهم وإخفائهم

مع فصله من عمله لألسباب          )   س ، ي    ( للمدعو   وقد تم تقدير عقوبة تعزيرية                

  :التالية

  .مخالفته للنظام بإيواء مطلوبين أمنيًا   -أ   

ومن                                     -ب  أخيه  على  لقبض  ا لقاء  إ بعد  للسلطات  نفسه  تسليم  وعدم  هروبه 

  .بصحبته من اإلرهابيين

إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين آان العامل االجتماعي وهو صلة القرابة   - ٦

وأخيه المتستر عليهم وعلى زمـــــالئـــــه ) إ ، ي(ي تجمع بين اإلرهابي الت

  .)س ، ي(

ه اهللا  –واستنادًا على ما ذآره ابن تيمية    - ٧ ارقًا أو    « - رحم ًا أو س من آوى محارب

ه        ستر علي سان وت الى أو لإلن ق هللا تع د  أو ح ه ح ب علي رد وج اتًال أو أي ف ق

ه ، ف     صــاص من دم الق ى ع اعد عل ه هللا      وس د لعن رم ، وق ي الج ريكه ف و ش ه

ه ،            ه إحضار من آواه أو اإلعالم ب ه يطلب من ورسوله ، وإذا ألقي القبض علي

د في                      ا يفي دلي بم رة حتى ي د م فإن امتنع يجب عقابه بالحبس والضرب مرة بع

ى المحدث   سمو الملكي      »القبض عل ا جاء في خطاب صاحب ال  ،  ونظرًا لم

اي   ر ن ة األمي ر الداخلي ة     وزي د عقوب ه ال يوج عود بأن ز آل س د العزي ن عب ف ب



 -١٦٧-

ى                   خاصة للتستر ،  وأن تقدير العقوبة وتحديدها حسب جسامة الجرم راجع إل

ـرر                     د تق ع األحوال ،  فق القاضي ،  وأن عقوبة التستر عقوبة تعزيرية في جمي

  :ما يلي 

  .إنفاذ ما تقرر شرعًا بحبسه تعزيرًا  -أ  

  . فصله من العمل الحكومي  -ب 

  

  

  

  

  القضية الخامسة

  التستر على مطلوبين أمنيًا ومساعدتهم بتوفير المأوى والتمويه 

  )١( باستغالل النساء واألطفال 

  

  الوقائع: أوًال 

م قامت    ١٤٢٥/ ٨/ ٢٦تتخلص وقائع القضية في أنه في يوم الثالثاء الموافق                          

زل يتكون من طابقين بمدينة الرياض ، وقد تم إخالء الطابق                         قوات األمن بتطويق من          

نساء وطفل وضعوا للتمويه على رجال األمن ، ومن ثم بدأت في                                 )   ٧( األول من        

مطالبة اإلرهابيين بتسليم أنفسهم ، ولكنهم بادروا بإطالق النار على قوات األمن التي                                  

وآان من     .   عة من رجال األمن       بادلتهم إطالق انار وتم قتل ثالثة إرهابيين وإصابة سب                      

                                                 
  .مكافحة اإلرهاب  )١(

  http://com.bahory.com 



 -١٦٨-

الذي تستر على اإلرهابيين              )   ع ، ي    ( ضمن اإلرهابيين الذين قتلوا المطلوب أمنيًا                     

ووفر لهم المقر السكني مع استغالله النساء واألطفال للتمويه أثناء إقامة المطلوبين                                      

  .أمنيًا لديه

  اإلجراءات: ثانيًا 

المختصة بالغ يفيد بوجو                         األمنية  الجهات  أمنيًا               تلقت  المطلوبين  د ثالثة من 

من المعلومات      داخل منزل سكني يتكون من طابقين بمدينة الرياض ، وبعد التأآد                                

الواردة ضمن البالغ تحرآت قوات األمن وحاصرت الموقع في يوم الثالثاء الموافق                                     

م ، وبعد أن قامت قوات األمن بإخالء المساآن المحيطة من المنزل                              ٢٠٠٤/ ١٠/ ١٢

ظت وجود سبعة نساء وطفل في الطابق األول من هذا المنزل آان قد                                المذآور الح       

للتمويه على رجال األمن فقامت بإخالئهم لموقع آمن ، وبدأت على                          )   ع ، ي   ( وضعهم  

الفور بمناداة المطلوبين أمنيًا عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم ، فرفضوا جميعًا                                  

 األمن ، فبادلتهم قوات األمن إطالق                 تسليم أنفسهم ، وبادروا بإطالق النار على قوات                      

األسلحة                                             من  آمية  على  لعثور  ا تم  لمسكن  ا وبتفتيش   ، قتلى  جميعًا  تهم  رد وأ لنار  ا

  .والمتفجرات ومبلغ مالي ضخم

   

  تحليل مضمون القضية: ثالثًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أمنيًا من مر                               - ١ تكبي  القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين 

، بتوفير المقر       )   حرابة   ( الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان المجتمع                      

الالزم لتجهيزهم وإعدادهم لعملياتهم اإلرهابية ، فضًال عن التمويه على رجال                             

األمن بتسكين مجموعة من النساء وآذلك طفل بالطابق األول ، ويعاقب عليها                             
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ًا منهم أو جميعهم مع الفصل مع  العمل            بعقوبة السجن أو الغرامة أوالجلد أو أي                   

  .وإنهاء الخدمــــة في الجهات الحكــومية إذا آـان المتستر يعمـل بالحكـومــة

  توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قـــــام المدعــــــو  - ٢

ي     (   ، ته                                    )   ع  لعمليا وإعدادهم  لتجهيزهم  بيين  لإلرها الالزم  لمقر  ا م بتوفير 

اإلرهابية وتستر عليهم بغطاء عائلي باستغالل النساء واألطفال للتمويه أثناء                                 

إقامة المطلوبين أمنيًا لديه ، أي باعتبارهم من أفراد عائلته ، وهو يعلم تمام                                       

غير                                              ونشاطات  تخريبية  أعمال  من  به  م  للقيا يعدون  وما  به  قاموا  ما  لعلم  ا

  .مشروعة

أنفسهم ، فرفضوا االمتثال لألمر وقاوموا السلطات                     تم مناداة المذآورين لتسليم              - ٣

  .فقأمت قوات األمن بالتعامل معهم وأطلقت النار عليهم وأردتهم جميعًا قتلى

) ع ، ي    ( تتوفر في هذه القضية  آافة أرآان جــريمة التستر ، فــالمتـســـتر                              - ٤

لمتست                                     ا وجود  من  لتيقـن  ا تم  و  ، ًا  ر مختــــا مكلفًا  لغًا  با قًال  معه،    عا عليهم  ر 

