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 خلص باللخلة بالرباة امل
لدرًء مخاطر اإلرهاب قبل وقوعه وتجنيبب  األمن االستباقي ضمانة أساسية 

المجتمببو ويالتببه وهو واجببب مببن منظببور وببرعيسفقد أوجببب اإلسببالم اتخببا  كافببة 
التدابير التي تقطو على اإلرهاب طريقه سو لب  فبي اطبار مبا يعبره بمبنيط ال يطبة 

الجريمبةسعمال واليقظة سوعدم االنتظار  تى تقبو  وال  ر سوما يستوجبه من الفطنة
 [71ورة التوبة :بس ]  الى :" }َيا َأيَُّيا الَِّ يَن آَمُنوا ُخُ وا ِ ْ َرُكْم{ببببقوله تع

وقد وجد ه ا الموضوع أهميته سفي المملكبة العربيبة السبعودية سخافبة فبي 
الوبريعة اإلسبالمية مجال  مكاف ة اإلرهباب وتجبريم األعمبال اإلرهابيبة وفبا أ كبام 

التبببي تطبقيبببا المملكبببةس واعتبارهبببا ضبببمن جبببراضم ال راببببة التبببي تخضبببو البببى أوبببد 
العقوباتس الى جانب تعزيز وتطوير المملكة لألنظمة واللواضح  ات العالقة بمكاف بة 
اإلرهبباب والجببراضم اإلرهابيببة وت ببدي  وتطببوير أجيببزة األمببن وجميببو األجيببزة األخببر  

 .هابالمعنية بمكاف ة اإلر 
وتتمة للفاضدة قسمت ب ثي ه ا الى تمييد ومبا ب  أربعبة سوخاتمبة  جعلبت 
التمييد في بيان أهمية األمبن العبام فبي دعبم اسبتقرار األوطانسوالمب ب  األول فبي 
:تجفيببه منببابو االن ببراه الفكريسوالثبباني فببي :ربببط المنبباهط التعليميببة بمببا يتفببا 

منيبببببة االسبببببتباقية لبببببدرء خطبببببر و مايبببببة األمبببببن العامسوالثالببببب  في:الضبببببربات األ
اإلرهببابسوالرابو فببي :اختببراا وتخبب يل العمليببات اإلرهابيببة قبببل وقوعيببا ثم ختمتببه 

أهميبة اتخبا  التبدابير الالزمبة  بخاتمة بينبت فييبا أهبم النتباضط والتوفبيات سومنيبا:
التي تقطو الطريا على الجماعات اإلرهابية سواعتبار  ل  فريضة وبرعية ومتطلبب 

 اال لمبببببببدأ ال يطببببببة وال بببببب ر سوانقببببببا  األنفبببببب  مببببببن موجبببببببات وطنببببببي ساعمبببببب
وأن ضوابط ت قيا ه ه الوساضل للنجاح األمني في وأد الفكر اإلرهابي في  اليلكة س

أمببور كثيببرة سمنيببا: السببرية التامببة سوالم اخبب ة بوببدة متببى تعلببا الضببرر ببباألمن 
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 العامسوالدقة في المراقبة لجميو من يظن بيم اإلساءة الى الوطن 
بالكخلملتبالدال ب:ب

ب االستباقي ب اإلرهاب ب نظام سعودي ب ان راه فكري ب مناهط تعليمية ب األمن  
 اختراا ب ت  يل ب عمليات ارهابية ب استقرار أوطان  
ب
ب
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Research Summary: Pre-emptive security and its impact on the 

eradication of terrorist thought in the Saudi system comparative 

study of Islamic jurisprudence 
Pre-emptive security is an essential guarantee to prevent the 

dangers of terrorism before it occurs and to spare the society its 

scourge. Which is a duty from a legitimate perspective, Islam has 

enjoined taking all measures that stop terrorism on its way, 

within the framework of what is known as the method of caution 

and caution, and what is required of intelligence and vigilance, 

and not wait until the crime occurs, according to the Almighty: 

"(O ye who believe! Warn you} [Al-Tawbah: 71] 

n this regard, the Kingdom of Saudi Arabia, especially in the 

field of combating terrorism and criminalizing terrorist acts in 

accordance with the provisions of the Islamic Shari'a applied by 

the Kingdom, has been considered as a crime under the most 

severe penalties. The Kingdom also promotes and develops laws 

and regulations related to combating terrorism and terrorist 

crimes And the modernization and development of the security 

services and all other counter-terrorism agencies. 

The second topic is: Linking educational curricula in accordance 

with the protection of public security, and the third topic in the 

following: - The importance of public security in supporting the 

stability of nations. Proactive security strikes to ward off the 

threat of terrorism, and the fourth topic in: penetrate and abort 

terrorist operations before they occur. 

And concluded by concluding with the most important 

conclusions and recommendations, including: the importance of 

taking the necessary measures that cut the way to terrorist 

groups, and this is a legitimate duty and a national requirement, 

in accordance with the principle of caution and caution, and save 

the souls from the causes of death, The terrorist, in many matters, 

including: total secrecy, which is severely impeded when the 

damage to public security is concerned, and the accuracy of 
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surveillance for all those who are thought to be abusing the 

homeland. 

*** 
Researcher Mohammed Saeed Mohammed Al-Zafran 

Assistant Professor, Department of Systems, Faculty of Sharia 

and Foundations of Religion, King Khalid University, Saudi 

Arabia 
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ال مببببد   رب العببببالمين س والفببببالة والسببببالم علببببى خبببباتم األنبيبببباء وسببببيد 

 عليه وعلى آله وف به أجمعينس وبعد: المرسلين س
فريضبة فإن خطر اإلرهاب خطر م دا سوور مسبتطير ستدراكبه قببل وقوعبه 

وببرعية وضببرورة  تميببة سوخافببة فببي مرا لببه األولببى سل ظببة أن يكببون فكببرًا أوليَّببا 
ست تضنه جماعات مارقة علبى أفبول الوبريعة ومقافبدها ستتخب  مبن مطيبة ال لبو 
والتودد سببياًل لت قيبا مبهربيم اللعينبة تبارةسوتكوين جماعبات وأ بزاب سياسبية ليبا 

 ظاهر وباطن تارة أخر  
رهاب قببل وقوعبه وتجنيبب المجتمبو ويالتبه أوجبب اإلسبالم ودرًء لمخاطر اإل 

اتخببا  كافببة التببدابير التببي تقطببو علببى اإلرهبباب طريقببه سو لبب  فببي اطببار مببا يعببره 
بمنيط ال يطة وال  ر سوما يستوجبه من الفطنة واليقظة سوعدم االنتظار  تى تقو 

 الجريمة  
العبز –ان العلمباء ه ا ما فطن اليه الفقياء األجالء سومن  ل  مبا قالبه سبلط

:":"ا ا علببم عببدو  أنبب  متببيقظس لببه س مسببتعد لقتالببه خافبب  وانقطعببت -بببن عبببد السببالم
   (1)أطماُعه من   

ومن الثابت أن الوبريعة اإلسبالمية ت بيط المجتمبو السياسبي المسبلم بسبيا        
من الضمانات  التبي ت فبن أركانبهسوت فظ عليبه  متطلببات عزتبه وكرامتبه  س تبى 

طاا  ركته ومرونة تعامله مو واقعه المعاش متوافقين مبو مبا فبرل عليبه يكون ن
 من تلقي الدعوة وا تضانيا وتبلي يا لكافة النا   

                                           

ملتقببببببببى وبببببببببكة السببببببببلهس س السببببببببالم عبببببببببد بببببببببن أ كببببببببام الجيبببببببباد وفضبببببببباضله س للعببببببببز (1)
Omar_rahal2005@yahoo.com (9: ص ) 
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وقببد وببرع ا  الجببزاء الببرادع للرهبباب والعببدوان والفسببادس وعببده م اربببة ا        
ُيَ باِرُبوَن اللهبَه  في قوله تعالى: )ِانََّمبا َجبزَاء الَّبِ ينَ  -فلى ا  عليه وسلم -ورسوله

َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِل َفَسباًدا َأن ُيَقتَّلُبوْا َأْو ُيَفبلَُّبوْا َأْو ُتَقطَّبَو َأْيبِديِيْم َوَأْرُجُلُيبم 
ببْن ِخببالهو َأْو ُينَفببْوا ِمببَن اأَلْرِل َ ِلببَ  َلُيببْم ِخببْزيس ِفببي الببدُّْنَيا َوَلُيببْم ِفببي ا ِخببَرِة َعببَ ابس  مِّ

وال توجد فبي أي قبانون بوبري عقوببة بيب ه الوبدة    33سورة الماضدة آية  يمس(َعظِ 
نظبرًا لخطبورة هب ا االعتبداء الب ي يعبد فبي الوبريعة اإلسبالمية  رًببا ضبد  بدود ا  

 وخلقه   
وُتعتبر المملكة العرية السعودية راضدة في مجال مكاف ة اإلرهابس ا  سباهمت       

ليميبببة والدوليبببة التبببي تب ببب  موضبببوع مكاف بببة اإلرهببباب بفاعليبببة فبببي اللقببباءات اإلق
وتجببريم األعمببال اإلرهابيببة وفببا أ كببام الوببريعة اإلسببالمية التببي تطبقيببا المملكببةس 
واعتبارهبا ضببمن جبراضم ال رابببة التبي تخضببو البى أوببد العقوبباتس الببى جانبب تعزيببز 

اضم اإلرهابيبة وتطوير المملكة لألنظمة واللواضح  ات العالقبة بمكاف بة اإلرهباب والجبر 
 .وت دي  وتطوير أجيزة األمن وجميو األجيزة األخر  المعنية بمكاف ة اإلرهاب

ومبن هنببا كانببت ال اجببة الببى الكتابببة فبي هبب ا الموضببوع مببن األهميببة بمكببان        
؛ألن األمبببن  اجبببة أساسبببية السببببتمرار ال يببباة وديمومتيبببا وعمبببران األرل التببببي 

س وانعبببدام األمبببن يببب دي البببى القلبببا والخبببوه اسببتخله ا  تعبببالى علييبببا بنبببي آدم 
وي ول دون االستقرار والبناء س ويدعو الى اليجرة والتورد س وتوقه أسباب الرزا 

 مما يقود الى انييار المجتمعات ومقومات وجودها    
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بأهمة باملوضوعب:
تتجلببى أهميببة الموضببوع فببي أن األمببن  العببام  كببان ومببا زال هاجسببًا وببا اًل  .1

جماعات واألممس يعملون على ت قيقه بوتى الوساضل والسبل س كونه لألفراد وال
العامببل األسببا  ل فببظ الوجببود اإلنسببانيس فببال بقبباء لمجتمببو متببين البنيببة س 
مزدهر النمو س ومستقر األوضاع س ا ا لم تت قا له سبل الطمأنينة والرفاهيبة 

كان ال بد والت لب على العوز والمرل والجيل س ولكي تت قا ه ه األهداه س 
من اليقظة األمنية سواتخا  التدابير الالزمبة لقطبو داببر الجريمبة بفبفة عامبة 

 سوالجريمة السياسية بففة خافة    
من الثاببت بيقبين أن اإلرهباب بأ رعبه المتنوعبة يعمبل فبي الخفباء وفبي سبرية  .2

تامببة الببى أن يأخبب  المجتمببو علببى  ببرة و فلببة ؛لي قببا أكبببر قببدر ممكببن مببن 
خطط ليا سوسعى الى ت قيقيبا عببر مرا بل متعبددة سسبواء مبن  األهداه التي

خبببالل الفكبببر اإلرهبببابي العفبببن سأو مبببن خبببالل العمليبببات الماديبببة المسبببتقب ة 
 والمستيجنة طبعا وعقاًل وورعا ونظاما 

أهمية  األمن النوط  في أن يكون أداة رادعة وواقية لتجنيب المجتمو ويالت  .3
إلسالمية أعطت لبوالة األمبر سبلطة واسبعة ه ه الجراضم سوخافة أن الوريعة ا

فببي  فببظ مببادة األمببر واتخببا  كافببة التببدابير التببي مببن وببأنيا  فببظ أمببن البببالد 
 والعباد 

أهمية أن يكون زمبام المببادرة بيبد قبوات األمبن وبسبط سبيطرتيا علبى الوضبو  .4
تمامبببًا وانتقبببال الميمبببة مبببن مطببباردة فلبببول اإلرهبببابيين بعبببد تنفيببب  عمليببباتيم 

الى استطالع وا  باط تل  العمليات قببل وقوعيبا وهب ه قمبة العطباء   اإلجرامية
سولي  أدل على  ل  مما قامت به قوات األمن السعودية من وأد اإلرهاب فبي 

 مرا له األولى في ا ونة األخيرة  
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أهمية السلطة القاهرة في تأمين أمبن الفبرد والمجتمبو سوهب ا ثاببت بيقبين مبن  .5
ارخببت يببد السببلطة عببن مال قببة الجريمببة ست ببت  واقببو كثيببر مببن الببدول سالتببي

 دعاو  زاضفة سمما كان له عظيم األثر في انفراط عقدها األمني والمجتمعي 
ب:بخط بالبحث

 يتكون ه ا الب   من مقدمة  وتمييد ومبا   أربعة:
 :أهمية األمن العام في دعم استقرار األوطان التمهةد

 ري :تجفيه منابو االن راه الفكاملبحثباألولب
 :ربط المناهط التعليمية بما يتفا و ماية األمن العام املبحثبالثلنيب
 : الضربات األمنية االستباقية لدرء خطر اإلرهاب   املبحثبالثللث
    : اختراا وتخ يل العمليات اإلرهابية قبل وقوعيااملبحثبالبااع
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بالتمهةد
 وفيه مطلبان:

 الستباقي:الداللة االفطال ية لألمن ااملطخلبباألولب
  :أهمية األمن العام في دعم استقرار األوطاناملطخلببالثلني

باملطخلبباألول
بالدالل باالصطالحة بلألمنباالستبلقي

بأوالً:الدالل بالخلةوي بواالصطالحة بلألمن:
األمن يعني الطمأنينة واالستقرار وعدم الخوهس ويعني الفدا وعبدم الخيانبةس      

ة والمبيم والنبون أفبالن: أ بدهما: األمانبة التبي هبي ولي ا قال ابن فبار : " اليمبز 
  (1)ضد الخيانةس ومعناها سكون القلبس وا خر: التفديا "

 (2)وعرفه الجرجاني بقوله :" هو عدم توقو مكروه في الزمان ا تي "     
ومن الثاببت بيقبين أن اسبتقرار أي دولبة أو مجتمبو مبن المجتمعبات اسبالميًا       

مي مرهون في المقام األول وفي الدرجة األولى باألمن س ومن ثبم كان أو  ير اسال
فإَن األمن نعمة من نعم ا  تبار  وتعالى على اإلنسان التي ال تعد وال ت فى قال 

ن َتُعببدُّوْا ِنْعَمببةَ  تعببالى: فبفضببل هبب ه  س [18]سببورة الن ببل آيببة: اللهببِه اَل ُتْ ُفببوَها َواِ 
 ستقرار والعك  ف يح النعمة يعيش اإلنسان في أمن وا

ال البة التبي تتبوافر  بين ال يقبو فبي  ومن التعريفات المعافرة أن األمن هو       
البببالد اخببالل بالقببانونس سببواء كببان هبب ا اإلخببالل جريمببة يعاقببب علييبباس أو نوبباطًا 

                                           

معجبببم مقبببايي  الل بببة: اببببن فبببار  سالم قبببا : عببببد السبببالم م مبببد هارونسالناوبببر : دار  (1)
 (  1/133الفكرسالطبعة  الثانية  )

-هبب 403 لبنانسالطبعبة: األولبى :–يفات: الجرجانيسالناور: دار الكتب العلمية بيبروت التعر  (2)
 (    27م )ص:1983
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خطيببرًا يبببدعو البببى اتخبببا  تبببدابير الوقايبببة؛ لمنببو هببب ا النوببباط مبببن أن يت بببول البببى  
 (1)جريمة 
األمن نعمة عظيمة امتن ا  بيا على عبادهس ولي  أدل على  ل  من قبول و       

َفْلَيْعُبببببُدوا َربَّ َهببببَ ا اْلَبْيِت*الَّببببِ ي َأْطَعَمُيببببْم ِمببببْن ُجببببوعو َوآَمببببَنُيْم ِمببببْن   ا  تعببببالى:
سواألمن يدفو اإلنسان البى القيبام بواجببه ن بو رببه  [ 18]سورة الن ل آية: َخْوهو 

 األمر ال ي يجعله يطمضن على نفسه ومعاوه وقوته  ودينه ومجتمعه؛
:" َمْن َأْفَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبِه ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه ِعْنَدُه - -وقول النبي        