لنساء                                          ومساعدته لهم بتوفير مقر إليوائهم في مدينة الرياض ،  واستخدام ا

واألطفال للتمويه أثناء إثامة المطلوبين أمنيًا لديه بمعنى التستر عليهم  بغطاء                              

عائلي باعتبارهم من أفراد عائلته ، مع توفر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن                                     

أمنياً            مطلوبين  عليهم  لمتستر  وتقديم                                     ا ئهم  وإخفا ئهم  يوا إ إلى  دته  إرا ه  تجا وا  

  . المساعدة المادية والمعنوية لهم

  :وقد تم قتل المتسترين ومن بصحبته لألسباب التالية  

إصرارهم على المقاومة بإطالق النار على رجال األمن ومحاولتهم                                        -أ 

  .الفرار

  .عدم استجابتهم لألمر بتسليم أنفسهم ومقاومتهم للسلطات   - ب 
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إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين آان التطرف الفكـري ووجود خلل في                                        - ٦

والمسؤولين                                         بأنهم على حق وصواب ، مع تكفير الجهات األمنية  االعتقاد 

إيوائهم     )   ع ، ي   ( واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل ، وإن من واجب المدعـو                           

:   للحديث الشـريــــف       آإخوة لهم في الدين ال يجب خذلهم أو تسليمهم امتثاالً                      

  .»المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه«

سعون في    : (واستنادًا إلى قوله تعالى       - ٧ إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله وي

الف أو        ن خ م م ديهم وأرجله ع أي صلبوا أو تقط وا أو ي سادًا أن يقتل األرض ف

دنيا وله     ي ال ـزي ف ـم خـــ ك لهـ ن األرض ذل ـوا م ـذاب  ينف رة عــ ي اآلخ ـم ف

  :فقد قامت قوات األمن بما يلي ) ٥٩آية : ســورة النساء ) ( عظيــــم 

سهم        -أ   سليم أنف صوت لت رات ال ر مكب صحبته عب ن ب ستر وم اداة المت بمن

نهم ،                 رفضوا وبادروا بإطالق النار على رجال األمن وإصابة سبعة م

ك               ار ونجم عن ذل إطالق الن ستر ومن       فبادلهم رجال األمن ب ل المت  مقت

  .بصحبته من اإلرهابيين

ي    -ب  رى الت ضبوطات األخ وال والم ذخائرو األم لحة وال صادرة األس م

ادة    ًا للم ابيين وفق كن اإلره ي س دت ف لحة  ) ٢٩(وج ام األس ن نظ م

ـي            ـا يلـ ع    «: والذخائـر والئحته التنفيذيــة التي تنص على مــــ في جمي

سالح أو         المخالفات المنصوص عليها في هذا       النظام تجرى مصادرة ال

  .»األسلحة المضبوطة وآذلك وسيلة النقل المستخدمة 
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  القضية السادسة

  )١(التستر على مطلوبين أمنيًا ومساعدتهم بتوفير المأوى والغطاء العائلي 

  

  الوقائع: أوًال 

  هـ قامت قوات األمـــــن ١٥/١٠/١٤٢٥تخلص وقائع القضية في أنه بتاريخ  ت  

م     ( بمحاصرة      ، على                                    ) ع  لتستر  ا في  هم  لذي سا ا منيًا  أ لمطلوبين  ا بيين  اإلرها أحد 

لتجهيز لتدمير                                           في ا مساعدتهم  اإلرهابيين في عدة عمليات إرهابية آان من بينها 

. ير الغطاء العائلي لهم أثناء تنقالتهم             مجمع المحيا السكني ، وقام بتأمين المأوى وتوف                   

وبعد مطالبته بتسليم نفسه ، رفض االمتثال ، وأطلق النار على قوات األمن التي                                          

  بادلته إطالق النار وأردته قتيًال

  اإلجراءات: ثانيًا 

                                                 
  .مكافحة اإلرهاب  )١(

  http://205.214.72.135/text/takreer/35/6.htm 
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، وبعد     )   ع ، م    ( تلقت الجهات األمنية المختصة بالغ يفيد بتحرآات المدعو                            

واردة ضمن البالغ تحرآت قوات األمن وباغتت المذآور                             التأآد من المعلومات ال             

بتاريخ           بمحاصرته                         ١٤٢٥/ ١٠/ ١٥وحاصرته  األمن  قوات  قامت   هـ ، وبعد أن 

 بإطالق النار على قوات األمن              وطلبت منه تسليم نفسه وعدم المقاومة ، رفض وبادر                   

   .ردته قتيًالوآذلك ألقى قنبلة ليتمكن من الفرار ، فبادلته قوات األمن إطالق النار وأ

  

  

  

  تحليل مضمون القضية: ثالثًا 

  :بدراسة القضية يتضح اآلتي   

أمنيًا من مرتكبي                                  - ١ القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين 

، بتوفير المأوي       )   حرابة   ( الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكيان المجتمع                   

نقالتهم للتمويه على رجال األمن ،            الالزم وآذلك توفير الغطاء العائلي  أثناء ت                     

ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة أوالجلد أو أيًا منهم أو جميعهم مع                                        

الفصل مع  العمل وإنهاء الخدمة في الجهات الحكومية إذا آان المتستر يعمل                                 

  .بالحكومة

ــ                                   - ٢ ـــو توفر الرآن المعنوي  بتوفر شرطي العلم واإلرادة ، حيث قـــــام المدع

م     (   ، تهم                                        )   ع  لعمليا دهم  ا عد وإ لتجهيزهم  بيين  لإلرها لالزم  ا لمقر  ا بتوفير 

اإلرهابية وتستر عليهم بغطاء عائلي باستغالل أفراد  إقامة المطلوبين أمنيًا                                    

عائلته لتغطية تنقالت المطلوبين أمنيًا ، وهو يعلم تمام العلم ما قاموا به وما                                   

  .شاطات غير مشروعةيعدون للقيام به من أعمال تخريبية ون
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لسلطات                                                  - ٣ ا وم  وقا لألمر  المتثال  ا فرفض   ، نفسه  لتسليم  لمذآور  ا ة  ا د منا تم 

بإطالق النار عليهم  وقذفهم بقنبلة لكي يلوذ بالفرار على الفرار ، فقامت قوات                              

  .األمن بالتعامل معه وأطلقت النار عليه وأردته قتيًال

) ع ، م    ( يمة التستر ، فــالمتـســـتر         تتوفر في هذه القضية  آافة أرآان جــر                      - ٤

عاقًال بالغًا مكلفًا مختـــــارًا ، وتم التيقن من قيامه بالتستر علي اإلرهابيين ،                                

لنساء                                          ومساعدته لهم بتوفير مقر إليوائهم في مدينة الرياض ،  واستخدام ا

بغطاء  واألطفال للتمويه أثناء إقامة المطلوبين أمنيًا لديه بمعنى التستر عليهم                              

عائلي باعتبارهم من أفراد عائلته سواء في إقامتهم أو خالل تنقالتهم ، مع                                        

توفر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن المتستر عليهم مطلوبين أمنيًا واتجاه إرادته                

  . إلى إيوائهم وإخفائهم وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم

  :وقد تم قتل المتستر لألسباب التالية  

إصراره على المقاومة بإطالق النار وقذف قنبلة تجاه رجال األمن                                           -أ 

  .لتغطية محاولة فراره

  .عدم استجابته لألمر بتسليم نفسه ومقاومته  للسلطات   - ب 

إن السبب المباشر إليواء اإلرهابيين هو اعتناقه للفكر المنحرف الضال ،                                           - ٦

م واعتبارهم مرتدين يستحلون           واقتناعه بمعتقداتهم في تكفير الذين ال يوافقونه                    

  .دمائهم وقتالهم

سعون في    : (واستنادًا إلى قوله تعالى       - ٧ إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله وي

الف أو        ن خ م م ديهم وأرجله ع أي صلبوا أو تقط وا أو ي سادًا أن يقتل األرض ف

ـذاب       رة عــ ي اآلخ ـم ف دنيا وله ي ال ـزي ف ـم خـــ ك لهـ ن األرض ذل ـوا م ينف

  :فقد قامت قوات األمن بما يلي ) ٥٩آية : ســورة النساء ) ( عظيــــم 
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ى     -أ   ار عل سه وإطالق الن سليم نف ضه ت ه ورف ك لمقاومت ستر وذل ل المت قت

  .رجال األمن

ي    -ب  رى الت ضبوطات األخ وال والم ذخائرو األم لحة وال صادرة األس م

ادة  ًا للم ـوزته وفق دت بحــ ل) ٢٩(وج ام األس شروع نظ ن م حة م

ـي            ـا يلـ ع    «: والذخائـر والئحته التنفيذيــة التي تنص على مــــ في جمي

سالح أو               المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تجرى مصادرة ال

  .»األسلحة المضبوطة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اخلامتة

 النتائج والتوصيات

 



 -١٧٥-

 

 

 

 

 النتائج: أوال 

 
قه لي بإتمام رسالتي وإنجاز      أحمد اهللا حمدًا يليق بجالل ذاته وعظمته على توفي          

  :مهمتي التي توصلت فيها إلى عدة نتائج تنحصر فيما يلي 

ي    - ١ ام الجزائ المية والنظ شريعة اإلس ي ال ا ف ستقلة بأرآانه ة م ستر جريم الت

  .السعودي

ورات         - ٢ اب محظ رن بارتك ا يقت ًا م ستر غالب ستر ،  فالت ن ال ستر ع ف الت يختل

رد              تنعكس سلبًا على الفرد والمجت     ى الف مع لذا فهو محرم لما فيه من ضرر عل

والمجتمع ،  أما الستر فيستحب في بعض األمور وبصفة خاصة األعراض ،                

ة                 شهادة أربع ا إال ب لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية على عدم تطبيق حد الزن

  .  شهود عدول لحماية األعراض وصيانتها

  :تتعدد أشكال التستر األخرى مثل   - ٣

  .تر على مخالفي أنظمة اإلقامة والعملالتس  -أ  

  .التستر على جريمة الرشوة واالختالس  -ب 

  .التستر على جريمة المخدرات  -جـ 

  .التستر التجاري  -د 
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صادية ،  وأسباب                   - ٤ ة ،  وأسباب اقت ين أسباب عقائدي ا ب ستر م تتنوع أسباب الت

ى النحو     اجتماعية ،  وأسباب سياسية ،  وأسباب نفسية ،  وأسباب تاري             خية عل

  :التالي 

و            : األسباب العقائدية     -أ   بعض والغل ل ال نتيجة الفهم الخاطىء للدين من قب

ريم          رآن الك ه الق ر ب ذي أم ستر ال م ال ي فه اس ف رف وااللتب ي التط ف

  .والتستر على الجريمة الذي نهي عنه ،  بل وحذر منه

صادية   -ب  باب االقت ستويات المعي : األس دني م ة ت شأ نتيج ر تن شة والفق

دفعهم       د ت ه وق ستر وإرادت ة المت ضعف عزيم ي ت ة الت وز والبطال والع

  . لمساعدة اإلرهابيين والتستر عليهم مقابل المال

ة   -جـ  باب االجتماعي ة  : األس صلة القراب ة آ روابط االجتماعي ة ال شأ نتيج تن

ايير  يم والمع تالل الق صداقة واخ ة وال نفس القبيل اء ل سب واالنتم والن

  .يةاالجتماع

سياسية   -د  ـاب ال دول : األسبــ ة لل ر المتوازن سياسات غي ة ال شأ نتيج تن

م           رض للظل ي تتع شعوب الت وب ال ي قل د ف زرع الحق ي ت رى الت الكب

ة    رائمهم اإلرهابي اب ج ى ارتك ابيين عل ساعد اإلره طهاد وت واالض

  .وتساندهم ماديًا ومعنويًا

د         : األسباب النفسية     -هـ  وازع ال شأ نتيجة ضعف ال راغ الروحي   تن يني والف

  .واختالل القيم والقلق الذي يعاني منه الشباب

ة   -و  باب التاريخي ا   : األس ام مم أر واالنتق ات للث عي الجماع ة س شأ نتيج تن

وة                  ل الق ل من قب داءات وتنكي لحق بأهليهم في فترة زمنية سابقة من اعت

  .المسيطرة
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  : ما يلي تنحصر أرآان جريمة التستر في التشريع اإلسالمي في  - ٥

  .هو الشخص الذي يتستر على مرتكبي العمليات اإلرهابية: المتستر   -أ  

  .هم مرتكبي الجرائم اإلرهابية: المتستر عليه   -ب 

ستور   -جـ  د     : الم ل وبع ة قب ات اإلرهابي اب العملي ر ارتك اء أم و إخف ه

  .ارتكابها

ستر   -د  ل الت ابيين وإخ : فع ى اإلره ستر عل ستر بالت ام المت و قي ر ه اء أم ف

  .العمليات اإلرهابية التي ارتكبوها

ستر    -هـ  د الت ستر        : تعم دى المت م ل وفر العل وي بت رآن المعن وفر ال و ت ه