 (2)ُقوُت َيْوِمِه َفَكَأنََّما ِ يَزْت َلُه الدُّْنَيا "  
لعلببلس واألمببن علببى فبباألمن علببى نفبب  اإلنسببانس وعلببى سببالمة بدنببه مببن ا       

الرزاس هو األمن الوامل ال ي أوجز اإل اطبة ببهس و عرفبه هب ا ال بدي  الوبريهس 
وجعببل ت قببا هبب ا األمببن لببد  اإلنسببان بمثابببة ملبب  الببدنيا بأسببرهاس فكببل مببا يملكببه 

 اإلنسان في دنياهس ال يستطيو االنتفاع بهس اال ا ا كان آمنًا على نفسه ورزقه 
بواالصطالحة بلالستبلق:بثلنةًل:الدالل بالخلةوي 

االستباا في الل ة  معناه المبادرة سوأفل السبا التقدم في السير واالسبتباا       
سمعناه تببادرا البى الببابس تببادر كبل   (4)َواْسَتَبَقا اْلبابَ سقال تعالى:(3)سأي التسابا

                                           

الجراضم األخالقية لتطبيقات بعل التقنيات ال يوية وانعكاسباتيا علبى أمبن المجتمبو س د/ضبياء البدين  (1)
ملب  فيبد األمنيبة بالريبال م مد مطاوعس ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمو واألمنس المنعقبدة بكليبة ال

 (  74السنة الرابعةس بعنوان : الظاهرة اإلجرامية المعافرة: االتجاهات والسمات    ص:
( والترمب ي 4141( رقبم  ) 1387/ 2أخرجه ابن ماجه في سبننه سكتباب الزهبدس بباب فبي القناعبة  ) (2)

 وقال :"  دي   سن  ريب  " (2346( رقم ) 574/ 4في سننه  )
دموببببا  -ردات فببببي  ريببببب القببببرآن :الرا ببببب األففيانيسالناوببببر: دار القلببببمس الببببدار الوببببامية المفبببب (3)

 –(س لسببان العرب:ابنمنظورسالناوببر : دار فببادر 395هببب )ص:  1412 -بيروتسالطبعببة: األولببى 
 ( مادة سبا  151/ 10بيروتسالطبعة األولى )

 (   25سورة يوسهسمن ا ية)  (4)
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ن سبببقته ُزلْيَخبب ا وا ببد منيمببا الببى البببابس فببإن سبببقيا يوسببه فببتح الببباب وخببر  وا 
 (1) أ لقته لضال يخر  ولُتراوده عن نفسه 

قال الطبري:" يقول جل ثنا ه: واستبا يوسه وامرأة العزيز بباَب البيبتس  أمبا       
يوسه ففرارًا من ركوب الفا وة لما رأ  برهان ربه فزجره عنياس وأما المرأة فطلبيا 

ميفبهس فج بتبه ليوسه لتقضي  اجتيا منه التي راودته عليياس فأدركته فتعلقبت بق
 (2)الييا مانعًة له من الخرو  من الباب" 

وقببال الرازي:"واالسببتباا طلببب السبببا الببى الوببيءس ومعنبباه تبببادر الببى الببباب        
ن  يجتيد كل وا د منيما أن يسبا فا به فبإن سببا يوسبه فبتح البباب وخبر س وا 

 (3)سبقت المرأة أمسكت الباب لضال يخر " 
(سقبببال 4)َوِلُكبببِل ِوْجَيبببةس ُهبببَو ُمَولِّيَيبببا َفاْسبببَتِبُقوا اْلَخْيبببرَاِت  وقبببال ا  تعبببالى :     

 أي بادروا ما أمركم ا  عبز وجبل مبن اسبتقبال البيبت ال برام"القرطبي في تقسيرها:"
فابتبببدروها انتيبببازا للفرفبببة و يبببازة لفضبببل السببببا س وقبببال أببببو البقببباء الكيومي:"(5)

  (6)" والتقديم
َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيرَاِت ِاَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّضُكْم ِبَما ُكْنبُتْم ِفيبِه  وقال تعالى:      

                                           

 ( 170/ 3تي يب الل ة ) (1)
تفسبببير الطببببري س الم قبببا: أ مبببد م مبببد واكرسالناوبببر: م سسبببة الرسبببالةسالطبعة: األولبببىس  (2)

 (  50/ 16م ) 2000 -هب  1420
 -بيروتسالطبعة: الثالثة  –تفسير الرازي ) التفسير الكبير( الناور: دار ا ياء الترا  العربي  (3)

 (  444/ 18هب ) 1420
 148سورة البقرة سا ية   (4)
 (  114/ 4(وانظر: تفسير الرازي ) التفسير الكبير( )165/ 2فسير القرطبي )ت  (5)
 -هبب 1419 -بيبروت  -كتاب الكليات :أبو البقاء الكفبومى سدار النوبر: م سسبة الرسبالة   (6)

 ( 161م  )ص: 1998
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َتْخَتِلفُبوَن 
أي سببارعوا البى الطاعبباتس وهب ا يببدل علبى أن تقببديم الواجببات أفضببل (1)
   (2) من تأخيرها

ل أن يوببرع ويقتبرب مبن هب  المعنبى قولنببا :بادرتبه أو عاجلتبه بالضبرب سقبب        
هو فيه سقال في جميرة الل ة:"بادرة الرجل: اقدامبه ومبا َببَدَر منبه مبن قبول أو فعبل 
فعِجببل بببه  وَبببدْرُت الببى الرجببل: تقببدمت اليببهس وكبب ل  بببادرُت اليببه  وببباَدرُت الوببيَء 

ُة  ومنببه قببوليم:" َقِلببَب الَبِعيببُر ُقاَلبببًا : عاَجَلْتببُه الُ ببدَّ (3)مبببادرًة وبببدارًاس أي عاَجْلتُببه  
  (4) فمات"
وعلى ه ا ي مل معنبى االسبتباا علبى طلبب السببا فبي الوبيء؛لألخ  بزمبام       

المبببادرة وقطببو الطريببا علببى ا خببر ممببن هببو فببي م ببل المنازعببة  كمببا دل عليببه 
 المعنى الوارد في ا يات السابقة  

 أما األمن االستباقي كمفطلح أكاديمي فلم أقبه لبه علبى تعريبه م بدد سلكبن     
يمكببن تعريفببه بأنببه:مبادرة قببوات األمببن المعنيببة بمكاف ببة الجريمببة بإفوببال المخطببط 

 اإلجراميسوخافة في مجال اإلرهاب 
وسبببب  لببب  أن اإلرهبباب خطبببر متجببدد وقببباضم مببو الخاليبببا الناضمببة والببب ضاب        

فبي كثيبر مبن المنباطا والبدول   المنفردة التبي تعمبل مبن أجبل زرع الفبتن واإلرهباب
السببتقرار واثببارة الفوضببىس فاإلرهبباب ال يمكببن مواجيتببه دون تعبباون آلببي لزعزعببة ا

وأجيببزة الببدول األمنيببة واوببرا  المجتمببو فببي هبب ه ال ببرب القاضمببة التببي ت تببا  فكببرًا 

                                           

 ( 48سورة الماضدة من ا ية )  (1)
 ( 211/ 6تفسير القرطبي ) (2)
 ( 125/ 1د)جميرة الل ة  البن دري (3)

( سمادة)قلبببب(س تبببا  العبببرو   للزبيبببدي سالم قبببا: مجموعبببة مبببن 685/ 1لسبببان العبببرب )(4)  
 (876الم ققين سالناور: دار اليداية )ص: 
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ووعيًا وادراكًا ور ية وخططًا أمنية استباقية إلنياء مخاطر ه ه العمليبات اإلرهابيبة 
عمل وتكاته جميو األطبراه  تبى تبتمكن  وافوال تأثيراتياس فاالستباقات ت تا  الى

 .من االنتياء نياضيا من ه ا الفكر المتطره واإلرهابي
على   ويترتب على  ل  أن مس ولية األمن والقيام بالواجب ال تقتفر       

نما في التعاون ا  وتناميه و   الجيات الرسمية والمختفة في مواجية خطر اإلرهاب
تفكي   وامل وموجبات العمليات اإلرهابية من  المجتمعي والم سسيس فالعمل على

 زام ناسه وعبوات ناسفة يسبقه فكر ومنيط وم ورات لي ا الموروع المبيد 
  .للنسانية والسالم في األرل

باملطخلببالثلني
بأهمة باألمنبالرلمبيفبدعمباستقبارباألوطلن.

ه علبى البدين ان األمن في معناه العام  هو ب  روح الطمأنينة و هاب الخبو       
أو النف  أو العرل أو المال أن يفيبه أ   أو ضبرر ب يبر مسبون مبن الوبرع أو 

هبو مبا عببر عنبه المباوردي جليبا  و النظام سوب ل  تنتظم ال ياة فبي جميبو جوانبيبا س
في قوله :" وأما القاعدة الرابعة: فيبي أمبن عبام تطمبضن اليبه النفبو  وتنتوبر فيبه 

ويبأن  ببه الضبعيه  فلبي  لخباضه را بةس وال ل با ر اليممس ويسكن اليبه الببريءس 
طمأنينببة  وقببد قببال بعببل ال كمبباءس األمببن أهنببأ عببيشس والعببدل أقببو  جببيش؛ ألن 
الخوه يقبل النا  عن مفال يمس وي جزهم عبن تفبرفيمس ويكفيبم عبن أسبباب 
المواد التي بيا قبوام أودهبم وانتظبام جملبتيم؛ ألن األمبن مبن نتباضط العبدلس والجبور 

 (1)لي  بعدل" اضط ما من نت

                                           

 ( 142القاهرة س:ص –األ كام السلطانية :الماورديس الناور: دار ال دي   (1)
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واألمببن فببي المملكببة العربيببة السببعودية وببريعة وعقيببدة س ينبثببا مببن النظببام       
األساسي لل كم في المملكة العربية السعودية سفي مادته المادة السابعة من النظام 

ه: 27/8/1412وتبباري   90األساسببي لل كببم الفببادر بالمرسببوم الملكببي رقببم أ/
لكببة العربيببة السببعودية سببلطته مببن كتبباب ا  وسببنة رسببوله "يسببتمد ال كببم فببي المم

وهما ال اكمان على ه ا النظام وجميبو أنظمبة الدولبة"س وجباء فبي المبادة السادسبة 
وعلبى  --من نف  النظام " يبايو المواطنون المل  على كتاب ا  وسبنة رسبوله

أن جميو األ كام  السمو والطاعة في العسر واليسر والمنوط والمكره"س وبي ا يتبين
 والقواعد المنظمة لعمل  م سسة األمن تأتي اتفاقًا مو مقافد الورع الكلية     

كما نفت المادة السادسة والثالثون من النظام األساسي لل كبم فبي المملكبة       
على أن :" توفر الدولة األمن لجميبو مواطنييبا والمقيمبين علبى اقليميباس وال يجبوز 

 دس أو توقيفهس أو  بسهس اال بموجب أ كام النظام" تقييد تفرفات أ 
وعرفببت المببادة األولببى سفببي فقرتيببا الثالثببة مببن نظببام مكاف ببة جببراضم اإلرهبباب      

وتمويله الجديد على مفيوم الجريمة اإلرهابيبة علبى عموميبا سوعرفتيبا بأنيبا:" كبل 
باوبر أو سلو  يقوم ببه الجباني تنفيب ا لموبروع اجرامبي فبردي أو جمباعي بوبكل م

 يببر مباوببرس يقفببد بببه اإلخببالل بالنظببام العببامس أو زعزعببة أمببن المجتمببو واسببتقرار 
الدولببة أو تعببريل و ببدتيا الوطنيببة للخطببرس أو تعطيببل النظببام األساسببي لل كببم أو 
بعبببل أ كامبببهس أو ال ببباا الضبببرر بأ بببد مرافبببا الدولبببة أو مواردهبببا الطبيعيبببة أو 

تيا علببى القيببام بعمببل مببا أو االمتنبباع االقتفبباديةس أو م اولببة ار ببام ا ببد  سببلطا
بطبيعتبه أو -عنهس أو اي اء أي وخص أو التسبب في موتهس عندما يكون ال رل 

أي عمبل بام بببهو ترويو النا  أو ار ام  كومة أو منظمة دولية على القي -سياقه
 س أو التيديد بتنفي  أعمال ت دي الى  عن القيام به أو االمتناع
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 (1) .الم كورة أو الت ريل عليياالمقافد واأل رال 
وعرفببت المببادة األولببى فببي فقرتيببا الرابعببة والخامسببة المقفببود باإلرهببابي أو        

سببواء -الكيانببات اإلرهابيببةسفعرفت اإلرهببابي بأنببه : أي وببخص  ي فببفة طبيعيببة 
يرتكببب جريمببة مببن الجببراضم المنفببوص علييببا فببي  -أكببان فببي المملكببة أو خارجيببا

أو يوتر  أو يخطبط أو يسباهم فبي ارتكابيباس ببأي وسبيلة مباوبرة  النظامس أو يورع
 .أو  ير مباورة

وعرفبببت الفقبببرة السادسبببة مبببن المبببادة المببب كورةالكيان اإلرهبببابي بأنبببه : أي         
تيببده الببى  -داخببل المملكببة أو خارجيببا-مجموعببة م لفببة مببن وخفببين أو أكثببر 

  ارتكاب جريمة من الجراضم المنفوص علييا في النظام
ونفت المادة الثالثة  من نظام مكاف ة جراضم اإلرهباب الجديبد  علبى نطباا سبريان 

 أ كام ه ا القانون سونفيا:"
استثناء من مبدأ اإلقليميةس يسري النظام على كبل وبخص سبعوديًا كبان أم         

جريمة من الجراضم المنفوص علييا في النظامس أو  -خار  المملكة-أجنبيًا ارتكب 
ى ارتكابيبباس أو وببرع فييبباس أو  ببرل علييبباس أو سبباهم فييبباس أو وببار  سبباعد علبب

 :فيياس ولم ي اكم عليياس ا ا كانت تيده الى أي مما يأتي
 .ت يير نظام ال كم في المملكة .1
 .تعطيل النظام األساسي لل كم أو بعل أ كامه .2
 . مل الدولة على القيام بعمل أو االمتناع عنه .3

 

                                           

قبراري مجلب   علبى هس مبن مجلب  البوزراء  بنباء 1439فبفر  11فدر هب ا النظبام  فبي  (1)
 10( وتاري   61/  190هبس ورقم ) 1439/  1/  26( وتاري   59/  185الوور  رقم )

 ه   1439/  2/ 
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 .الخار  االعتداء على السعوديين في .4
اإلضرار باألمال  العامة للدولة وممثلياتيا في الخار  بما في  ل  السفارات  .5

 .و يرها من األماكن الدبلوماسية أو القنفلية التابعة ليا
القيببام بعمببل ارهببابي علببى مببتن وسببيلة موافببالت مسببجلة لببد  المملكببة أو  .6

 .ت مل علميا
 .لوطنيالمسا  بمفالح المملكةس أو اقتفادهاس أو أمنيا ا .7

واإليمان باألمن وبفرضبية تطبيقبه جبزء مبن عقيبدة كبل مقبيم علبى أرضبيا س 
 من مواطنين ووافدين  

وقبببدرتيا  السبببعودية وأخيبببرًا: فبببإن النوببباطات األمنيبببة فبببي المملكبببة العربيبببة       
الفاضقببة ويقظتيببا العاليببة أفببب ت معروفببة لببد  العببام والخبباص سفمببن المعلببوم أن 

م افظة على النظبام وفبيانة األمبن العبام و مايبة األرواح ميمة قوات األمن هي ال
واألعببرال واألمببوال ومببن مسبب وليات رجببال األمببن التأكببد مببن اسببتمرارية النوبباط 
العببادي للمجتمببو بسببالم س ولبب ل  فمببن واجبببيم أن يضبببطوا ويقبضببوا علببى أولضبب  

رار األفراد من أعضاء المجتمبو الب ين ال يتجباوبون مبو ر ببات مجبتمعيم فبي اسبتم
 (1)اليدوء واالستقرار ومنو االضطرابات  

السببعودية بترسببي  أسبب  األمببن واألمببان بعببد  المملكببة العربيببةوقببد قامببت 
فكتبب الوبي  عثمبان ببن سبند وفبي هب ا االنفالت األمني الب ي سباد الجزيبرة العربيبة 

البفببري الفيلكبباوي أن آل سببعود قببد أمهنببوا البببالد التببي ملكوهببا وفببار كببل مببا ت ببت 
 تبى الببراري والقفبار يسبلكيا الرجبل و بده علبى  مباره ببال خفبر سوخفوفبًا   كميبم