ة    ات إرهابي ن عملي ه م دون الرتكاب وه أو يع ا ارتكب ابيين وبم باإلره

  . وانصراف إرادته إلى مساعدتهم

  :تنحصر أرآان جريمة التستر في النظام السعودي فيما يلي   - ٦

  .يتضمن النشاطات الفعلية للمتستر واألفعال التي تثبت تستره: المادي   -أ  

وفر                    : المعنوي    -ب  ستر مع ت ستر بالت ام المت ائي ،  وهو قي صد الجن ام الق قي

  .العلم وانصراف اإلرادة للتستر

سعودي أن المسؤولية                   - ٧ شريعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات ال أن المقرر في ال

ارًا             الجنائية يتحمل  ا مخت ي يأتيه ها اإلنسان الحي المكلف عن أفعاله المحرمة الت

  .لها

وسائل اإلعالم اإلسالمي المتمثلة في خطب الجمعة والندوات الدينية بالمساجد            - ٨

الم         ائل اإلع ن وس اس م ة الن ي مخاطب ة ف ر فعالي المية أآث بات اإلس والمناس

ه     العادية ألنها تتكرر في آل أسبوع آلقاء مباشر يتضم         ن اتصال مباشر وتوجي

  . يكون له تأثير أآبر
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تتميز الشريعة اإلسالمية والنظام الجزائي السعودي بالمرونة ،  فهناك حاالت              - ٩

شهود                  ال ال يجوز فيها التســـتر آما في الجرائم البسيطة ،  وفي حالة عدم اآتم

ى صيانتها ،                 شارع عل ي حرص ال   في جريمة الزنا ألنها تتعلق باألعراض الت

ففي هذه الحالة يعد سترًا محمودًا وليس تسترًا ،  أما في حالة الجرائم األخرى                

ستر                   ا ، وتعاقب المت ستر عليه آالحدود باستثناء الزنا ،  فإن الشريعة تحرم الت

  .بعقوبة تعزيرية بحسب جسامة تستره

ة لم                 - ١٠ آت مالي نح مكاف ن تتميز األنظمة الجزائية السعودية بالتحفيز عن طريق م

ي  ساعد ف ات صحيحة ت ديم معلوم شرط تق ابيين ب سترين واإلره غ عن المت يبل

  .القبض على اإلرهابيين

ة                 - ١١ ضايا اإلرهابي وأهم أسباب التستر على اإلرهابيين من واقع دراسة بعض الق

  : التي وقعت بالمملكة هي 

  .التطرف الفكري ووجود خلل في االعتقاد  -أ  

  .ي من أهمها صلة القرابة واالنتماء لنفس القبيلةالعالقات االجتماعية الت  -ب 
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 التوصيات: ثانيًا 

  

  :من خالل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي 

ستر          - ١ واء والت الل اإلي ن خ ح م اب يوض ة اإلره ل لمكافح ام متكام ع نظ وض

  .وعقوبة آل منهما

ك      التوعية الدينية واإلعالمية بخطورة التستر على الج        - ٢ رائم اإلرهابية لما في ذل

ة نتيجة  ود التنمي واطن وتعوق جه وطن والم ى ال لبًا عل نعكس س من أخطار ت

ان من                    ود مكافحة اإلرهاب آ ة في جه استقطاع جزء ضخم من ميزانية الدول

  . الممكن استغاللها في مشروعات تنموية لرفع مستوى معيشة المواطنين

ًا  فتح قنوات اتصال مباشرة أو غير مبا     - ٣ شرة مع اإلرهابيين من المتطرفين فكري

ادلتهم              بتبصيرهم بخطورة الجرائم اإلرهابية وما يترتب عليها من ضرر ومج

  .بالتي هي أحسن

ل دور     - ٤ اب وتفعي ة اإلره ال مكافح ي مج ي ف اون العرب االت التع ادة مج زي

ا         ة لمكافحة اإلره ة العربي ة لمكافحة اإلرهاب واالتفاقي ب االستراتيجية العربي

ات   اب عملي د ارتك روبهم بع ابيين أو ه سلل اإلره ة ت ة لمقاوم يلة فعال آوس

  .إرهابية

ة          - ٥ رامج الحواري ة والب اءات الفكري الل اللق ن خ ع م راد المجتم صير أف تب

والمحاضرات والمناقشات بخطورة التستر على مرتكبي الجرائم اإلرهابية لما         
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اره   ضًال عن أخط ر ،  ف ي األم ة ألول ن مخالف ه م راد  في ى األف ؤثر عل ي ت  الت

  .والمجتمعات وتؤدي إلى وقوع العديد من المشكالت

ؤدي               - ٦ اعي وت العمل على معالجة المشكالت االجتماعية التي تهدد األمن االجتم

رة         راد األس ض أف راف بع سر انح اعي ،  وتي ري واالجتم ك األس ى التفك إل

نظم والجماعات الم       ل عصابات اإلجرام الم دريبهم   واجتذابهم من قب ة وت تطرف

  .   على حمل السالح واستخدامه في عمليات إرهابية

دعم حدود المملكة بتقنيات حديثة وآاميرات حرارية متطورة للكشف عن أي                - ٧

محاولة لتسلل اإلرهابيين وما يستخدمونه من أسلحة ومعدات الرتكاب الجرائم        

  .اإلرهابية

ع      - ٨ راد المجتم صادية ألف وال االقت سين األح شكالت    تح ل الم ى ح ل عل  والعم

ة ،  ووقت               ر والبطال االقتصادية ورفع مستوى المعيشة ومعالجة مشكالت الفق

  .الفراغ لدى الشباب

ى       - ٩ ستر عل ورة الت اول خط ة يتن يم المختلف ل التعل ي بمراح رر دراس ال مق إدخ

  .الجرائم اإلرهابية ،  ودور آل فرد من أفراد المجتمع في مكافحة اإلرهاب

ل نظام سعودي خاص بالتستر يتضمن عناصر السياسة الجنائية من تجريم            عم  - ١٠

ى الجرائم                    ستر عل ى الت ز عل ستر ،  مع الترآي ة أشكال الت وعقاب ووقاية لكاف

  .اإلرهابية وزيادة عقوباتها نظرًا آلثارها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن
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 الفهـــــــــــــــــــــــارس

  

  :ل على وتشتم  

  .فهرس المصادر والمراجع  - ١

  .فهرس الموضــــــــوعات  - ٢
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 فهرس املصادر واملراجع

 
  القرآن الكريم وعلومه:   أوًال 

   الحديث وعلومه: ًا ــــثاني

  آتب اللغة ومعاجم المصطلحات:  ثالثــــًا 

  آتب الفقه واألصول:  رابعـــًا 

  سياسة الجنائيةآتب القانون وال:  خامسـًا 

  البحوث والرسائل العلمية: سادسـًا 

  الدوريات:  سابعــًا 

  األنظمة والتعاميم:  ثامنـــًا 

  .اإلنترنت:   تاسعــًا
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 فهرس املصادر واملراجع

 
  القرآن الكريم وعلومه: أوًال 

ماعيل  - ر ،  إس ن آثي اؤو : اب ادر األرن د الق ق عب يم ،  تحقي رآن العظ سير الق ط ، تف

 .٣ج) م١٩٩٨ ،  ٢مكتبة دار الفيحاء ،  ط: دمشق (

روت  (فتح القدير ، : الشوآاني ، محمد بن على بن محمد        - ة ، د : بي ) ت.دار المعرف

 .٤ج

د     - ن أحم د ب ي ،  محم رزاق     : القرطب د ال ق عب رآن ،  تحقي ام الق ـامع ألحك الجـــ

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،  ٤دار الكتاب العربي ،  ط: بيروت (المهدي ،  

  .٤ج) هـ١٤٠١ ، ١٠دار الشروق ، ط: بيروت (في ظالل القرآن ، : قطب ، سيد  -

  الحديث وعلومه:ثانيًا 

ي           ابن ماجه ،       - د القزوين ن يزي د اهللا ب ن ماجه      : أبو عب ـنن اب د     ،      ســــ ق محم تحقي

 ).ت٠دار إحياء التراث العربي ،  د: يروت ب( ،  عبد الباقيفؤاد 



 -١٨٤-

ادي     أبو الطيب ،      - ود   : العظيم آب ي داود       عون المعب اهرة   ( ،    شرح سنن أب دار : الق

 ).ت.الفكر ، د

اهرة  ( ،  صحيح البخاري: أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل     البخاري ،      - ة  : الق مطبع

 ).ت٠ ،  ددار الشعب

 ،  تحقيق  الجامع الصحيح:  سنن الترمذي :أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي ،    -

 ).م١٩٣٧ ،  ١ ،  طمطبعة مصطفى الحلبي: يروت ب( ، آخرونأحمد شاآر و

س - عث  ـــــالسج ن األش ليمان ب و داود س ي داود ، : تاني ، أب نن أب روت (س دار : بي

 ). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، ١الجنان ، ط

اج     - ن الحج سلم ب شيري ، م سلم ،  : الق حيح م روت (ص ة ، ط: بي  ، ١دار المعرف

 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦

روت   مع حاشية سنن النسائي   : مد بن شعيب بن علي      النسائي ، أح   - سيوطي ، بي :  ال

  ).م١٩٨٨ ، ٣دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

  آتب اللغة ومعاجم المصطلحات: ثالثًا 

ق وضبط      : ابن فارس ، أبو الحــــسن أحمد بن فارس   - ة ، بتحقي اييس اللغ معجم مق

 .٣ج) م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١دار الجيل ، ط: بيروت (عبد السالم محمد هارون ، 

رم األنصاري                - ن مك د ب دين محم سان العرب ،      : ابن منظور ، جمال ال روت (ل : بي

 .٤ج)ت.دار صادر ، د

دوي ، أحم - ـب ي ــ ة  : د زآ وم االجتماعي صطلحات العل م م روت ( معج ة : بي مكتب

 ).م١٩٧٧ ،  ١لبنان ،  ط

ر    - ي بك ن أب د ب رازي ،  محم صحاح ،  : ال ار ال روت(مخت م ، ط : بي  ،  ١دار القل

 ).ت٠د
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د         - ق صفوان           : الراغب األصفهاني ، الحسين بن محم رآن ، تحقي اظ الق ردات ألف مف

 )م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣ ، ٣دار القلم ، ط: دمشق (عدنان داوودي ، 

: معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي اإلسالمي    :  بن محمد    سفر ،      -

 ).م١٩٩٨ ، ١طنية ،  طمكتبة الملك فهد الو: الرياض 

وب     - ن يعق د ب دين محم د ال ادي ،  مج يط ،   : الفيروزآب اموس المح روت ( الق : بي

 ).م٢٠٠٣ ،  ٧مؤسسة الرسالة ، ط

اهرة   (المعجم الوسيط ،      :  مجمع اللغة العربية     - شؤون المطابع        : الق ة ل ة العام الهيئ

 ).م١٩٩٢ ،  ط أ ،  ط ب ،األميرية 

  األصولآتب الفقه و: رابعًا 

ة ،    : مد ـــابن تيمية ،  أح  - روت  (السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعي : بي

 ).ت٠دار الكتاب العربي ،  د

د    - ة ، أحم ن تيمي م      : اب ن قاس رحمن ب د ال ع عب اوى ، جم وع الفت روت (مجم : بي

 ).م١٩٩٨مؤسسة الرسالة ، 

ي  - ن عل د ب ر ،   أحم ن حج اري ، :  اب تح الب شق (ف سلفية ، ال: دم ة ال مكتب

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

و عم - ر ،  أب د الب ن عب ـاب ة ،  : ر ــ ل المدين ه أه ي فق ـي ف اهرة (الكافـ ة : الق مطبع

 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩حسان ،  

د    - ن محم راهيم ب ون ، إب ن فرح اهج   : اب ضية ومن ي أصول االق ام ف صرة الحك تب

 ).ت.دار الكتب العلمية ، بيروت ، د: بيروت (األحكام ، 

د            - افي ،      : ابن قدامه ، عبد اهللا بن أحمد بن محم روت   (الك المكتب االسالمي ،     : بي

 ).م١٩٨٢/ه١٤٠٢ ، ٣ط



 -١٨٦-

د        - ن محم د ب ن أحم د اهللا ب ه ، عب ن قدام ي ،   : اب اهرة  (المغن ر ، ط : الق  ، ١هج

 ).م١٩٦٨/هـ ١٤٠٦

د اهللا    - سعود ،  عب ن م سعود ،    : اب ن م د اهللا ب ه عب د رواس   فق داد محم ع وإع جم

ة (قلعجي  ة المكرم راث اإلسالمي ،  ط: مك اء الت  ،  ١مرآز البحث العلمي وإحي

 .)هـ١٤٠٤

د اهللا              ابن مفلح  - ن عب د ب ن محم روع ،     :  ،  برهان الدين إبراهيم ب روت   (الف دار : بي

 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الكتب العلمية ، 

ز             - ر (منتهى اإلرادات ،       : ابن النجار ،  محمد بن أحمد بن عبد العزي الم  : وت  بي ع

 ).ت٠الكتب ،  د

دير ،      : ابن الهمام ، آمال الدين محمد بن عبد الواحد            - تح الق روت   (ف اء   : بي دار إحي