                                           

(  التعامبل مبو 13ط()ص: -األمن في المملكبة العربيبة السبعودية الفريبا ي بي المعلمبي )ب (1)
و اإلرهبببباب والعنببببه والتطببببره عبببببد المقفببببود م مببببد سببببعيد  خوجهسمفببببدر الكتبببباب : موقبببب

 ( 39س ص:  http://www.al-islam.comاإلسالمس
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بببين ال ببرمين الوببريفين ومنببو  ببزو األعببراب بعضببيم البببعلس وفببار جميببو العببرب 
علببى اخببتاله قببباضليم مببن  ضببرموت الببى الوببام كببأنيم اخببوان أو أوالد رجببل وا ببدس 

م ه ا الوبر فبي زمبان اببن وه ا بسبب تأديبيم للقاتل والناهب والساراس الى أن انعد
  (1)سعود " 

                                           

 ( 39التعامل مو اإلرهاب والعنه والتطره عبد المقفود م مد سعيد  خوجهس ص: (1)
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باملبحثباألول
 جتفةفبمنلاعباالحنبافبالفكبي

االن راه الفكري مرتو خفب لنمو الفكر اإلرهابي سويعبره بأنبه :ان براه         
األفكبببار أو المفببباهيم  أو المبببدركات عبببن مبببا هبببو متفبببا عليبببه مبببن معبببايير وقبببيم 

  سهبو الفكبر الب ي اليلتبزم بالقواعبد ومعتقدات ساضدة في المجتمو سأو بفبي ة أخبر 
 (1) الدينية والتقاليد واألعراه والنظم االجتماعية الساضدة والملزمة ألفراد المجتمو 

وفي المقابل يبأتي األمبن الفكبري ضبمانة أساسبية  لفبون العقبل عبن سبوء  
التببدبير والوببطط فببي التفكيببر بمببا يكببون سبببيال ل فببظ المجتمببو عببن آفببة التخريببب 

؛ل ا عرفه بعضيم بأنه:"ال ال التي يكون فييا العقل سالمًا من الميل عبن  والتدمير
االستقامة عنبد تأملبه سوأن تكبون ثمبرة  لب  التأمبل متفقبة مبو مبنيط اإلسبالم علبى 
وفببا فيببم السببله الفببالح سوأن يكببون المجتمببو المسببلم آمنببًا علببى مكونببات أفببالة 

 (2) والسنة   ثقافته المنبثقة من الكتاب
ومن ثم فإن الخطورة  اإلجرامية التي تتمثل في  المخزون العقدي والفكري        

والقيمي ال ي تملكبه الفضبة المقفبودة سسبواء كثمبرة لتفكيرهبا سأو اكتسبابيا ليبا مبن 
 يرها تجب مقاومته ومجابيته بالفكر تارة سوبسيه القانون تبارة أخبر  سولعبل هب ا 

بقولبه :" َواَلَّبِ ي َيْلَزُمبُه ِمبَن  –ببات ال باكم في بيان واج –ما أراده اإلمام الماروردي 
اأْلُُموِر اْلَعامَِّة َعَوبَرُة َأْوبَياَء:َأَ ُدَها: ِ ْفبُظ البدِّيِن َعَلبى ُأُفبوِلِه اْلُمْسبَتِقرَِّةس َوَمبا َأْجَمبَو 

بَةس َوَببيََّن َعَلْيِه َسَلُه اأْلُمَِّةس َفِإْن َنَجَم ُمْبَتِدعس َأْو زَاَن ُ و ُوْبَيةو َعْنُهس َأوْ  َضَح َلبُه اْلُ جَّ
ببَواَبس َوَأَخببَ ُه ِبَمببا َيْلَزُمببُه ِمببَن اْلُ قُببوِا َواْلُ ببُدوِد؛ ِلَيُكببوَن الببدِّيُن َمْ ُروًسببا ِمببْن  َلببُه الفَّ

                                           

االن راه الفكري وأثره على األمن الوطني في دول مجل  التعاون الخليجي سد/م مد د يمس -(1)
 (  43مس سص:2006-1426جاضزة دول مجل  التعاون الخليجي للعام  

ه 1434األمبببن الفكبببري س د/كمببببال م مبببد  تريبببان ساكاديميببببة فلسبببطين للعلبببوم األمنيببببة  )-(2)
 (14م(ص:2012
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س َواأْلُمَُّة َمْمُنوَعًة ِمْن َزَلبلو    َوالرَّاِببُو: اَقاَمبُة اْلُ بُدوِد؛ ِلُتَفباَن َمَ باِرُم اللَّبِه َتَعب اَلى َخَللو
ْنِتَياِ س َوُتْ َفَظ ُ ُقوُا ِعَباِدِه ِمْن اْتاَلهو َواْسِتْياَل و   (1) َعن ااِل

ويتجلببى  لبب  بوضببوح فيمببا أوببار اليببه ابببن كثيببر فببي البدايببة والنيايببة عببن 
مظاهر االن راه الفكبري لبد  طاضفبة الخبوار  سوكيبه أنيبا لبم تتبورع عبن اراقبة دم 

ساقطة من نخلبة مملوكبة لب مي أو ماليبة خنزيبر تمرة  دبريء بينما توقفت كثيرا عن
مملو  ألهل الكتاب سيقبول اببن كثيبر بوبأن خبرو  الخبوار  مبن الكوفبة ومببارزتيم 

:"وقببام علببي أميببر المبب منين خطيًبببا: ف ببثيم علببى الجيبباد والفبببر عنببد  --علي ببا
ا لقاء العدوس وهو عازم علبى الوبامس فبينمبا هبو كب ل  ا  بل به أن الخبوار  قبد عباثو 

في األرل فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واست لوا الم ارمس وكبان مبن جملبة 
س أسبروه وامرأتبه معبه وهبي --من قتلبوه عببد ا  ببن خبباب فبا ب رسبول ا  

 امل فقالوا: مبن أنبتق قبال: أنبا عببد ا  ببن خبباب فبا ب رسبول ا ) فبلى ا  
نكم قد روعتموني فقالوا: ال  بأ  علي س  دثنا ما سبمعت مبن أبيب  عليه وسلم ( وا 

يقببول: "  -فببلى ا  عليببه وسببلم -فقببال: سببمعت أبببي يقببول: سببمعت رسببول ا  
ستكون فتنة القاعد فييا خير من القاضمس والقباضم خيبر مبن الماوبيس والماوبي خيبر 

 (2) من الساعي "  
هببل فاقتببادوه بيببده فبينمببا هببو يسببير معيببم ا  لقببي بعضببيم خنزيببرًا لبببعل أ      

ال مة فضربه بعضيم فوا جلبده فقبال لبه آخبر: لبم فعلبت هب ا وهبو لب ميق فب هب 
 فأخب هاالى  ل  ال مي فاست له وأرضاه وبينا هو معيبم ا  سبقطت تمبرة مبن نخلبة 

                                           

 ( 40القاهرة  سص:  –األ كام السلطانيةس الماوردي الناور: دار ال دي   (1)
/ 4أخرجه الترم ي في سننه سكتاب الفتنسمبا جباء تكبون فتنبة القاعبد فييبا خيبر مبن القباضم ) (2)

( سواببن أببي وببيبة 1609( رقبم ) 161/ 3(سواإلمبام أ مبد فبي مسبنده  )2194رقبم) (486
( و سببنه األلببباني  انظببر: فبب يح وضببعيه سبببنن 37120(سرقببم)448/ 7فببي المفببنه )

 ( 758(والسلسلة الف ي ة )194/ 5الترم ي )
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فمبهس  مبنأ دهم فألقاهبا فبي فمبهس فقبال لبه آخبر: ب يبر ا ن وال ثمبنق فألقاهبا  ا  
 وا الببى امرأتببه فقالببت: انببي امببرأة ومبو هبب ا قببدموا عبببد ا  بببن خببباب فبب ب وهس وجببا

 (  1) بلىس أال تتقون ا س ف ب وها وبقروا بطنيا عن ولدها  "
ه ا الفكرال ي ت ملبه األدم بة الخرببة س التبي ال ت سبن التفكيبر فبي أسباليب       

والبنبباءوالتعمير سبببل تجيببد فنببون التخريببب والتببدمير  تببى فببي األوببير ال ببرم سوفببي 
لبي  مبن الفكبر   -هب ا الفكبر -لى األخبص ال برمين الوبريفينأماكن العبادات سوع

السياسي اإلسالمي في ويء؛ألن  الفكر السياسي اإلسالمي فكر وسبطي سال افبراط 
فيه وال تفريط سوفكر بناء يمضي قبدًما بمسبيرة الببالد والعبباد ن بو العدالبة الوباملة 

ة ببين ال باكم والم كبوم سوالتوازن بين ال قوا والواجبات سوتي يب العالقة التكامليب
قامببة ال جببة  سورد كببل ا راء الوببا ة أو الضببالة سوتقببويم سببلو  المن ببره فكري اسوا 
 عليه سفإن لم ينزجر فإن لولي األمر أن يأخ ه بما ي فظ بناء الدولة وبناء األمة  

وينبني على ه ا التوجيه تقرير سلطة ولي األمر في قفر االوت ال بالعمبل       
لى فضة م دودة ت من بوسطية اإلسبالم ببال افبراط أو تفبريط سوعليبه  رد السياسي ع

العلمبباء هبب ا الببنمط مببن التفكيببر س وفببي هبب ا يقببول ابببن فر ببون المالكي:"والسياسببة 
نوعان: سياسة ظالمة س فالورع ي رميا س وسياسة عادلبة تخبر  ال با مبن الظبالم 

بيبا البى المقافبد الوبرعية  وتدفو كثيرًا من المظبالم وتبردع أهبل الفسباد س ويتوفبل 
فالورعية يجب المفير الييا واالعتماد في اظيبار ال با علييبا س وهبي بباب واسبو 
همالببه يضببيو ال قببوا س ويعطببل ال ببدود س  تضببل فيببه اإلفيببام وتببزل فيببه األقببدامس وا 
ويجرئ أهل الفساد س ويعين أهل العناد س والتوسو فيه يفتح أبواب المظالم الوبنيعة 

دماء وأخب  األمبوال ب يبر الوبريعة  وليب ا سبلكت فيبه طاضفبة مسبل  ويوجب سف  الب
التفريط الم موم فقطعبوا النظبر عبن هب ا البباب اال فيمبا قبل س ظنبًا مبنيم أن تعباطي 

                                           

 ( 318/ 7م () 1986 -هب  1407البداية والنياية:ابن كثير)الناور: دار الفكر   ) (1)
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 ل  مناه للقواعد الورعية س فسدوا من طبرا ال با سببياًل واضب ة س وعببدلوا البى 
ال با وجمعبوا ببين  طريا العناد الفاض ة     وطاضفة توسبطت وسبلكت فيبه مسبل 

السياسة والوبرع فقمعبوا الباطبل ود ضبوه ونفببوا الوبرع ونفبروه وا  ييبدي مبن 
 (  1)يواء الى فراط مستقيم" 

ُقْل َهبْل ُنَنبِّبُضُكْم  بل ان ه ا النمط من التفكير داخل في عموم قوله تعالى :"      
ِفببي اْلَ َيبباِة الببدُّْنَيا َوُهببْم َيْ َسببُبوَن َأنَُّيببْم  ِباأْلَْخَسببِريَن َأْعَمببااًل * الَّببِ يَن َضببلَّ َسببْعُيُيمْ 

واألخسببرون أعمبباال هببم  [ 104-103]سببورة الكيببه :ا يتببان:ُيْ ِسببُنوَن ُفببْنًعا
ال ين أتعبوا أنفسيم في عمل يبت ون ببه رب بًا وفضبال فنبالوا ببه َعَطببا وهالكبا ولبم 

رجبا ه  وخسبر بيعبهس  يدركوا طلباس كالموتري سلعة يرجبو بيبا فضبال ورب باس فخباب
 ووك  في ال ي رجا فضله 

قال الوي  الطاهر بن عاوور:" والضالل: خطبأ السببيل  وببه سبعييم  يبر 
المثمر بالسير في طريا  يبر موفلة والسبعي: الموبي فبي وبدة  وهبو هنبا مجباز 
في العمل   س أي عملوا أعمااًل تقربوا بيا لألفبنام ي سببونيا مبل بة ايباهم أ راًضبا 

 (  2)طأوها وهم ي سبون أنيم يفعلون خيرا" وقد أخ
باألثبباملرتتببعخلىبثبوتباالحنبافبالفكبي:

متى ثبت االن راه الفكري وجب تفعيل مقتضى الورع والنظبام سويظيبر  لب  جليبا 
 في أمور خمسة :

                                           

تبفرة ال كام في أفول األقضية ومناهط األ كام س ابن فر ون ابراهيم ببن علبي ببن م مبدس  (1)
 ( 2/139م(س1986 -هب 1406الناور: مكتبة الكليات األزهريةسالطبعة: األولى  )

الت رير والتنوير: ابن عاوورسم مد الطاهر بن م مد بن م مد س )الناور : البدار التونسبية  (2)
 (  47/ 16هب (: 1984  ) تون   –للنور 
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قامببة الببدليل عليببه سفببإن   األمرربباألولب: الم بباورة إلثبببات بطببالن مببنيط المن ببره وا 
ال وجببب انببزال العقوبببة الوببرعية بببه  أدر  الفببواب وعبباد الببى روببده  فبيببا ونعمببت سوا 

 سليكون الدين م فوظًا من خلل سواألمة ممنوعة من زلل 
يجب علييم نفي التيم والريب عنيم سكما دل عليبه كبالم القرطببي   األمببالثلنيب:

]سببورة يوسببه مببن َوْسببَضِل اْلَقْرَيببَة الَِّتببي ُكنَّببا ِفييببا َواْلِعيببرَ فببي تفسببير قولببه تعببالى 
ا ية:[ قال القرطبي: في ه ه ا ية من الفقه أن كل من كان علبى  باس وعلبم أنبه 

ل ريببة عبن بببببقد يظن به أنه على خاله ما هو عليه أو يتوهم أن يرفو التيمبة وك
 (  1) نفسهس يفرح  بال ا ال ي هو عليهس  تى ال يبقى أل د متكلم"  

وبرع والنظبام سويكبون  لب  امبا ببالنفي ؛تطييبرًا م اخ تبه بمقتضبى ال األمببالثللرث:
للمجتمبببو المسبببلم مبببن العنافبببر الرديضبببة سسبببواء بتقييبببد  ركتيبببا داخبببل السبببجن سأو 
فسببادهم ؛ولبب ل  جبباء  بإخراجيببا الببى بعببل األقبباليم اإلسببالمية س يبب  أمببن فتنببتيم وا 

اُء الَّببِ يَن ِانََّمببا َجببزَ النفببي كأ ببد البببداضل فببي التعامببل مببو الم بباربين سقببال ا  تعببالى:
ُيَ بباِرُبوَن اللَّببَه َوَرُسببوَلُه َوَيْسببَعْوَن ِفببي اأْلَْرِل َفَسبباًدا َأْن ُيَقتَّلُببوا َأْو ُيَفببلَُّبوا َأْو ُتَقطَّببَو 
َأْيِديِيْم َوَأْرُجُلُيبْم ِمبْن ِخباَلهو َأْو ُيْنَفبْوا ِمبَن اأْلَْرِل َ ِلبَ  َلُيبْم ِخبْزيس ِفبي البدُّْنَيا َوَلُيبْم ِفبي 

 [ 33 ]سورة الماضدة سا ية: ِخَرِة َعَ ابس َعِظيمس اْ  
وقد تكون الم اخ ة  فبي فبورة سب ب الجنسبية اعمباال لبنص المبادة  األمببالبااعب:

( من نظام الجنسية السعودي سونفيا:"يجوز بقبرار مبن مجلب  البوزراء سب ب 21)
س و لب  الجنسية السعودية مبن المتجبن  بيبا خبالل السبنوات العوبر التاليبة لتجنسبه

 :بناء على اقتراح من وزير الداخليةس في أي من ال التين ا تيتين
ا ا  كببم عليببه ب ببد وببرعي أو بالسببجن مببدة تزيببد علببى سببنة الرتكابببه عمببال  -أ 

                                           

بببراهيم أطفيشسالناوببر: دار الكتببب المفببرية  (1)  –تفسببير القرطبببي ت قيببا: أ مببد البردونببي وا 
 ( 246/ 9: م 1964 -هب 1384القاهرةسالطبعة: الثانيةس 
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 .َيم  األمانة أو الوره
ا ا فدر عليه  كم قضاضي بثبوت قيامه بأي عمل يخل باألمن في المملكبة  -ب 

 .ير المر وب فييم في البالدأو اوتراكه فيه أو يجعله من  
وقد س بت المملكة الجنسية من أوخاص  فلوا على جنسيتيا من وافد نيجيبري 
 قد  فل على الجنسية السعودية اال أنه قد تمت ادانتبه باالرتبباط بنوباط ارهبابي س

( سببنوات 10ونتيجببة لبب ل  تببم افببدار  كببم ضببده بسبب ب الجنسببية والسببجن لمببدة )
 به  وبعدها تم تنفي  القفاص

قد يتخ  ولي األمر تدبيرا آخر سنفبت عليبه السبنة النبويبة فبرا ةس  األمبباخللمس:
عالن ال رب عليه فرقةم رمة واختاله ممقبوت  بناء على أن الخرو  على ال اكم وا 

تببين  لب  وتقبرره: رو  الوبيخان -فلى ا  عليبه وسبلم -وه ه أ ادي  رسول ا  
من أميره ويضا فليفبر عليبه فإنبه لبي  أ بد  : "من كره-فلى ا  عليه وسلم-قوله

-ه بسوقولب(1) من النا  خر  عن السلطان وبرا فمبات عليبه اال مبات ميتبة جاهليبة"
-  "ن تأمر عليكم عبد  بوي كأن رأسه زبيبة  (2): "وأطيعوا وا 

: "من بايو امامبا فأعطباه فبفقة -فلى ا  عليه وسلم-وفي ف يح مسلم  قوله
          يطعببببه ان اسببببتطاع فببببإن جبببباء آخببببر ينازعببببه فاضببببربوا عنببببا رة قلبببببه فلبيببببده وثمبببب
 (3 )ا خر" 

                                           

( والبييقببي فببي السبنن الكبببر  س ببباب 5676(سرقبم)489/ 9أخرجبه اإلمببام أ مبد فببي مسببند ) (1)
( 270/ 8ماعببببة والتوبببببديد علببببى مبببببن نببببزع يبببببده مببببن الطاعبببببةا)التر يببببب فببببي لبببببزوم الج

 (   16611رقم)
( أخرجببه البخبباري فببي فبب ي ه سفببي كتبباب الفببتن س ببباب السببمو والطاعببة للمببام مببا لببم تكببن 2)

 (  7142( رقم )62/ 9معفية )
أخرجببه مسببلم فببي فبب ي هسكتاب اإلمببارةس ببباب  كببم مببن فببرا أمببر المسببلمين وهببو مجتمببو  (3)

 ( 1852)( سرقم3/1479)
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قببال النببووي: فيببه األمببر بقتببال مببن خببر  علببى اإلمببام أو أراد تفريببا كلمببة 
ن لم يندفو وره اال بقتله  المسلمين ون و  ل  وينيى عن  ل س فإن لم ينته قوتل وا 

ه بالسيه وفي الرواية األخبر  فقتل كان هدرا فقوله )فلى ا  عليه وسلم( فاضربو 
)يريبد أن يوبا  -فبلى ا  عليبه وسبلم-فاقتلوه معناه ا ا لم يندفو اال بب ل  وقولبه

عفبباكم( معنببباه يفبببرا جمببباعتكم كمبببا تفببرا العفببباة الموبببقوقة وهبببو عببببارة عبببن 
 (1)اختاله الكلمة وتنافر النفو " 

"ومببن لببم ينببدفو :" -ر مببه ا  –وفببي هبب ا يقببول وببي  اإلسببالم  ابببن تيميببة      
فساده في األرل االَّ بالقتل قتل مثل المفرا لجماعة المسلمين والداعي الى البدع 
في الدي س قال تعالى:}ِمْن َأْجِل  ِلَ  َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِاْسرَاِضيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَ ْيبِر 

نَّاَ  َجِميعًا َوَمْن َأْ َياَها َفَكَأنََّمبا َأْ َيبا النَّباَ  َنْف و َأْو َفَسادو ِفي اأَلْرِل َفَكَأنََّما َقَتَل ال
َمْن َأتَاُكْم َوَأْمُرُكْم َجِميوس َعَلى َرُجلو َواِ دو ُيِريُد َأْن َيُواَّ َعَفباُكْم (:» َجِميعًا{ وقال )

َا َجَماَعَتُكْم َفاْقُتُلوُه   (3) (2)«َأْو ُيَفرِّ
بقتببل مبببن فببرا جماعببة المسببلمين ؛  لبب   --وال كمببة واضبب ة فببي أمببره       

ألن أعداء اإلسالم يضعون أيدييم على وخص وا د من أبناء اإلسالم ويب لون له 
كببل مببا يريببد س فيلتببه النببا   ولببه س فببال  ببرو أن يببأمر اإلسببالم باستضفببال هبب ا 

 الطره الناتئ  ماية لمجموع األمة    
 ما عليه العمل في النظام السعودي:

ل دي  عما عليه العمل فبي النظبام السبعودي أود التأكيبد علبى أهميبة قبل ا       

                                           

 (  241/ 12ورح النووي على مسلم ) (1)
/ 6) -( أخرجه مسلم في ف ي ه من كتاب اإلمارة سباب من فرا أمر المسلمين وهبو مجمبو 2)

 (  4904( رقم)23
    33( سورة الماضدة ا ية : 3)
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التي تتبناها الدول العربية ونظيرتيا المتبعة في الدول  برامط المناف ة والمتابعة س
ال ربيببة وسببعي األخيببرة للفببادة مببن التجببارب العربيببة الراضببدة فببي هبب ا الفببددسسففي 

ت االسبببتراتيجيةس انتيبببت البببى أن للب بببو  والدارسبببا دراسبببة أجراهبببا مركبببز البببروابط
 :فيمبا يلبي           التجارب ال ربية اتسمت بعدة خفاضص أخبر س يتمثبل أهميبا 

(1) 
اسبببتباا التيديبببد: اعتمبببدت أ لبببب ببببرامط المنافببب ة ال ربيبببة علبببى التفبببدي  .1

لألفكار الراديكالية لد  فضات الوباب الُم تمل انضماميم للتنظيمبات اإلرهابيبة 
التوجيبات العقيديبة المتطرفبة البى أعمبال عنبه وعمليبات  بيده اعاقة ت بول

 .ارهابيةس واستباا انضمام الوباب المستيده للتنظيمات التكفيرية
دقة االستيداه: تتجنب برامط المناف ة األوروبيبة اهبدار المبوارد فبي ببرامط  .2

التوعيببة العامببة واإلعالميببة واسببعة النطبباا التببي تسببتيده جميببور الوببباب 
ن ت ديدس  ي  تعكه الم سسات األمنيبة علبى دراسبة الفضبات بففة عامة دو

الُم تمل تجنيدها من جانب التنظيمات اإلرهابيةس ومناطا تمركزهاس والسياقات 
االجتماعية والبيضية الم يطبةس ومبن ثبمَّ تقتفبر  مبالت التوعيبة علبى النطباا 

 ين الج رافببي المسببتيدهس أو األفببراد البب ين تعتبببرهم السببلطات األمنيببة مروبب
 .ُم تملين لالنضمام للتنظيمات اإلرهابية

تفنيه العاضدين: تقوم سياسة بعل الدول ال ربية التي تقبل عودة المقاتلين  .3
المتطرفين ألراضييا على التعامل االنتقاضي مو  االت العودة وفا مد  ت ل ل 
المعتقدات المتطرفة لد  كل منيمس وقابليتيم للمناف ةس وقبول االندما  فبي 

مجتمببوس والتيديببدات الُم تملببة مببن لجببوء أي مببنيم لتوببكيل خاليببا ارهابيببة ال

                                           

( انظر:تقريببببببببببببر مركببببببببببببز الببببببببببببروابط للب ببببببببببببو  والدارسببببببببببببات االسببببببببببببتراتيجية سموقببببببببببببو 1)
   http://rawabetcenter.com/archivesالكترونيس
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ناضمببةس أو تنفيبب  عمليببات ارهابيببة داخببل الدولببةس ويسبببا  لبب  اعببداد قاعببدة 
بيانببات عببن الوببباب المنضببمين للتنظيمببات اإلرهابيببة فببي دول اإلقلببيمس ومببد  

وارتكابيم جبراضم  انخراطيم في العمليات القتالية التي تقوم بيا تل  التنظيماتس
 . رب وانتياكات ب ا المدنيين في ب ر الفراعات األهلية باإلقليم

اال تواء االفتراضي: ت رص الدول األوروبية المختلفة على ا بالا المنفبات  .4
اإلعالمية االفتراضية للتنظيمات اإلرهابيةس وتضييا قنوات نقل األفكار للوباب 

طفبة والم يبدة للرهببابس فضبال عببن مبن خبالل ا ببالا مواقبو التنظيمببات المتعا
رقابة وبكات التوافل االجتماعي لتتبو االتفاالت بين المتطوعين الم تملين 
والتنظيمات اإلرهابيةس بيده التوافل مو  وييمس ومنعيم مبن االنضبمام لتلب  
التنظيمببات  ويتببواز   لبب  مببو ا ببالا الم سسببات الدينيببة واسببتيداه األضمببة 

 .المعتقدات التكفيرية المتطرفين ال ين يروجون
رفببد الممارسببات اإلرهابيببة: تركببز اسببتراتيجية الدعايببة المضببادة التببي تتبعيببا  .5

الببببرامط األوروبيبببة علبببى اسبببتعرال الممارسبببات اإلجراميبببة  يبببر اإلنسبببانية 
س خافببة فببي تعامببل عنافببره مببو المببدنيينس ومببد  تعارضببيا مببو ”داعببش”لببب

االنتمباء االجتمباعي مثبل األسبرة  الفطرة اإلنسانيةس بالتوازي مو توظيه دواضبر
 .والم سسات التعليمية وجماعات الرفاا في التأثير على توجيات الفرد

جمببباالس علبببى البببر م مبببن تعبببدد أنمببباط ونمبببا   المنافببب ة الفكريبببة علبببى  وا 
المسبببتويين اإلقليمبببي والعبببالميس فبببإن بعضبببيا يواجبببه موبببكلة اسبببتمرار تبببدفا 

ليميةس وتمكبن التنظيمبات اإلرهابيبة مبن المقاتلين األجانب لب ر الفراعات اإلق
تجبباوز تبببدابير الوقايببة الفكريبببةس وهببو مبببا يببرجح ضبببرورة مراعبباة خفوفبببية 
السبببياا وفبببيا ة ببببرامط لألمبببن الفكبببري تتناسبببب مبببو األوضببباع المجتمعيبببة 
واالقتفادية الساضدة فبي الدولبةس واالعتمباد علبى الجمبو ببين التبدابير األمنيبة 
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 (1) .ية التيديدات اإلرهابيةوآليات األمن الفكري لمواج
أمببا فببي اطببار مببا عليببه العمببل فببي النظببام السببعودي: فببإن قضببية معالجببة        

االن ببراه الفكببري ت ظببى باهتمببام بببالو مببن جانببب والة األمببر فببي المملكببة العربيببة 
 السعودية من  زمن بعيد 

ة التطبره ويعد هب ا االهتمبام  بمثاببة أ بد النمبا   المرجعيبة لببرامط مكاف ب      
لمواجيبة  2004الفكري على امتداد اإلقليمس  ي  توكلت لجنة المناف ة في عام 

بتأسببي  مركببز م مببد بببن نببايه  2006التطببره الفكببريس وتببم تطويرهببا فببي عببام 
للمناف ة والرعاية كأ د الم سسات التابعة لوزارة الداخليةس وال ي يستيده اعبادة 

م فبببي المجتمبببو عقبببب تنفيببب  األ كبببام تأهيبببل معتنقبببي األفكبببار المتطرفبببةس ودمجيببب
القضاضية الفبادرة ب قيبمس ويركبز البرنبامط علبى األبعباد النفسبية والدينيبة والفكريبة 
واالجتماعيةس ب ي  يفبح اجتياز البرنبامط وبرًطا للفبرا  عبن المتيمبين ببالتطره 

 (2).والمواركة في التنظيمات اإلرهابية

                                           

( انظر:تقريببببببببببببر مركببببببببببببز الببببببببببببروابط للب ببببببببببببو  والدارسببببببببببببات االسببببببببببببتراتيجية سموقببببببببببببو 1)
   http://rawabetcenter.comالكترونيس

( انظر:تقريببببببببببببر مركببببببببببببز الببببببببببببروابط للب ببببببببببببو  والدارسببببببببببببات االسببببببببببببتراتيجية سموقببببببببببببو 2)
  http://rawabetcenter.com/archives/1339الكترونيس
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اب وتمويلببه تضببمن النظببام الكثيببر مببن وفببي النظببام الجديببد لمكاف ببة اإلرهبب      
 العقوبات الموددة سومنيا:

المببادة الرابعببة والثالثونسونفببيا:"يعاقب بالسببجن مببدة التزيببد علببى )ثمبباني(  .1
سنوات والتقل عن )ثال ( سبنواتس كبل مبن أيبد أي فكبر ارهبابيس أو دعبا لبهس 
ه أوكيببان ارهببابيس أوجريمببة ارهابيببة أو مببنيط مرتكبيبباس أو أففببح عببن تعاطفبب

معه أو سون فعلبه أو جريمتبهس أو رو  ليباس أو أوباد بيباس أو أ باز أو أ برز 
أيبا كبان نوعبه  -بقفد النوبر أو التبرويط  -أي م رر أو مطبوع أو تسجيل 

 .يتضمن تسوي ًا أو ترويجًا لفكر ارهابي أو لجريمة ارهابية أو اوادة ب ل 
تزيبد علبى )خمب   ونفبيا:"يعاقب بالسبجن مبدة ال المادة الخامسة والثالثبون .2

وعوببرين( سبببنة وال تقبببل عبببن )ثمببباني( سبببنواتس كبببل مبببن  بببرل آخبببر علبببى 
االنضمام الى أي كيان ارهابيس أو المواركة في أنوطتهس أو جنبدهس أو سباهم 
فببي تمويببل أي مببن  لبب س فببإن كببان قببد عمببل علببى منعببه مببن االنسبب اب مببن 

لطة أو الكيببانس أو اسببت ل ليبب ا ال ببرل مببا يكببون لببه عليببه مببن واليببة أو سبب
مسبببب ولية أو أي فببببفة تعليميببببة أو تدريبيببببة أو توجيييببببة أو اجتماعيببببة أو 

 .اروادية أو اعالميةس فال تقل عقوبة السجن عن )خم  عورة( سنة
المادة السابعة والخمسونسونفيا:"للم كمة المختفة ب ألسبباب معتببرة تبعب   .3

المنفبوص  على االعتقاد بأن الم كوم عليه لن يعود الرتكاب أي من الجبراضم
علييا في النظبام ب وقبه تنفيب  عقوببة السبجن بمبا ال يزيبد علبى نفبه المبدة 

 :الم كوم بيا و ل  بورط ما يأتي
أال يكون قد فدر في  قه  كم سابا في ا د  الجراضم المنفبوص علييبا فبي  .أ

 .النظام
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 .أن يبدي ندمه على جريمته .ب
فبوص علييبا فبي وا  ا عاد الم كبوم عليبه البى ارتكباب أي مبن الجبراضم المن .ج

 .النظام يل ى وقه التنفي  دون اإلخالل بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة
المبببادة الثامنبببة والثمانونسونفيا:"تنوبببأ مراكبببز متخففبببة تكبببون ميماتيبببا  .4

التوعية التربوية للموقوفين والم كوم علييم في الجراضم المنفوص علييا في 
اء البببوطني لببدييمس وت بببدد قواعبببد النظببامس وتفببب يح أفكبببارهم وتعميببا االنتمببب

أعمال اللجان في ه ه المراكز وكيفية توكيليا ومكافأة أعضاضيا ومن يستعان 
 .بيمس بقرار من رضي  أمن الدولة

المادة الثالثة واألربعون ونفبيا:"يعاقب بالسبجن مبدة ال تزيبد علبى )عوبرين(  .5
لببى سببنة وال تقببل عببن )خمبب ( سببنواتس كببل مببن أنوببأ أو اسببتخدم موقعببًا ع

الوبببكة المعلوماتيببة أو برنامجببًا علببى أ ببد أجيببزة ال اسببب ا لببي أو أي مببن 
األجيزة اإللكترونيةس أو نور أيبًا منيمباس الرتكباب أي مبن الجبراضم المنفبوص 
علييا في النظامس أو لتسييل االتفال بأ د قيادات أو أفراد أي كيبان ارهبابيس 

تفببنيو األجيببزة ال ارقببة أو أو لتببرويط أفكببارهس أو لتمويلببهس أو لنوببر كيفيببة 
 .المتفجرات أو أي أداة الستخداميا في جريمة ارهابية