 ).م١٨٩٩/ هـ١٣١٩ط ، .التراث العربي ، د

د   - رة ،  محم و زه ـالمي ،    : أب ه اإلســ ي الفق ة ف ة والعقوب اهرة (الجريم دار : الق

 ).م١٩٩٦ ،  ٣الفكر العربي ، ط

وت - س     البه ن إدري ونس ب ن ي صور ب اع ،      : ي ،  من تن اإلقن ن م اع ع شاف القن آ

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الفكر ،  : بيروت (

دين   - هاب ال ن ش زة ب ن حم د ب ن أحم د ب ي ، محم ي شرح : الرمل اج إل ة المحت نهاي

 ).م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ط ، .دار الكتب العلمية ، د: بيروت (المنهاج ، 

: القاهرة  (البحر الرائق شرح آنز الدقائق ،       :  بن علي    الزيلعي ، فخر الدين عثمان     -

 ).ت.المطبعة العلمية ، د

دين   - مس ال سي ، ش سوط ، : السرخ روت (المب ة ، ط: بي ب العلمي  ١دار الكت

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤،



 -١٨٧-

روت   (األشباه والنظائر ،       : السيوطي ،  عبد الرحمن بن أبي بكر          - اب   : بي دار الكت

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٥ ،  ١العربي ،  ط

ف        - ن يوس ي ب راهيم عل ـاق إب و إسحــ شيرازي ،  أب ام    : ال ه اإلم ي فق ذب ف المه

 ).هـ١٣٧٩ ،  ٢دار المعرفة ،  ط: بيروت (الشافعي ،  

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق   : العسقالني ، أحمد بن علي بن حجر       -

 ).ت.علمية واإلفتاء ، دوث الـــرئاسة إدارة البح: الرياض (عبد العزيز بن باز ، 

ي   - د الطوس ن محم د ب ن محم د ب و حام ي ، أب صفي ، : الغزال اهرة (المست : الق

 ).ت.المطبــــــــعة األميرية ، د

ة ،          : القرافي ،  شهاب الدين       - ي جمع ق عل روت   (الفروق ، تحقي ة ،    : بي دار المعرف

 ).ت٠ ، د١ط

سعود   - ر م و بك دين أب الء ال اني ،  ع دائع : الكاس شرائع ،   ب ب ال ي ترتي صنائع ف ال

 ).ت.دار الكتاب العربي ، د: بيروت (

ب   - د حبي ي محم اوردي ،  عل ق  : الم ة ،  تحقي ات الديني سلطانية والوالي ام ال األحك

المكتب اإلسالمي ،    : بيروت  ( عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزعلي ،        

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦

ودود    - ن م د اهللا ب لي ،  عب ار ،   :الموص ل المخت ار لتعلي روت ( االختي دار : بي

 ).هـ١٣٩٥ ،  ٢المعرفة ،  ط

  آتب القانون والسياسة الجنائية: خامسًا 

راهيم ، أآ - ـإب شأت ــ ة  : رم ن سياسة الجنائي ة ،  : ال ة مقارن داد ( دراس ة : بغ مكتب

 ).م١٩٩٦النهضة ، 
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د اهللا  - ن عب ز ب د العزي از ، عب ن ب ـد: اب م المخـــــــــ ـالم ، حك ي اإلســــ رات ف

 ).م١٩٩٢مكتبة العبيكان، : الرياض(

د زآي  - امر ، محم و ع اب ، : أب م اإلجرام والعق ي عل كندرية (دراسة ف دار : اإلس

 ).م١٩٨٥المطبوعات الجماعية ، 

دين    - ال ال د آم ام ،  محم ا ،    : إم ها وتطوره ة أساس سؤولية الجنائي روت (الم : بي

 ).م١٩٩١ ،  ٢ والنشر ،  طالمؤسسة الجامعية للدراسات

سيس   - ام ، رم رام   : بهن ة اإلج م مكافح ة ( عل ويم –الوقاي م  – التق وتمرات األم  م

 ).م١٩٩١منشأة المعارف ،: االسكندرية )المتحدة

دني  - ن الم د ب اق ، محم شريعة : بوس رة وال ة المعاص سياسة الجنائي ات ال اتجاه

 ).م٢٠٠٢علوم األمنية ، جامعة نايف العربية لل: الرياض (اإلسالمية ،  

دني          - ن الم اليب            : بوساق ،  محمد ب ة وأس ة إلي اإلرهاب وأخطاره والعوامل المؤدي

 ).م٢٠٠٤جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (مكافحته 

ه ،            : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية       - ة من ى المسكرات وسبل الوقاي اإلدمان عل

درات الثان  دوة المخ ة ، ن اض (ي ة ،    : الري وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن جامع

 ).م١٩٨٤

االتفاقية العربية : التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب     : "الجحني ،  علي بن فايز        -

اب دوة مكافحة اإلرهاب ، " لمكافحة اإلره ة : الرياض ( ، ن ايف العربي ة ن جامع

 ).م١٩٩٩ ،  ١للعلوم األمنية ، ط

جامعة : الرياض (اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،  : بن فايز   الجحني ، علي     -

 ).م٢٠٠٠نايف العربية للعلوم األمنية ، 



 -١٨٩-

ايز    - ن ف ي ب ي ، عل اب : الجحن وض   : اإلره اب المرف روض لإلره م المف الفه

 ).م٢٠٠١أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، : الرياض (

ازي  - د ني ة ، محم دفاع اال: حتات اعي ال ين  : جتم رة ب ة المعاص سياسة الجنائي ال

عي ،        انون الوض المية والق شريعة اإلس اهرة (ال ة: الق ة وهب  ، ٢ط. مكتب

 ).م١٩٩٣

راهيم       ــالرشيد ، رش   - ن إب ة ،      : يد محمد ب : الرياض  (أضرار المخدرات االجتماعي

 ).ت.طويق للخدمات اإلعالمية والنشر والتوزيع ، د

ل مدح - الم ، نبي ائي ،  : ت ـــس انون الجن اريخ الق سفة وت اهرة (فل ين : الق ة ع جامع

 ).م١٩٨١شمس ، 

ان    - ن عثم د ب سبت ، خال ر    : ال ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب وله : األم أص

 ).م١٩٩٥المنتدى اإلسالمي ، : لندن (وضوابطه وآدابه ، 

ة ،       : السحمراني ،  أسعد      - ة والثقاف دين واللغ ى ال ة عل دار : روت بي (ويالت العولم

 ).م٢٠٠٢ ،  ١النفائس ،  ط

- ،W،אאFאW،אאא

١٩٧٢KE 

ات         : سرور ، أحمد فتحي      - انون العقوب ام ،     : الوسيط في ق سم الع اهرة  (الق دار : الق