المببادة الرابعببة واألربعونسونفببيا:"يعاقب بالسببجن مببدة ال تزيببد علببى )خمبب (  .6
سنوات وال تقل عن )سنة(س كل من أ اع أو نوبر ببأي وسبيلة خببرًاس أو بيانبًاس 

 .نفي  جريمة ارهابيةأو اواعة كا بةس أو م رضةس أو ن و  ل س بقفد ت
المادة التاسعة والثمانونسونفيا:"تنوئ رضاسبة أمبن الدولبة دورا تسبمى )دور  .7

اإلفالح والتأهيل( تكبون ميماتيبا االعتنباء ببالموقوفين والم كبوم علبييم فبي 
الجراضم المنفوص علييا في النظامس وتسييل اندماجيم في المجتمو وتعميبا 

الخاطضة لدييمس ويفدر رضي  أمن الدولة  انتماضيم الوطني وتف يح المفاهيم
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 .قواعد تنظيم ه ه الدور ومكافهت العاملين فييا والمتعاونين معيا
ه ه الساسيات الجزاضية واألمنية قاطعة في  رص المملكة العربية السعودية علبى 

 وأد الفكر اإلرهابي بكل طريا يضمن ت قيا األمن واألمان للجميو  
با تة والمفاجأة نص نظام مكاف ة جبراضم اإلرهباب وتمويلبه وت قيقا لعنفر الم   8

الجديد سفي المادة السابعة  في فقرتيا األولبى علبى اختفباص النياببة العامبة 
دون  يرهاسبإفدار ا ن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيويا في 
أي وقببت خببالل المببدة الم ببددة فببي ا ن التفتببيش والقبببل علببى األوببخاص 

وت ريز األمبوال أو الممتلكبات أو المسبتندات أو األدلبة أو المعلومباتس  وضبط
 .و ل  في أي جريمة من الجراضم المنفوص علييا في النظام

عمبباال أل كببام الضببرورة سنفببت الفقببرة الثالثببة          واسببتثناء مببن هبب ا األفببل وا 
ا ن  ال فبول علبى -فبي  البة الضبرورة-نبه: ال يلبزم hمن المادة السبابعة سعلبى 

( مببن هبب ه المببادةس علببى أن 1للقيببام بببأي مببن اإلجببراءات الموببار الييببا فببي الفقببرة )
يدون م ضر توضح فيبه األسبباب ودواعبي االسبتعجال  وتبلبو النياببة العامبة بيب ا 

( سباعةس وتوضبح الالض بة ضبوابط 24اإلجراء وما نتط عنه خالل مدة ال تتجباوز )
 ". الة الضرورة

ة بمكان ؛لدرء الخطر المترتبب علبى العمبل اإلرهبابي وه ا اإلجراء من األهمي
  ال وقوعه 
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باملبحثبالثلني
بضبطباملنلهجبالترخلةمة بمبلبيتفقبومحلي باألمنبالرلم

تفريعًا على ما تقبدم فبإن المنباهط التعليميبة يجبب أن تكبون أداة مبن أدوات       
ماعبببات األمببن العببام ستضبببمن أمببن المجتمبببو واسببتقراره سوتكوببه زيبببه دعببو  الج

الضالة المضلة سم كدة على  أنبه ال ي بل لمب من أن يبوافقيم ويرضبى عبنيم ب بال 
من األ وال وأن كل من ي يدهم بكلمة أو درهم أو دينار فيو منيم وعليه سخط ا  
تعالى مثليم و سبنا دليال على فتنتيم ما جرت من بالء ودمار وقتل وسبف  لبدماء 

 ل ودين بريضة ورعب وظلم ال يو  فيه  و عق
وقببد وجببد فببي هبب ا الفببدد الكثيببر مببن الب ببو  والدراسببات سلعببل مببن أهميببا        

دراسة)د/عبد ا  بن عبد العزيز اليوسبه سعبن دور المدرسبة فبي مقاومبة اإلرهباب 
والعنببه والتطببره سالتببي أوببارت الببى أهميببة دور البببرامط التعليميببة فببي  ببر   ببب 

م سسباته سوخافبة أن المملكبة العربيبة  الوطن سواالرتقاء به سو فظ هيبته سوهيببة
السعودية تستقي منظومة ال كم واإلدارة من الوريعة اإلسالمية ال راء )قرآنا وسبنة 

 (1) وفقيا(
ومن أهم المواد الدراسبية التبي تسباهم ببدور فاعبل فبي خدمبة األمبن لبد          

راسببية منبب  الطببالب هببي مببواد التربيببة اإلسببالمية التببي تببدر  فببي جميببو المرا ببل الد
 المر لة االبتداضية الى أعلى المرا ل الدراسية  

وباستعرال درو  التربية اإلسالمية في المر لبة االبتداضيبة)وفا مبا عليبه العمبل 
فببي المملكببة العربيببة السببعودية(  نجببد أنيببا ترتكببز علببى ا يببات القرآنيببة واأل اديبب  

ن انتيببا  الم رمببات الوببريفة التببي تربببي الببنف  علببى القببيم الفاضببلة س وت بب ر مبب

                                           

قاومة اإلرهاب والعنه والتطرهس عبد ا  ابن عببد العزيبز اليوسبه موقبو دور المدرسة في م (1)
 (19)ص: http://www.al-islam.comاإلسالمس
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والفسبباد فببي األرلس وعنببد اسببتعرال مقببرر ال ببدي  للفببه األول المتوسببط علببى 
سبببيل المثببال نجببد أنببه يسببتكمل األسبب  التببي يبنببى علييببا المقببرر مببن المر لببة 
االبتداضيببةس  يبب  ينبباقش موضببوعات ميمببة فببي مجببال األمببن مثببل آثببار الخبباله 

 (1)لم بأخيه وت ريم الظلم  والعداوة بين المسلمين ومفسدات عالقة المس
ويسببير مقببرر ال ببدي  للفببه الثبباني المتوسببط فببي تكببري  الثقافببة األمنيببة       

بعادهم عن مواطن الوبياتس  ي  يناقش مواضبيو ميمبة لمبرا ليم  لد  التالمي  وا 
العمرية المتقدمبة س مثبل الت ب ير مبن تعباطي المسبكرات والمخبدراتس باإلضبافة البى 

 لنا  سوخطورة اإلوارة بالسالح على المسلم أو ترويعه توضيح  رمة أ   ا
ويستمر مقرر ال دي  للفه الثال  المتوسط على السياا نفسه في طرح        

الموضببوعات األمنيببةس مببن خببالل اسببتعرال مجموعببة مببن الموضببوعات المتعلقببة 
باألمن في المجتمو اإلسالميس مثبل ت بريم  مبل السبالح علبى المسبلمينس وت بريم 

و تبى (2)المسلم وقتالهس باإلضافة الى ايضاح  د السرقة وت ريميبا ومضبارها  سب
 ت تي المناهط التربوية والتعليمية أكليا وثمارها ال بد من العمل بما يلي:

أواًل: ينب بببي أن تكبببون تلببب  المنببباهط وببباملة متكاملبببة تلببببي ا تياجبببات ال يببباة * 
اإلسببالمية  وأن تكبون منبباهط ومتطلببات العفببرس بمبا يتناسببب مبو تعبباليم الوبريعة 

تأفببيلية قببادرة علببى تجديببد ال يبباة العلميببة وت ييببر مببا ران علببى المجتمعببات مببن 
 مفاهيم خاطضة 

ثانيببًا: ينب ببي علببى المسببضولين فببي التربيببة والتعلببيم فببي بببالد المسببلمين اعببداد * 

                                           

دور المدرسببة فببي مقاومببة اإلرهبباب والعنببه والتطببرهس عبببد ا  ابببن عبببد العزيببز اليوسببه  (1)
 (22)ص: المرجو السابا

عبببد ا  بببن عبببد العزيببز اليوسببه س  دور المدرسببة فببي مقاومببة اإلرهبباب والعنببه والتطببرهس (2)
 (22)ص:
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وجببهس  المعلمببين األْكَفبباءس اعببدادًا تربويببًا علميببًا يبب هليم لتأديببة رسببالتيم علببى أكمببل
 و ل  من خالل الدورات العلمية والتربوية المكثفة 

ثالثًا: ينب ي على المسضولين في التربية والتعليم االستفادة من المناسبات الدينية * 
والتاريخيبببةس فبببي تنميبببة التربيبببة الرو يبببة عنبببد التالميببب س مبببن خبببالل دراسبببة هببب ه 

 يوه المسلمون اليوم المناسبات وعرضيا وت ليليا ومقارنتيا بالواقو ال ي يعا
رابعًا: ينب ي على الم سسات التربويبة والتعليميبة أن تعمبل علبى ترسبي  العقيبدة * 

واإليمان في نفو  التالمي س  تى ينوأ جيل رباني يواجه الت ديات الثقافية و يرها 
من منطلا علمي ومعرفبي  ليب ا ينب بي أن تكبون منباهط التربيبة والتعلبيم مسبتمدة 

 ية الرباني المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة من منيط الترب
خامسببًا: ينب بببي اعببادة النظبببر فبببي المببواد العلميبببة والتربويببة المقدمبببة للتالميببب س * 

وتطويرها بعيدًا عبن الضب وط الخارجيبة المطالببة بتطبيبو المنباهط بمبا يتناسبب مبو 
 (1)  الثقافة ال ربيةس وتمييو القيم واألخالا اإلسالمية 

بملبعخلةهبالرملبيفبالنظلمبالسرودي:
 رفت المملكة العربية السعودية على سالمة المنباهط التعليميبة والتربويبة 
من كل خرو  على مقتضى الوريعة اإلسالمية ال براء  وتطبيقبًا لب ل  نفبت المبادة 
األولى من النظبام األساسبي لل كبم علبى أن:"  ديبن المملكبة العربيبة السبعودية هبو 

" ونفت  –فلى ا  عليه وسلم  -الم ودستورها كتاب ا  تعالى وسنة رسولاإلس
( منه على :"يستمد ال كم سلطته من كتاب ا  تعالى وسنة رسوله وهما 7المادة )

( منه على أن:"ت مي الدولة 23ال اكمان على جميو أنظمة الدولة "ونفت المادة)
وه وتنيى عن المنكر وتقوم بواجب عقيدة اإلسالم س وتطبا وريعتهس وتأمر بالمعر 

                                           

(  مناهط التربية اإلسالمية: ماجد عرسبان  الكيالنبيس  س م سسبة الريبان بيبروتس ط األولبى   1)
 (   19مسص:1419-1998
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 الدعوة الى ا "  
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 املبحثبالثللث
 الضبالتباألمنة باالستبلقة بلدرءبخطبباإلرهلب.

الضربات األمنية االستباقية تدبير وقاضي من األهمية بمكان في درء مخاطر       
ن اإلرهاب سوقطو الطريا على مرا ل نموه سوتجفيه منابو فكره س ماية للمجتمو م

 وره المستطير 
اب تختله بوتكمن أهمية ه ا اإلجراء  في أن المواجية األمنية لجراضم اإلره       

باختاله ال ال س"فينا  مواجية تتمثل بأخ  ال ب ر س وأخبر  تأخب  بزمبام المببادرة   
والخطبر القباضم يكبون قباباًل للنمبو أو االنكمباش أو االجتثبا  س وقبد يتببدل مبن  ببال 

ى سببنن السببباا بببين أسبباليب الجريمببة وأسبباليب المواجيببة س وعلببى الببى  ببال س علبب
ضببوء هبب ه التوقعببات ي تببا  المسبب ول الببى مراجعببة مسببتمرة لكببل أسبباليب اال تيبباط 
والمببببادرة س فببب ل  ي بببول دون جمبببود آليبببة المواجيبببة س واكتسببباب المناعبببة عنبببد 

ا تفببنن الممارسببة اإلرهابيببة   وألن الجريمببة والمكاف ببة فببي سببباا مسببتمر س فكلمبب
م اوالتبه ؛ فبإن الوقبوه فبي المكاف بة ولبو  المكافح فبي آلياتبه ت بره المجبرم فبي

لل ظة وا دة أو ارتيانيا بالمقاومبة المسبل ة تمكبن الجريمبة مبن الت بره المباكر  
وهكبب ا يسببتبا كببل مببن المجببرم والمكببافح طريببا النجبباة س والظفببر والنجبباة مبت ببى 

  (1)اعت من قوة أو  يلة "  الطرفين س وكل طاضفة تعد ليما ما استط
   وفي المسضلة تففيل

                                           

وكاليات المفيوم واالنتماء والمواجية س  سن بن فيد  اليويملس مفدر الكتاب : 1) (  اإلرهاب وا 
 ( 57:ص:http://www.al-islam.comموقو اإلسالم س
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بالتأصةلبالشبعيبهلذابالتداريباألمنيباالستبلقيب:أوالب:ب
مببن الثابببت واقعببًا وعمبباًل أن المبا تببة تفببيب العببدو بالوببللسوقد وجببد هبب ا       

المعنبى فببي أكثببر مبن مببوطن فببي القبرآن الكببريم والسببنة النبويبة المطيببرة سلكببن قبببل 
 أوال تأفيل عنفر المبا تة أو المفاجأة: بيانيا يجب

المفاجأة: المبا تة على َ فَلة  َوُيَقال: َمباَت فباَلن َفْجبَأة: َأي َب بت مبن  يبر       
 و ل القرآن الكريم علييا في أكثر من آية وأمر بياسقبال تعبالى:(1)ان ار ِبَمَرل 

[ووفبه العلمباء هب ا 102سمبن ا يبة  ] سبورة النسباءَوْلَيْأُخُ وا ِ ْ َرُهْم َوَأْسبِلَ َتُيمْ 
 وقال (2)األمر بأنه وفية بال  ر وأخ  السالح؛ لضال ينال العدو أمله ويدر  فرفته 

ر مه ا : وفيه رخفة للخاضه في الفبالة ببأن يجعبل بعبل فكبره فبي  -الوا دي 
 (3) ير الفالة" 

هببو وهبب ا أمببر للجميببو بعببد انتيبباء الفببالةس وضببم هبب ا األمببر بأخبب  ال بب ر و 
التيقظ الى األمر بأخ  السالح فقط عقب الركعة األولىس ألنه العدو فبي أول الفبالة 
نمبا يقبو  عنبده  لب   ال يقو  عنده باع  المبا تةس ألنيم كانوا قيامبا فبي أوليباس وا 
في آخرها  ين يتكرر منيم السبجودس فمبن أجبل  لب  أمبر فبي األول بأخب  األسبل ة 

 (4) فقطس وهنا بأخ ها وأخ  ال  ر 

                                           

كوه الموكل من  دي  الف ي ين س ابن الجوزي :جمال الدين أبو الفر  عبد البر من اببن  (1)
 ( 2/598ت( ) -الريال  ) ب –عليس الم قا: علي  سين البوابسالناور: دار الوطن 

 (11/306(ستفسير الرازي)5/371(ستفسير القرطبي)9/160( انظر: تفسير الطبري )2)
 ( 11/306انظر: تفسير الرازي)( 3)
تفسببير آيببات األ كببامس م مببد علببي السبباي س الناوببر: المكتبببة العفببرية للطباعببة والنوببر   (4)

 (324م()ص:01/10/2002)



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

866 

با َتَخباَفنَّ ِمبْن َقبْومو ِخَياَنبًة َفاْنِببْ  ِاَلبْيِيْم واستنبط العلمباء مبن قولبه تعبالى:       مَّ َواِ 
[جبواز اعبالن 58]سبورة األنفبال مبن ا يبة :َعَلى َسبَواءو ِانَّ اللَّبَه اَل ُيِ ببُّ اْلَخباِضِنينَ 

عببازم علببى  ال بباء المعاهببدة وضببرب العببدو فببورًا ان بببدرت منببه بببوادر واضبب ة بأنببه
 (1) نقل المعاهدة و ل  لتفويت عنفر المبا تة عليه 

أن الوفه ال قيقي في   -في تقديري -ويجد ه ا التكييه الفقيي أساسه       
فسببباد فبببي األرل  ستتعبببرل لألمبببن للجريمبببة اإلرهابيبببة هبببو أنيبببا جريمبببة  راببببة وا 
نفسيم وأمبواليم المجتمعي ال ي كفله ا  تعالى للنا س وتجعليم  ير آمنين على أ

وأعراضبيم واسببتقرارهم وطمبأنينتيمس فناسببب عظبم هبب ه الجريمبة أن تكببون عقوبتيببا 
   م لظة  سبما يراه ولي األمر ت قيقا لألمن واالستقرار في المجتمو