 ).م١٩٩٦النهضة العربية 

ًا ،       السياسة: الشيخلي ، عبد القادر      - ايف    : الرياض   ( الجنائية شرعًا وقانون ة ن جامع

 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦العربية للعلوم األمنية ، 



 -١٩٠-

ساؤالت            : "الصياد ،  عبد العاطي أحمد        - ة ت ائج في عصر العولم اإلرهاب بين النت

ة ،     اب والعولم دوة اإلره ال ن ة ،  أعم ن إجاب اض (تبحث ع ايف : الري ة ن جامع

 .)م٢٠٠٢ ،  ١طالعربية للعلوم األمنية ،  

س  - ـالب ، أح سـات    : ن ـــطـــ ة والمؤس ة والعقوب يولوجيا الجريم سوس

 ).م٢٠٠٢دار الطليعة ، :بيروت (اإلصــــــــالحية ، 

سلمين ،         : ي ، عبد اهللا بن إبراهيم       ــالطريق - ر الم : الرياض   (فقه االحتساب على غي

 ).م١٩٩٥دار المسلم للنشر والتوزيع ، 

صير ، ع - د الب ي ــصعب ة : ام عفيف ة العقوب ة : تجزئ ـاسة جنائي و سيـــــ نح

 ).م٢٠٠٤دار الفكر العربي ، : القاهرة (جــــــــديدة ، 

ليمان       - ـوبات ،          :  عبد المنعم ، س انون العقـــــ ة لق ة العام دار : اإلسكندرية   (النظري

روت  (؛  وأخرى  ) م٢٠٠٠ ، ١عة الجديدة للنشر ،  ط الجام شورات الحل : بي بي  من

 ).م٢٠٠٣الحقوقية ،  

ليمان  - نعم ، س د الم زاء ، : عب رام والج م اإلج روت (عل ي : بي شورات الحلب من

 ).م٢٠٠٣الحقوقية ، 

مكتبة : الرياض  (أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة ،       : العثيمين ، فهد بن سعود       -

 ).م١٩٩٣العبيكان ، 

ة ،        البن: اإلرهاب   : انين  ـــعطا اهللا ،  إمام حس      - انوني للجريم ان الق : اإلسكندرية   (ي

 ).١م ،  ط٢٠٠٤دار المطبوعات الجامعية ،  

د   - وآت محم ان ، ش انون الوضعي ،  : علي المي والق شريع اإلس اهرة (الت دار : الق

 ).م١٩٩٣الشواف ، 



 -١٩١-

رحمن            - د ال المعروف والنهي عن          : العمار ، حمد بن ناصـــر بن عب ة األمر ب حقيق

 ).م١٩٩٧دار أشبيليا للنشر والتوزيع ، : الرياض (جاالته المنكر وأرآانه وم

دوة مكافحة    " أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب     : " العموش ،  أحمد فالح العموش        - ن

أآاديمية نايف : الرياض (م ،    ٢/٦/١٩٩٩- ٣١/٥اإلرهاب المنعقدة في الفترة من      

 ).م١٩٩٩ ،  ١العربية للعلوم األمنية ، ط

د  - ري ، محم د اهللا العمي ن عب اب  : ب ن اإلره الم م ف اإلس اض (موق ة : الري جامع

 ).م٢٠٠٤نايف العربية للعلوم األمنية ، 

صطفي  - وجي ،  م ام ،   :  الع ائي الع انون الجن روت (الق ل ط : بي سة نوف  ،  ١مؤس

 ).م١٩٨٥

ادر  - د الق ودة ، عب عي ،  : ع انون الوض ًا بالق المي مقارن ائي اإلس شريع الجن الت

 .١ج) م ٢٠٠١، ١٤مؤسسة الرسالة ، ط : بيــــروت(

ة      : الرياض   (السياسة الجنائية ،    : ي الدين   يعوض ، محمد مح    - ايف العربي ة ن جامع

 ).م١٩٩٧للعلوم األمنية ، 

دين    - ي ال د محي ه : " عوض ، محم اب واتجاهات ع اإلره ـة  ". واق دوة مكافحــــــ ن

ن   رة م ي الفت ـدة ف اب المنعقــــ اض (م ، ٢/٦/١٩٩٩ – ٣١/٥اإلره ة : الري جامع

 ).م١٩٩٩نايف العربية للعلوم األمنية ، 

ايف   : الرياض (واقع اإلرهاب في الوطن العربي ،   : عيد ،  محمد فتحي       - ة ن جامع

 ).م١٩٩٩ ،  ١العربية للعلوم األمنية ، ط

الغرفة التجارية : ينبع (التستر ضرره أآثر من نفعه ،      : الغرفة التجارية الصناعية     -

 ).م١٩٩٢اعية ،الصن



 -١٩٢-

ـ ،    ١٤١٣حج عام   : ظاهرة المتخلفين في المشاعر     : فاضل ، أيمن صالح      - ة  ( ه مك

 .م١٩٩٣مرآز أبحاث الحج بجامعة أم القرى ، : المكرمة 

ة دمشق ،     : دمشق   (محاضرات في الجرائم السياسية ،        : الفاضــل ،  محمد      - جامع

 ).م١٩٦٣ ٢ط

م  - د الحك ودة ،  عب ساء: ف اع الم نقض ،   امتن ضاء ال ه وق ي ضوء الفق ة ف لة الجنائي

 ).م٢٠٠٣ ،  ١دار المطبوعات الجامعية، ط: اإلسكندرية (

ادر    - د الق ي عب وجي ،  عل دولي  : القه ائي ال انون الجن ة ،  : الق رائم الدولي م الج أه

 ).م٢٠٠١ ،  ١منشورات الحلبي الحقوق ، ط: بيروت(المحاآم الجنائية الدولية ،  

سـ  - ي ،  ح ي مجل ي     : ـــن عل ات اليمن رائم والعقوب انون الج رح ق ي ش وجيز ف : ال

 ).م٢٠٠٥ ،  ٤مكتبة صادق ،  ط: صنعاء (النظرية العامة للجريمة ،  

وزي   - ريف ف د ، ش المي ،  : محم ائي اإلس شريع الجن ادىء الت دة(مب ة : ج مكتب

 ).ت.الخدمات الحديثة ، د

وازات    - ة للج ة العام تراتيجي:المديري و اس ة ،   ة الج ة اإلقام ق أنظم ازات لتطبي

 ).م١٩٩٧مطبعة وزارة الداخلية ،  : الرياض (

وازات    - ة للج ة العام ن     : المديري رة م وازات للفت دة للج تراتيجية الجدي االس