ويتجلى  ل  بوضوح في بيان فبدر عبن مجمبو الفقبه اإلسبالمي فبي رابطبة       
رة س المنعقببدة فببي وببوال مببن عببام العببالم اإلسببالمي بمكببة فببي دورتببه السادسببة عوبب

هببب بمكببة المكرمببة س  يبب   ببدَّدوا اإلرهبباب بت ديببد سبببقوا بببه جيببات عالميببة 1423
عديدة  الطت في معناه ودالالته س وجاء في بيانيم أن:"اإلرهاب هو العبدوان الب ي 
يمارسببه أفببراد أو جماعببات أو دول ب يببا علببى اإلنسببان فببي دينببه س ودمببه س وعقلببهس 

 ا س وما  ضه س ويومل فنوه التخويه واأل   والتيديد والقتل ب يروماله س وعر 
خافة السبيل وقطو الطريا س وكل فعل مبن أفعبال العنبه أو  يتفل بفور ال رابة وا 
التيديد يقبو تنفيب ا لموبروع اجرامبي فبردي أو جمباعي س وييبده البى القباء الرعبب 

و  بريتيم س أو أمببنيمس ببين النبا  س أو تببرويعيم بإيب اضيم س أو تعبريل  يبباتيم  أ
أو أقواليم للخطر س ومن فنوفه ال باا الضبرر بالبيضبة أو بأ بد مرافبا أو األمبال  

 (2) العامة أو الخافة س أو تعريل أ د الموارد الوطنية س أو الطبيعية  للخطر" 

                                           

 ( 322/ 2(منيا  المسلم س أبو بكر الجزاضري)1)
انظبببببر: ال لبببببو مظببببباهره وأسببببببابه مفيبببببوم ال لبببببو فبببببي الكتببببباب والسبببببنة س د/فبببببالح ببببببن  بببببانم   (2)



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

867 

كمببا رتببب الوببارع ال كببيم علببى مرتكبببي الجببراضم اإلرهابيببة  المباوببرين ليببا       
مدادًا بالسالح والعتاد عقوبات رادعة كفيلة والمواركين فيي ا تخطيطًا ودعمًا ماليًا وا 

بببدفو وببرورهم ودرء خطببرهم واالقتفبباص العببادل مببنيم وردع مببن تسببول لببه نفسببه 
هببب / 1424سببلو  مسببلكيم وهبب ا مببا أكببده بيببان مكببة المكرمببة الفببادر فببي وببوال 

مي فببي أعمببال م عببن مجمببو الفقببه اإلسببالمي برابطببة العببالم اإلسببال2003ديسببمبر 
دورته السابعة عور التي عقدت بمقبر األمانبة العامبة لرابطبة العبالم بمكبة المكرمبة 

القبباء : وان بت ببت رعايببة خببادم ال ببرمين الوببريفين الملبب  فيببد بببن عبببد العزيببز بعنبب
 (1) القنابل وزرع المتفجرات للضرار باألوخاص واألموال و يرها 

ى  لبببا مواقبببو االوبببتباه سأي بببا كانبببت كمبببا أروبببدت الوبببريعة اإلسبببالمية الببب      
طبيعتياسفي اطار ما يعره في واقعنا المعافر ب لا المواقو االلكترونية الموببوهة 

 س وهبب ا لمببا لببولي–مببو تجببريم الفعببل  –ليببم منببابر فكريببا المن رفببون يتخبب ها التببيس
ضرر  وه ا  عليه يترتب كان ا ا منعه أو المباح تقييد األمر من سلطة تقديرية في

: (2)نقبباًل عبن الفببدر الوببييد معتببر وببرعًاسي يده مببا قالبه ابببن عابببدين فبي  اوببيته
ال بأ             "ييدم البيت على من اعتاد الفسا وأنواع الفساد في دارهس  تى 

علببى ناض ببة فببي  -رضببي ا  عنببه  -ببباليجوم علببى بيببت المفسببدين  وهجببم عمببر 
س فقببال: ال  رمببة ليببا بعببد اه فييببمنزليببا وضببربيا بالببدرة  تببى سببقط خمارهببا فقيببل لبب

                                                                                                           

 ( 190النس)ص:السد
دراسة لقواعبده العامبة وتطبيقاتبه فبي المملكبة العربيبة السبعودية سد/م مبد  -القانون الدولي الخاص  (1)

    273س272هب(س1419-1418ال سيني مفيل يس ) 
الفببدر الوببييد:  سببام الببدين: عمببر بببن عبببد العزيببز ال نفببي  المتببوفى: وببييداس سببنة سببت وثالثببين  (2)

الظنببون عببن أسببامي الكتببب والفنببونس مفببطفى بببن عبببدا  القسببطنطيني وخمسببماضة  ينظببر: كوببه 
 ( 1228/ 2س )1992 – 1413 -بيروت  -الرومي ال نفيس دار الكتب العلمية 
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  (1)اوت اليا بالم رم والت قت باإلماء"
بمنلذجبتطبةقة بلرنصبيباملبلغت بواالستبلقبمنبالسن النبوي باملطهبة:

فببي بنبباء الدولببة  -فببلى ا  عليببه وسببلم  -مببن الثابببت أن  ركببة النبببي  -1
رسببال السببراياس وخروجببه فببي ال ببزواتس انمببو   بيببان ي بكيفيببة وتربيببة المجتمببو وا 

التعامل مو سنة األخ  باألسبابس سواء كانت تل  األسباب ماديبة أو معنويبةس ففبي 
؛ فعنبدما -فبلى ا  عليبه وسبلم - زوة الفتح نال ظ ه ه السنة واض ة في هديبه

السير لفتح مكةس  رص على كتمان ه ا األمر؛  تى  -فلى ا  عليه وسلم -قرر
لمجابيتببهس وتفببده قبببل أن يبببدأ فببي تنفيبب  ال يفببل الخبببر الببى قببريش فتعببد العببدة 

هدفهس وورع في األخ  باألسباب ا تية لت قيا مبدأ المبا تة سأهميا أنه كبتم أمبره 
ية  -فلى ا  عليه وسلم - تى عن أقرب النا  اليه: فقد أخ  النبي  بمببدأ السبرِّ

ب أقبر  - -المطلقة والكتمان الوبديد  تبى عبن أقبرب النبا  اليبه وهبو أببو بكبر 
أ ببب نسبباضه اليببهس فلببم  -رضببي ا  عنيببا-أفبب ابه الببى نفسببهس وزوجتببه عاضوببة 

يعببره أ ببد وببيًضا عببن أهدافببه ال قيقيببةس وال باتجبباه  ركتببهس وال بالعببدو البب ي ينببوي 
عنببدما سبأل ابنتببه عاضوبة رضببي ا  عنيببا  -قتالبه؛ بببدليل أن أببا بكببر الفبديا 

: مبا سبمى لنبا وبيًضا  وكانبت قالت له  -فلى ا  عليه وسلم-عن مقفد الرسول 
فبلى ا  -أ ياًنا تفمتس وكال األمرين يدل علبى أنيبا لبم تعلبم وبيًضا عبن مقفبده 

 (2)-عليه وسلم
ويسبببتنبط مبببن هببب ا المبببنيط النببببوي ال كبببيم أنبببه ينب بببي للقبببادة العسبببكريين 
واألمنيين أن يخفوا خططيم عن زوجاتيم؛ ألنين ربما ي عن ويًضا من ه ه األسرار 

                                           

 ( 65/ 4الدر المختار و اوية ابن عابدين )رد الم تار( )(1) 
ة ال يباة (س الرسبول القاضبدس م مبود وبيت خطباب س  دار مكتبب4/282( انظر:تفسير اببن كثيبر:2)

 ( 334س 333م (ص1960ومكتبة النيضة ب داد الطبعة الثانية  )
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 (1) فتتنقليا األلسن  تى تفير سبًبا في  دو  كارثة عظيمة   -ن نيةعن  س-
البى بطبن اضبمس قببل مسبيرة  --بع  سرية بقيادة أبي قتبادة --أنه   -2

دال الستار علبى نياتبه ال قيقيبةس وفبي  لب  سمكة مكونة من ثمانية رجال؛ و ل  إل
و أهبل مكبة بعب  ب بز  -فبلى ا  عليبه وسبلم -يقول ابن سعد:"لما همَّ رسول ا  

أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية الى بطن اضم )وادي المدينة الب ي يجتمبو 
 --؛لبيظن ظبان أن رسبول ا   (2)فيه الوديبان الثالثبةس بط بانس وقنباةس والعقيبا

توجه الى تل  النا ية؛ وألن ت هب ب ل  األخبارس فمضوا ولم يلقوا جمًعاس فانفبرفوا 
ُخُوب)هو موضو على مر لة من المدينة الى الوام يبعبد عبن   تى انتيوا الى  ي

توجبه البى مكبةس فأخب وا علبى )بيببين( مبيال(  فببل يم أن رسبول ا  قبد 35المدينة 
بالسُّقيا )السببقيا: موضببو يقببو فببي وادي  -فببلى ا  عليببه وسببلم-النبببي  تببى لقببوا 

 (3) القر  

                                           

السببيرة النبويببة عببرل وقبباضو وت ليببل أ ببدا س الفببالبيسعلي م مببد م مببدس مفببدر الكتبباب :  (1)
 (  4/62ت(سالفالبي : -) بhttp://www.slaaby.comموقو الم له على اإلنترنت س

دار فببببببببببببادرس بيروتسالطبعببببببببببببة: معجبببببببببببم البلببببببببببببدان يببببببببببباقوت ال مببببببببببببويس الناوبببببببببببر:  (2)
 (1/214مس)1995الثانية 

(س الطبقببات الكبببر  س ابببن سببعد:أبو عبببد ا  م مببد 3/288معجببم البلببدان يبباقوت ال مببويس ) (3)
 –الم قبببا: ا سبببان عبا سالناوبببر: دار فبببادر  (2/132ببببن سبببعد ببببن منيبببو الياوبببمي  ا

  م ( 1968بيروتسالطبعة: األولى  )
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بعبده البى وجبوب أخب  ال ب ر وه ا منيط نببوي  كبيم فبي توجيبه القبادة مبن       
وسلو  ما يمكن من أساليب التضليل على األعداء واإلييام التي من وبأنيا فبره 
أنظار النا  عن معرفة مقافد الجيوش اإلسالمية التي تخر  من أجل الجياد فبي 

 (1) سبيل ا   تى ت قا أهدافيا وتسلم من كيد أعداضيا  
لمبا بل به  لب  )بعب   -ا  عليبه وسبلمفبلى -و كر ابن سعد أن رسبول ا       

بريدة بن ال فبيب األسبلمي يعلبم علبم  لب  س فاسبتأ نه أن يقبول فبأ ن لبه سفأتباهم 
ولقي ال ار  بن أبي ضرار وكلمه س فوجدهم قد جمعوا الجمبوع س قبالوا مبن الرجبلق 
قببال : مببنكم س قببد بل نببي مببن جمعكببم ليبب ا الرجببل فأسببير فببي قببومي ومببن أطبباعني 

وا دة  تى نستأفلهس قال ال ار : فن ن على  ل  فعجبل علينبا س فقبال فنكون يدا 
-ورجو الى رسول ا   بريدة:أركب ا ن وآتيكم بجمو كثير من قومي سفسروا ب ل 

 -فببلى ا  عليببه وسببلم-فببأخبره خبببرهم فنببدب رسببول ا  -فببلى ا  عليببه وسببلم 
 (2)النا  وخر  مسرعا( 

فبلى  -طلا قد بيتبوا العبدوان علبى النببيوت كد ه ه الرواية  أن بني المف
 سفكانت المبا تة ردا للعدوان -ا  عليه وسلم 

ا باط م اولة تجس   اطب بن أببي بلتعبة لفبالح قبريش: ومبن  لب : مبا  -3
بن اهو والزبير  - -فعله علي بن أبي طالب رضي ا  عنه لما بعثه رسول ا  

أببي بلتعبة كتاببًا س وجعبل ليبا عليبه  العوام في أثر المرأة التي كتب معيا  اطب ببن
 -جعبباًل الببى أن توفببله الببى قببريش يخبببرهم فببي الكتبباب بمببا عببزم عليببه رسببول ا  

مبن المسبير البييم فبي  بزوة الفبتح س فجباء الخببر لرسبول  -فلى ا  عليه وسلم 
ليه وسبلم مبن عنبد ا  فخبر  علبي ببن أببي طالبب والزبيبر فبي أثبر ا  فلى ا  ع

                                           

 (  63/ 4علي م مد م مدس) س قاضو وت ليل أ دا س الفالبيالسيرة النبوية عرل و  (1)
 ( 2/132( الطبقات الكبر  :ابن سعد) 2)
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س -علبى بعبد اثنبي عوبر مبيال مبن المدينبةس -المرأة  تبى أدركاهبا فبي روضبة خبا 
فاستنزالها والتمسا في ر ليبا الكتباب س فلبم يجبدًا وبيضًا س فقبال ليبا علبي رضبي ا  

 ك بنا س ولتخرجن ه ا عنه: أ له با  ما ك ب رسول ا  فلى ا  عليه وسلم وال
الكتببباب أو لنكوبببفن  س فلمبببا رأت الجبببد منبببه اسبببتخرجت الكتببباب مبببن قبببرون رأسبببيا  
وكانت قد جعلته في وعرها س وفتلت عليه قرونيا س فدفعتبه اليبه س فبأتى ببه رسبول 
ا  فلى ا  عليه وسلم واعت ر  اطب بأنه انما فعل  ل  مفانعة لمبا لبه عنبدهم 

ُكْم  من ولد وأهبل س فبأنزل ا  تعبالى: ))َيبا َأيَُّيبا الَّبِ يَن آَمُنبوا ال َتتَِّخبُ وا َعبُدوِّي َوَعبُدوَّ
قبال اببن " (1)[س  3-1َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن ِاَلبْيِيْم ِبباْلَمَودَِّة    (() سبورة الممت نبة ا يبات: 

فر ون المالكي: فالطريا التي استخر  بيا الكتباب مببن السياسبة الوبرعية س وهبي 
 (2)يديد واإلرهاب " الت

البر م مبن كبل مبا  اقبه الميباجرون مببن  علببى وفبي القفبة مبا يبدل علبى أنبه     
العنت واأل   من قريش فقبد ظلبت بعبل النفبو  تبود لبو وقعبت بيبنيم وببين أهبل 
مكة الم اسنة والمبودةس وأن لبو انتيبت هب ه الخفبومة القاسبية التبي تكلفيبم قتبال 

بيبببنيم وبيبببنيم مبببن فبببالتس وكبببأن ا  يريبببد أهلبببييم و وي قبببرابتيمس وتقطبببو مبببا 
استقفببباء هببب ه النفبببو  واستخالفبببيا مبببن كبببل هببب ه الووببباضطس وتجريبببدها لدينبببه 
وعقيدته ومنيجه    فكبان يأخب هم يومبا بعبد يبوم بعالجبه النباجو الببالوس باأل بدا  
والتعقيب على األ دا  ليكون العال  على مسرح األ دا س وليكون الطرا وال ديد 

  اً خنسامازال 

                                           

سوفب  ه 2650س وال بدي  أخرجبه أببوداود فبي سبننه س بدي س رقبم:14/59( تفسير الطبري :1)
 (2650األلبانيسرقم: 

 ( 2/108( تبفرة ال كام :ابن فر ون المالكي)2)
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رضببوان ا   –نمببا   تطبيقيببة لعنفببري المبا تببة واالسببتباا مببن سببيرة الفبب ابة 
 علييم:

 م مد بن مسلمة )رضي ا  عنه(: -1
س  تى لقب  -رضي ا  عنيم–كان م مد بن مسلمة من وجعان الف ابة       

س فسببخر كببل وببجاعته فببي اعببالء كلمببة ا  مجاهببدا ت ببت لببواء (1)بفببار  نبببي ا  
 -جنديا وقاضدا مر وسا على الفرسان تبارة وعلبى  بر  النببي --القاضد  الرسول

 -فبلى ا  عليبه وسبلم -ومعسكر المسلمين تارة أخر  س وقاضدا لسبرايا النببي- 
س فقضى علبى أعبد  أعبداء المسبلمين أفبراًدا وجماعبات س وأثبر فبي أعبداء اإلسبالم 

ليمة التبي تبدل علبى اسبتعداد ماديا ومعنويا  وكان يعره مبادئ ال رب بالفطرة السب
فطري للجندية عامة والقيادة خافة س فلم يستطو العدو أن يبا ت قوات المسبلمين 
أبببدا س ألن ابببن مسببلمة كببان  بب را كببل ال بب ر س يقظببا كببل اليقظببةس وهببو يطبببا مبببدأ 
المبا تة س أهم مببادئ ال برب علبى اإلطبالا س وقبد با بت فبي ا بد  سبراياه عبدوه 