ى ١/٤/١٤٢١ ـ حت ـ٣٠/٣/١٤٢٦ه اض  ( ،ه وازات ، : الري ة للج ة العام المديري

 ).م٢٠٠٠

ة ،        قواعد المسئولية   :  المرصفاوي ،  حسن صادق       - شريعات العربي الجنائية في الت

 ).م١٩٧٢المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ، : القاهرة (

د  - د أحم صودي ، محم ة  : المق ة العربي ي المملك راءات ف ائي واإلج ام الجن النظ

 ).ت.مطابع الدار الهندسية ، د: القاهرة (السعودية ، 
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اس    - د عب صور ، محم درات : من ارة: المخ شروعة ،   التج ر الم شروعة وغي  الم

 ).م١٩٩٥دار نهضة مصر ، : القاهرة (

ارة  - زات وزارة ا : وزارة التج ر منج الي    تقري ام الم الل الع ارة خ لتج

 ).م٢٠٠٢وزارة التجارة ، :  الرياض (هـ ، ١٤٢٢/هـ١٤٢١

  البحوث والرسائل العلمية: سادسًا 

 الجسدية عند الحدث ، رسالة – الجنوح والتجليات النفسية: إسمعيلي ، عبد الحفيظ      -

 .)م٢٠٠٠جامعة محمد الخامس ، : الرباط (دآتوراة غير منشورة ، 

ه اإلسالمي        : حافظ محمد أنور بن مهر     ،     إلهي - واء في الفق ستر واإلي الة  الت  ،  رس

شورة ،   ر من وراة غي اض(دآت عود اإلسالمية : الري ن س د ب ام محم ة اإلم  ،  جامع

 ).م٢٠٠٥

سالمي - د   ، ال د محم دة   : فه اري بج ستر التج اهرة الت الة ظ ستير ،  رس ر ماج  غي

 ).م٢٠٠٤ ،  الملك عبد العزيزجامعة  : جدة(منشورة ،  

د  - ي محم د الغن ليمان ، عب ال : س دم ضمن أعم داث ، بحث مق وح األح شاآل جن م

جامعة نايف  : الرياض  (ندوة معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاآل جنوح األحداث ،         

 .)م١٩٧٩ية للعلوم األمنية ، العرب

وراة             : عسكر ،  محمد زآي أحمد        - الة دآت ر ،  رس المسؤولية الجنائية عن فعل الغي

 ).م١٩٩٠جامعة عين شمس ،  : القاهرة (غير منشورة ،  

ل - ز ،  المعج د العزي ن عب امي ب ه : س ة وعقوبت ى الجريم ستر عل الة الت  ،  رس

ن سعود اإلسالمية    جامعة  : الرياض( غير منشورة ،      ماجســـتير د ب  ،  اإلمام محم

 ).م٢٠٠٢



 -١٩٤-

عيد   - ي س ًا    :  يوسف ،  فتح انون الوضعي مقارن ي الق ة ف سؤولية الجنائي رة الم فك

جامعة عين شمس ،      : القاهرة  ( بالفقه اإلسالمي ،  رسالة دآتوراة غير منشورة ،          

 ).م١٩٩٤

  الدوريات: سابعًا 

اد   - رزوق بج ي ، م و: " الروق وار ح ةح ة المتخلف اظ ، ". (ل العمال دة عك جري

 ).م١٩٩٣،  ٩٨٢٥ع

 ).م١٩٩٢ ،  ٣٥٢مجلة تجارة الرياض ،  ع(جريمة العصر ،  : السليم ،  أسامة  -

يونال   - رس انترناش دس ب ذافي :ق ة    :  الق ي الثقاف دخل ف ة والت سياسات الغربي ال

 ).م٢٠٠٥خدمة قدس برس ، : الجزائر (اإلسالمية سبب انتشار اإلرهاب ، 

 ).٢١م ،  ع٢٠٠٥مجلة العدل ،  (نظام اإلجراءات الجزائية ،  : وزارة العدل  -

  األنظمة والتعاميم والوثائق والقرارات: ثامنًا 

األنظمة والتعليمات المنظمة الستخدام المواد المتفجرة في المملكة الصادرة ضمن             -

اون لدول الخليج   مشروع القانون االسترشادي الموحد للمتفجرات بدول مجلس التع       

  .هـ٣٠/٢/١٤١٥العربية الصادر في 

  ..هـ٢/٦/١٤٢٣بيان وزارة الداخلية السعودية الصادر في   -

م         - ة رق ر الداخلي ب وزي ى نائ سمو الملك احب ال يم ص اريخ ) ٣٩٣١٦(تعم وت

 .هـ٤/١/١٤١٥

 .هـ١١/١١/١٤٠١ وتاريخ ٨٥قرار هيئة آبار العلماء رقم   -

  .هـ٢٠/٦/١٤٠٧ وتاريخ ١٣٨قم قرار هيئة آبار العلماء ر  -

 في  ٤٥/ مشروع نظام األسلحة والذخائر الصــــــــادر بالمرسوم الملكي رقم م                                    -

  .هـ٢٥/٧/١٤٢٦



 -١٩٥-

  .هـ١١/٩/١٣٧١ في ١٧/٢/٢٥/٣٣٧نظام اإلقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -

  . بالمملكة العربية السعودية واالستيقافالتوقيف االحتياطيالسجن ونظام   -

م      ن  - ي رق وم الملك صادر بالمرس ال ال ل والعم ام العم اريخ ) ٢١/م(ظ وت

  .هـ٦/٩/١٣٨٩

 ٤٩نظام مكافحة التســـــــــــتر التجـــــاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم                            -

  . هـ١٦/١٠/١٤٠٩وتاريخ 

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم                                               -

 في  ٣٩/ هـ ،  والمرسوم الملكي الكريم رقم م                     ١٤٢٦/ ٦/ ١٢يخ  وتار    )   ١٥٢( 

  .هـ٨/٧/١٤٢٦

  اإلنترنت : تاسعًا 

  .تألمنا لمقتل بريئة والمالحقون بادروا بإطالق النار: األمير أحمد لعكاظ   -
  http://news.okaz.com  

  .رصدتهم قوات األمن أمس شمال الزلفي  -
   http://www.alnemr.net        

  .ن المكفرين والمفجرين في عمليتين أمنيتين م١٠مصرع   -
  http://www.alyaum.net       

  .مكافحة اإلرهاب  -
  com.bahory.com://http  

  .مكافحة اإلرهاب  -
  http://205.214.72.135/text/takreer/35/6.htm  

ص مكافآت مالية لمن يبلغ عن          وزارة الداخلية تخص           :   وزارة الداخلية السعودية                  -

  .مطلوبين
  2531.display?php.newsview/portal/sa.gov.security.www://http    
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