زمان ففي كتب السير: خر  م مد ابن مسلمة من المدينة المنورة مبا تة كاملة بال
لعوببر ليببال خلببون مببن وببير الم ببرم علببى رأ  تسببعة وخمسببين وببيرا مببن ميبباجر 

في السنة السادسة اليجريةس بعثه في ثالثين راكبا  -فلى ا  عليه وسلم -رسول
البس وهم بطبن  الى القرطاءس والقرطاء بنو قرط وقريط بنو عبد ا  بن أبي بكر بن

من بني بكر من كالبس وكانوا ينزلون " البكرات " )جمال وم  سود بنا ية ضريةس 

                                           

(س االسببتيعاب فببي معرفببة األفبب ابس ابببن عبببد البرسأبببو 445/ 3عد)( الطبقببات الكبببر : ابببن سبب1)
عمببر يوسببه بببن عبببد ا  بببن م مببد س الم قببا: علببي م مببد البجاويسالناوببر: دار الجيببلس 

( سالرسببببول القاضبببد سم مببببود 3/1377م( س 1992 -هبببب  1412بيروتسالطبعبببة: األولببببى  )
 ( 13/299خطاب )
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م مببد بببن مسببلمة أن يوببن علببى القرطبباء ال ببارةس فسببار  -- -س وأمببر النبببي(1)
الليببلس وكمببن النيببارس وأ ببار علببييمس فقتببل نفببرا مببنيم وهببرب سبباضرهم واسببتاا نعمببا 

 (2)القرطاء  وواءس ولم يطارد ال ين هربوا من
وقد استطاع م مد ببن مسبلمة بيب ه العمليبة السبريعة الخفيفبةس أن يبا بت العبدو 

 (3)مبا تة كاملة بالزمانس فانتفر عليه بسيولة ويسر انتفارا سا قا  
 : --قفة زيد بن  ارثة   -2

أقبرب المقبربين للنببي   -رضبي ا  عنيبا-روت السيدة عاضوة أم المب منين      
- مببا بعبب  رسببول ا  » تقببول:  وأعببرفيم بببه–--  زيببد بببن  ارثببة--  فببي

  (4)«جيش قط االَّ أمره علييم ولو بقي بعده الستخلفه 
واسبتنادا البى مببادئ ال برب س فقبد   --وقد كانت المبا تة  من فبفاته       

كان زيد يختار مقفده ويديمبه س ويفكبر فبي أقبوم وسبيلة للوفبول اليبه س ثبم يقبرر 
بة لل فول عليه  وكانت سرايا زيد كليبا تعرضبية س توبيو فييبا روح الخطة المناس

المبا تةس وكانت جميو سراياه عدا سرية م تبة مبا تبة كاملبة ألعبداء المسبلمين س 
لبب ل  اسببتطاع االنتفببار علببييم بببالر م مببن قلببة قواتببه بالنسبببة الببى كثببرة قببواتيم س 

ت زيببد بعيببدة عببن وبببالر م مببن وجببودهم فببي بالدهببم بينمببا كانببت خطببوط موافببال
 (5)المدينة قاعدة عمليات المسلمين الرضيسة   

 سرية عبد ا  بن ج ش)رضي ا  عنه( -3
                                           

 ( 256/ 2البلدان ياقوت ال موي)بين ضرية والمدينة سبو ليال سمعجم  (1)
 ( 535 - 534/ 2س تاري  الواقدي)78/ 2( الطبقات الكبر :ابن سعد:2)
 ( 13/269( )13/299الرسول القاضد سم مود سخطاب ) (3)
 (  8182( أخرجه النساضي سفي سننه سرقم:4)
ود ( سالرسبببول القاضبببد سم مببب2/542م : 1992 -هبببب  1412( االسبببتيعاب: اببببن عببببد الببببر س5)

 ( 232/ 15سخطاب )خطاب:
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كانببت  قببد  ققببت  --ت كببي كتببب التبباري  أن سببرية عبببد ا  بببن ج ببش      
أهببدافياس وظيببرت قببدرتيا علببى التو ببل فببي المنبباطا الخاضببعة لنفببو  قببريش ممببا 

تل  السرية التامةس والدقة المتناهية التي تمبت بيبا  أ هلياس وزاد دهوتيا و هولياس
العمليببةس  تببى ان جواسببي  قببريش لببم تسببتطو رفببدها وال معرفببة الوجيببة التببي 

وخطط له بابتكاره  -فلى ا  عليه وسلم  -قفدتياس وكان  ل  ما أراده رسول ا 
علبى  أسلوب الرساضل المكتوبة للم افظة على الكتمان و رمان العدو مبن ال فبول

والكتمان أهم عامل مبن عوامبل مببدأ »المعلومات التي تفيده عن  ركات المسلمين 
 (1)«  )المبا تة( وهي أهم مبدأ من مبادئ ال رب

فبلى ا  -وقد أثبتت ه ه السرية بما ال يدع مجااًل للو  بأن سبرايا النببي       
ى بمزايبا القتبالس قوية تندفو للقيام بأفبعب األعبباء والميمبات وتت لب  -عليه وسلم

وقدرتيا على انجباز الواجببات بكبل كفباءة واقتبدار؛ ممبا يبدل علبى رو يبا المعنويبة 
 العالية 

 ما عليه العمل في المملكة العربية السعودية: -4
لقد نج ت المملكة العربية السبعودية فبي تطبيبا هب ه السياسبة مبن خبالل        

ية ومبا تة اإلرهابيين في أوكارهم ما توجيه ضربات أمنية موجعة بأربو خاليا ارهاب
ي كد بوضوح بسالة ويقظة العيون الساهرة التي أفب ت اليوم مضرب المثل األول 
في قدراتيا وامتيازاتيا األمنية على مستو  العالمسمما يبدل علبى يقظبة رجبال األمبن 

ه ه  وقدرة األمن على اختراا ه ه التنظيمات وال زم في التعامل مو تل  الفضة سوأن
الخطوة في كوه ه ه الخاليا اإلرهابية ليست اال وا دة من تل  العمليبات الناج بة 

سوفبي هب ا يقبول .والمستمرة للوقوه في وجه معاول اليبدم والقتبل والب بي والتطبره

                                           

(  سالرسببول القاضببد سم مببود 2/74( السببيرة النبويببة عببرل وقبباضو وت ليببل أ ببدا  :الفببالبي:1)
 ( 232/ 15سخطاب ويت )
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اللببواء الببركن علبببي بببن م مببد التميمبببي  "ان هبب ا الكببم مبببن النجا ببات والضبببربات 
نيببة الفاضقببة علببى د ببر اإلرهبباب وم افببرتهس االسببتباقية ي كببد علببى قببدرة قواتنببا األم

فكما تم د ر "القاعدة" نياضيًاس ها هي توجه ضربات موجعة لبب"داعش" الب ي أفببح 
 ير قادر على الت بر  أو القيبام ببأي عمليبات ارهابيبة  ات أثبرس ا  تمكنبت القبوات 

هب ا األمنية من الوفول الى أوكبارهم والقببل علبييم أ يباًء"  ثبم تبابو بقولبه:" ان 
اإلنجاز األمني الب ي تمثبل باإلطا بة ببأربو خاليبا عنقوديبة ارهابيبة تضبيه البى مبا 
لدينا مبن انجبازات سبابقة ت كبد علبى أهميبة المعلومبات األمنيبة لقواتنبا واسبت قاقيا 
لويادة كثير من ر ساء دول العبالم س  يب  قبدمت المملكبة معلومبات أمنيبة ميمبة 

  " ثم تابو بقوله: "ان النجاح األمني لل د  ولجدًا أنق ت آاله من مواطني تل  الد
من الت ركات الماليبة وتبداول األمبوال ببين اإلرهبابيين جعليبم يت ركبون للب ب  عبن 

 (  1)مفادر تمويلية جديدة وه ا الويء أد  الى تخبطيم وفول مخططاتيم" 

                                           

 (17/9/2107م عدد2017سبتمبر  17 -هب 1438 و ال جة 26جريدة الريال س (1)



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

876 

باملبحثببالبااع
باخرتاقبوختذيلبالرمخلةلتباإلرهلاة بقبلبوقوعهل

وه األمن االسبتباقي اختبراا الجماعبات اإلرهابيبة سوتخب يليم ؛إل بباط من وج      
فوبباليا قبببل وقوعيببا ودرء خطرهببا وتجنيببب المجتمببو ويالتيببا سوقطببو  مخططبباتيم وا 

 الطريا على موافلة مسيرتيم اإلجرامية  وه ا الوجه معتبر ورعًا ونظامًا 
 وفي بيانه تففيل 

باألمنباالستبلقة :هبوجوالتأصةلبالشبعيبهلذابالوجهبمنبأوالب:
 مل الرجل على خب الن فبا بهس وتثبيطبه عبن نفبرته  وقيبل التخ يل هو:       

 (   1) قتال العدو هو:العمل على ابعاد النا  عن 
وه ا الوجه من األمن االستباقي تويد بجوازه الكثير من النفبوص الوبرعية      

 قرآنا كريما وسنة نبوية مطيرة –
 : فمن القرآن الكريم 

موروعية التضريب متى كانبت فيبه مفبل ة معتببرة وبرعًا سفقبد وفبه ا    .1
َفَيَتَعلَُّمبوَن ِمْنُيَمبا َمبا ُيَفرِّقُبوَن ِببِه  تعالى أثر الس ر في نفو  النا  سقال تعالى :

[  " قبال البرازي :النبوع الثبامن مبن 102]سورة البقرة سمن ا يبة:َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ 
ر: السبعي بالنميمبة والتضبريب مبن وجبوه لطيفبة خفيبة و لب  وباضو فبي أنواع الس 
 (  3/625  والتضريب بين القوم: ا راء بعضيم على بعل )الرازي:بالنا  اه
بعببد أن نقببل هبب ا النببوع األخيببر عببن الببرازي:"   -ر مببه ا  -وقببال ابببن كثيببر     

ا س وتفريبا قلت: النميمبة علبى قسبمين: تبارة تكبون علبى وجبه الت بريش ببين النب
قلببوب المبب منين  فيبب ا  ببرام متهفببا عليببه  فأمببا ان كانببت علببى وجببه اإلفببالح بببين 

                                           

باعبببببة والنوبببببر معجبببببم ل بببببة الفقيببببباءس م مبببببد روا  قلعجبببببي سالناوبببببر: دار النفببببباض  للط (1)
 ( 1/125م) 1988 -هب  1408والتوزيوسالطبعة: الثانيةس)
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النا س واضتاله كلمة المسلمين كما جاء فبي ال بدي  "لبي  الكب اب مبن يبنم خيبراً" 
أو يكون على وجه التخ يل والتفريا بين جموع الكفرةس في ا أمر مطلوب كمبا جباء 

فعببل نعببيم بببن مسببعود فببي تفريقببه بببين كلمببة  فببي ال ببدي  "ال ببرب خدعببة" س وكمببا
األ زاب وبين قريظةس جاء الى ه الء ونمى الييم عن ه الءس ونقبل مبن هب الء البى 
نما ي  و على مثبل  أولض  ويضًا آخرس ثم الضم بين  ل  فتناكرت النفو  وافترقت  وا 

 (   1)ه ا ال كاء  و البفيرة الناف ة  وا  المستعان" 
نما ي  و علبى مثبل هب ا الب كاء  و البفبيرة النافب ة" وفي قول اب      ن كثير :" وا 

اوببببارة الببببى أهميببببة هبببب ا الوجببببه مببببن األمببببن االسببببتباقي فببببي افوببببال المخططببببات 
اإلجراميبببةسأي ا كانبببت فبببورها سوأخطرهبببا الجريمبببة اإلرهابيبببة لتعبببدي ضبببررهاسوتعظم 

 خطرها  
الَّبِ يَن َقباَل َلُيبُم : ال ي نزل فيه قبول ا  تعبالى -–فنيو نعيم بن مسعود  -2

النَّبباُ  ِانَّ النَّبباَ  َقببْد َجَمُعببوا َلُكببْم َفاْخَوببْوُهْم َفببزَاَدُهْم ِايَماًنببا َوَقبباُلوا َ ْسببُبَنا اللَّببُه َوِنْعببَم 
[سوهببو الَّبببِ ي أوقبببو الخلببه ببببين قريظبببة و طفبببان 173]سبببورة آل عمبببران :اْلَوِكيببلُ 

سببل ا  علببييم الببريح والبببرد وقببريش يببوم الخنببداس وخبب ل بعضببيم عببن بعببلس وأر 
والمسبلمينس ولمبا أسبلم  --والجنودس وهم المالضكة ففره كيبد الكفبار عبن النَِّببيه 

-ِفبي أن يخب ل الكفبارس َقباَل َلبُه النَِّببيه  -َفبلَّى اللَّبُه َعَلْيبِه َوَسبلََّم  -واستأ ن النَِّببيه 
- " (2): " خ ل ما استطعت فإن ال رب خدعة  

كثير فبي )البدايبة والنيايبة( الخببر وافيبا سوممبا جباء فيبه:"  فقالت  و كر ابن     
                                           

 ( 371/ 1( تفسير ابن كثير)1)
ببن عببد اأسد ال ابة في معرفة الف ابة: ابن األثير:أبو ال سن علي بن أبي الكبرم م مبد ببن م مبد  (2)

(  قبال اببن 5/328: م( 1994 -هبب 1415الكريمس سالناور: دار الكتب العلمية سالطبعة: األولى   )
عبببد البببر :"وخبببره فببي تخبب يل بنببي قريظببة والموببركين فببي السببير خبببر عجيب " انظر:االسببتيعاب فببي 

 (4/1508معرفة األف اب: ابن عبد البر:
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بنو قريظة  ين انتيت الييم الرسل بي ا ان ال ي  كر لكبم نعبيم ببن مسبعود ل باس 
ن كان  ير  ل  انومروا الى  ما يريد القوم اال أن تقاتلوا فإن رأوا فرفة انتيزوها وا 

انا وا  مبا  :أرسلوا الى قريش و طفانبالدهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم  ف
 (   1) انقاتل معكم  تى تعطونا رهنا فأبوا علييم وخ ل ا  بينيم

أ ادي  كثيرة ساكتفي بب كر مبا رواه الوبيخان فبي فب ي يما  : ومن السنة النبوية
فبألن أخبر مبن السبماء  --أنه قال : ا ا  دثتكم عبن رسبول ا   --عن علي

ليهس وا  ا  دثتكم فيما بيني وبيبنكم فبإن ال برب خدعبة سبمعت أ ب الي من أك ب ع
يقول:" يأتي في آخر الزمبان قبوم  بدثاء األسبنان سبفياء األ بالم  --رسول ا  

يقولون من خير قبول البريبة يمرقبون مبن اإلسبالم كمبا يمبرا السبيم مبن الرميبة ال 
م أجبرا لمبن قبتليم فبإن فبي قبتلي س يجاوز ايمانيم  نباجرهم فأينمبا لقيتبوهم فباقتلوهم

 ( 2)يوم القيامة " 
خفباء وتلبونس  -بفتح الخاء وكسبرها وضبميا  -وقوله )خدعة(       أي تمويبه وا 

فببلى ا  -وتكببون بالتوريببة والتعببريل وخلببه الوعببد والكبب ب قال النببووي:" قولببه 
)أ دا  األسنان سفياء األ الم( معناه ف ار األسنان ف ار العقول  -عليه وسلم 

يقولون من خير قول البريبة معنباه فبي ظباهر األمبر  -ى ا  عليه وسلمفل-قوله 
 -كقوليم :ال  كم االَّ   سونظاضره من دعاضيم الى كتاب ا  تعالى وا  أعلبم  قولبه

:"فبإ ا لقيتمبوهم فباقتلوهم فبإن فبي قبتليم أجبرا" هب ا تفبريح -فلى ا  عليبه وسبلم
لعلمبباء  قببال القاضببي عيببال: أجمببو بوجببوب قتببال الخببوار  الب بباةس وهببو اجمبباع ا

العلماء على أن الخوار  وأوباهيم من أهبل الببدع والب بي متبى خرجبوا علبى اإلمبام 
وخبالفوا رأي الجماعبة ووبقوا العفبا وجببب قتباليم بعبد انب ارهم واالعتب ار الييم قببال 

                                           

 (س4/112(ستفسير ابن كثير )313/ 3الجامو أل كام القرآن :القرطبي) (1)
 ( 1066مسلمس دي  رقم: و  3415( أخرجه البخاري في سننه )واللفظ له(س  دي  رقم: 2)
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ال جببرات مببن ا يببة ]َفَقبباِتُلوا الَِّتببي َتْبِ ببي َ تَّببى َتِفببيَء ِاَلببى َأْمببِر اللَّببهِ  ا  تعببالى 
وال تبباح س وال يتبو منيزميم وال يقتل أسيرهم  س [ لكن ال يجيز على جري يم9رقم:

ومببا لببم يخرجببوا عببن الطاعببة وينتفبببوا لل ببرب ال يقبباتلون بببل يوعظببون س أمببواليم 
روا بببدعتيم فبإن كانببت بم يكفببوهب ا كلببه مبا لبس وبباطليم  س ويسبتتابون مبن ببدعتيم
 ( 1)رت علييم أ كام المرتدين " بدعة مما يكفرون به ج

وقال في موضو آخر:" واتفا العلماء علبى جبواز خبداع الكفبار فبي ال بربس       
وكيه أمكن الخداعس اال أن يكون فيه نقل عيد أو أمان فبال ي بل  وقبد فبح فبي 
ال دي  جواز الك ب في ثالثة أوياءس أ دها في ال رب  قال الطبري :" انمبا يجبوز 

ال ببببرب المعبببباريل دون  قيقببببة الكبببب ب فإنببببه ال ي ببببل " هبببب ا مببببن الكبببب ب فببببي 
لكببن االقتفببار علببى التعببريل أفضببل س كالمببهسوالظاهر ابا ببة  قيقببة نفبب  الكبب ب 

  (2) وا  أعلم "
َقاَلبْت:  -رضبي ا  عنيبا-وأخر  الترم ي في سبننه عبن أسبماء بنبت يزيبد       

: ُيَ بدُِّ  الرَُّجبُل اْمرََأتَبُه ِلُيْرِضبَيَياس  : اَل َيِ لُّ الَكبِ ُب ِاالَّ --َقاَل َرُسوُل اِ   ِفبي ثَباَل و
 (3) َوالَكِ ُب ِفي الَ ْرِبس َوالَكِ ُب ِلُيْفِلَح َبْيَن النَّاِ  "

"والك ب في ال رب" َقباَل اببن بطبال:" سبألت بعبل وبيوخي --وفي قوله       
المعاريل التبي  عن معنى ه ا ال دي  فقال لي: الك ب ال ي أبا ه في ال رب هي

ال يفيم منيا التفريح بالتأمين؛ ألن من السنة ""المجمبو علييبا أن َمبْن َأمَّبَن كبافرًا 
: يتبو أ دكم العلبط  -رضى ا  عنه  -فقد  قن دمهس ولي ا َقاَل عمر بن الخطاب

َ تَّى ا ا اوتد في الجبل َقاَل له: متبر ؛ ثبم يقتلبه وا  ال أوتبى بأ بد فعبل َ ِلبَ  اال 

                                           

 ( 7/170( ورح ف يح النووي)1)
 ( 12/45( ورح ف يح النووي)2)
 س وقال :"ه ا  دي   سن  ريب( 1939( أخرجه الترم يس في سننه  دي  رقم: 3)
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 (1)تلته" ق
قاطعة فبي أن كبل تبدبير يبراد منبه قطبو داببر  -و يرها كثير –ه ه األ ادي       

الجريمببة معتبببر وببرعًا ونظاًمببا سوخافببة ا ا تعلببا األمببر بوببأن العامببة سقببال اإلمببام 
: ألنا نعلم أنبه ا ا تعبارل ورانضبرران قفبد الوبرع دفبو أوبد -ر مه ا  -ال زالي

ه:"  فبظ خطبة اإلسبالم ورقباب المسبلمين أهبم فبي الضررين وأعظم الوبرين " وقولب
 (2)مقافد الورع من  فظ وخص معين في ساعة أو نيار"  

بضوااطبحتقةقبهذهبالوسةخل بلخلنجلحباألمنيبيفبوأدبالفكبباإلرهلاي:ثلنةلب:ب
بأوالً:بالسبي بالتلم ب:

ينب ي أن تكون جميو العمليات األمنية سريةس وأن يكون المراقب  ايبة فبي 
رضببي ا  –واألمانببة والعقببلس فقببد ورد فببي ال ببدي  البب ي رواه معببا  بببن جبببل  الثقببة
 (3)"استعينوا على انجاح  واضجكم بالكتمان"  :-عنه

:" -ر بم ا  الجميبو-وهو مبن كببار أفب اب مالب  ببن أنب   –قال أويب 
ينب ي لل اكم أن يتخ  من يستكوه له أ وال النا  في السرس ولبيكن ثقبة مأمونبا 

ألن المفيبة انما تدخل علبى ال باكم المبأمون مبن قبولبه قبول مبن ال يوثبا  عاقاًل؛
به ا ا كان هو  سن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثبل  لب  قولبه فالمعفبوم 

 (4)من عفم ا " 
                                           

التوضيح لورح الجامو الفب يحس اببن الملقبن : سبرا  البدين أببو  فبص عمبرس الناوبر: دار  (1)
 (   18/230م (س) 2008 -هب  1429ة: األولى  )سورياسالطبع –النوادرس دموا 

 ( 180-178( المستففى:ال زاليس)2)
(سواببو نعبيم 1453ت سرقبم -(وقبال األلبباني سب183( رواه الطبراني فبي المعجبم الكبيبر س رقبم 3)

( وقال:  ريبب مبن  بدي  ثبور لبم نكتببه اال مبن 96/ 6في  لية األولياء وطبقات األففياء )
   دي  سعيد عاليا"

 (   13/190ه ) 1379( فتح الباري :ابن  جر س4)
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وفي ه ا يقول الماوردي: َوَيْنَبِ ي لْلمل  َأن اَل يْمِضبي اأْلُُمبور بيباج  رَْأيبه 
زًا  من افواء سره واالستعانة ِببرَْأي َ يبره َ تَّبى يوباور َ وي األ بالم ونتاضط فكره َتَ رُّ

والنيببى َوأهببل اأْلََماَنببة والتقببى ِممَّببن قببد  نكببتيم التجببارب فارتضببوا بَيببا َوعرفُببوا ِعْنببد 
موارد اأْلُُمور  قاضا مفادرها َفِإنَُّه ُربَما َكاَن اسبتبداده ِبرَْأيبِه أضبره َعَلْيبِه مبن ا اعبة 

كبببل اأْلُُمبببور المبرمبببة أسبببرارا مكتومبببة َواَل اأْلَْسبببرَار المكتومبببة بموببباورة  سبببره َوَلبببْيَ  
 (1)النف اء َفاِوية َمْعُلوَمة  " 

بثلنةل:باملؤاخذةباشدةبمىتبترخلقبالضبربالألمنبالرلم:
مأمور   -بفره النظر عن مكانته -م اخ ة الجاني في  ا األمة  بالودة

س قببال: --فببي فبب ي هس عببن عرفجببةبببه وببرعًا  ودليلببه مببا رواه اإلمببام مسببلم 
انببه سببتكون هنببات وهنبباتس »س يقببول: -فببلى ا  عليببه وسببلم -سببمعت رسببول ا 

« فمن أراد أن يفرا أمبر هب ه األمبة وهبي جميبوس فاضبربوه بالسبيه كاضنبا مبن كبان
 قببال النببووي فببي وببر ه: )هنببات وهنببات( الينببات جمببو هنببةس وتطلببا علببى كببل (2)

واألمور ال ادثة  )فاضربوه بالسيه كاضنا من كان( فيه ويء والمراد بيا هنا الفتن 
األمر بقتال من خر  على اإلمام سأو أراد تفريا كلمة المسلمين ون بو  لب  وينيبى 
ن لبم ينبدفو وبره اال بقتلبه فقتبل كبان هبدراس فقولبه  -عن  ل س فإن لم ينته قوتلس وا 

فاقتلوه معناه ا ا لم فاضربوه بالسيه سوفي الرواية األخر   -فلى ا  عليه وسلم 
 (3)يندفو اال ب ل " 

                                           

( درر السلو  فبي سياسبة الملبو  :أببو ال سبن علبي ببن م مبد ببن م مبد ببن  بيبب البفبري  1)
 (  73الريال )ص: –الم قا: ف اد عبد المنعم أ مد الناور: دار الوطن 

وهبببو  ( أخرجبببه مسبببلم فبببي فببب ي ه سكتببباب اإلمبببارة س بببباب  كبببم مبببن فبببرا أمبببر المسبببلمين2)
 ( 1852مجتموسرقم:

 ( 241/ 12( ورح النووي على ف يح مسلم)3)
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أن الودة  في أوقاتيا تكون ضرورة لضبط مادة  من–لما تقدم  ويويد      
ما  كره ابن قتيبة في عيون األخبار عن الوهعبي قال:  النظام واالستقرار العام س

اضم للوهرط  فقيل: أيه الرجال تريدق فقال: " أريده د جلقال ال جا : دلوني على ر 
العبو  طويل الجلو  سمين األمانة أعجه الخيانة ال يخفا في ال ا على جرهةو 
ييون عليه س ال اإلوراه في الوفاعة   فقيل له: علي  بعبد الر من بن عبيد 

وولد   التميمي  فأرسل اليه يستعملهس فقال له: لست أقبليم اال أن تكفني عيال 
من طلب اليه منيم  اجة فقد برضت منه و اويت   قال: يا  المس ناد في النا : 

ال مة  قال الوعبي: فو اللهه ما رأيت فا ب ورطة قطه مثلهس كان ال ي ب  االَّ في 
دينس وكان ا ا أتي برجل قد نقب على قوم وضو منقبته في بطنه  تى تخر  من 

وير ظيرهس وا  ا أتي بنبهاش  فر له قبرًا فدفنه فيهس وا  ا أتي برجل قاتل ب ديدة أو 
سال ًا قطو يدهس وا  ا اتي برجل قد أ را على قوم منزليم أ رقهس وا  ا أتي برجل 
يو ه فيه وقد قيل انه لص ولم يكن منه ويء ضربه ثالثماضة سوط  قال: فكان 
ربما أقام أربعين ليلة ال ي تى بأ د فضم اليه ال جا  ورطة البفرة مو ورطة 

 (1) الكوفة 
ن الدولببة ضببمانة أساسببية لسببالمة األفببراد : فببإن ال فبباظ علببى أمبب وأخررريا

والجماعات من األخطار الداخليبة والخارجيبة التبي قبد تت بداهم كاألخطبار العسبكرية 
وما يتعرل له األفراد والجماعات من القتبل واالختطباه واالعتبداء علبى الممتلكبات 
بالتخريب أو السرقة  في  ين ير  فريا مبن علمباء االجتمباع أن  يباب أو تراجبو 
معببدالت الجريمببة يعبببر عببن  الببة األمببن االجتمبباعي س وأن تفوببى الجببراضم وزيببادة 
عددها يعني  الة  ياب األمن االجتماعي س فمعيار األمبن منبوط بقبدرة الم سسبات 

                                           

هب(الناور: 276: أبو م مد عبد ا  بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: عيون األخبار (1)
 (  70/ 1هب ) 1418النور:  بيروتستاري –دار الكتب العلمية 



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

883 

ال كوميببببة واألهليببببة فببببي ال ببببد مببببن الجريمببببة والتفببببدي ليببببا وأن  مايببببة االفببببراد 
س وبسبط سبيادة القبانون  والجماعات من مس وليات الدولة مبن خبالل فبرل النظبام

بواسبببطة االجيبببزة القضببباضية والتنفي يبببة س واسبببتخدام القبببوة ان تطلبببب األمبببر ؛  لببب  
لت قيببا األمببن والوببعور بالعدالببة التببي تعببزز االنتمبباء الببى الدولببة بفببفتيا ال ببامي 

 (1) واألمين ل ياة النا  وممتلكاتيم وآماليم بالعيش الكريم 
فة األنظمة التي تيده البى ت قيبا االسبتقرار ومن  ي  الواقو األمني :ت رص كا

السياسببي علببى نببب  كببل فببور اإلرهبباب واوببكاله سوم افببرة كببل األسبباليب اإلرهابيببة 
( 21وت قيقبًا لب ل  نفبت االتفاقيبة األمنيبة لمكاف بة اإلرهباب أثنباء انعقباد الببدورة )

 لمجل  وزراء الداخلية العرب التي عقبدت فبي تبون  فبي ادخبال تعبديالت جوهريبة
على االتفاقية س ي  أقر المجلب  ادخبال بعبل التعبديالت علبى تلب  االتفاقيبة بمبا 

م  يب  تبم 2002يتوافا مو توجيات القمة العربية التبي انعقبدت فبي بيبروت عبام 
تجريم أعمال الت ريل على الجراضم اإلرهابية أو ت بي ها أو طبو أو نور أو  يازة 

نوعيبببا ا ا كانبببت معبببدة للتوزيبببو أو م بببررات أو مطبوعبببات أو تسبببجيالت أيبببًا كبببان 
 (2)الجراضم اإلرهابية  ر علييا وكانت تتضمن ترويجًا أو ت بي ًا لتل  بالع ال يبالط

بثللثل:الدق بيفباملباقب بجلمةعبمنبيظنباهمباإلسلءةبإىلبالوطن:
ومن ه ا الوجبه ف بص وتتببو سبيرة مبن يعمبل فبي البدواضر ال كوميبة بوجبه 

جبببه خاصسخوبببية أن تكبببون هنبببا  عنافبببر ممببباألة ليبببم عامسوالبببدواضر األمنيبببة بو 

                                           

بعاد السياسية لمفيوم األمن في مجمل ه ه ا ثار انظر: د/مفطفى م مود منجودس األ في (1) 
 ( وما بعدها 335اإلسالم س س)ص:

وما بعدها    164س 151س 150م(س 1996: د/عبد النافر  ريز ساإلرهاب السياسي )انظر (2)
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متواطضة معيم ستكوه أسرار ما أعد ليم على وجه الد ر واإلجيبال سوقبد وفبفه 
َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما  القرآن الكريم بأنه عمل من أعمال المنافقين سفي قوله تعالى :

وَنُكُم اْلِفْتَنبَة َوِفبيُكْم َسبمَّاُعوَن َلُيبْم َواللَّبُه َعِلبيمس زَاُدوُكْم ِاالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضبُعوا ِخاَلَلُكبْم َيْبُ ب
يقباع االخبتاله 47]سبورة التوببة سا يبة : ِبالظَّاِلِمينَ  ( الخببال: الفسباد والنميمبة وا 

واألراجيببببه  وقولببببه تعببببالى: )وألوضببببعوا خاللكببببم( المعنببببى: ألسببببرعوا فيمببببا بيببببنكم 
 (1)باإلفساد 
كم الفتنببة" أي يطلبببون لكببم مببا تفتنببونس بإيقبباع الخبباله وقولببه تعببالى :"يب ببون     

فسبباد نيبباتكم "وفببيكم سببماعون ليببم" أي  لقبباء الرعببب فببي قلببوبكمس وا  فيمببا بيببنكمس وا 
ن كبببانوا ال يعلمبببون  ببباليمس لضبببعه  منقبببادون لقبببوليم مست سبببنون ل بببديثيمس وا 

دي والفتنبةس فيب   عقوليمس فيتوهمبون مبنيم النفبح واإلعانبةس وهبم يريبدون التخب يل
 ( 2)الى وقوع ور بين الم منينس وفساد كبير" 

وا ية تمثيل ل البة المنبافقين  بين يبب لون جيبدهم إليقباع التخبا ل والخبوه      
لقبباء األخبببار الكا بببة عببن قببوة العببدوس ب ببال مببن يجيببد بعيببره  بببين رجببال الجببيشس وا 

ولببه بالسببير إلبببالن خبببر ميببم أو ايفببال تجببارة لسببواس وقريببب مببن هبب ا التمثيببل ق
َوتَبر  َكِثيبرًا ِمبْنُيْم ُيسبارُِعوَن  [ وقوله:5]اإلسراء:   َفجاُسوا ِخالَل الدِّيارِ  تعالى:

ثْببِم َواْلُعببْدوانِ  [ وأفببله قببوليم: يسببعى لكبب اس اال أنببه لمببا وبباع 62]الماضببدة:  ِفببي اإلِْ
اطالا السعي في ال رص علبى الوبيء خفيبت مال ظبة تمثيبل ال البة عنبد اطالقبه 

سببتعمال فلبب ل  اختيببر هنببا  كببر اإليضبباع لعببزة هبب ا المعنببىس ولمببا فيببه مببن لكثببرة اال
 (3)الفال ية لتفكي  الييضة بأن يوبه الفاتنون بالركبس ووساضل الفتنة بالروا ل  

وداللة ا ية واهد على واقو ه ه الجماعات واأل زاب المارقة على الوريعة       

                                           

 (8/156( تفسير القرطبي)1)
 (8/156(تفسير القرطبي)5/429( تفسير الطبري)2)
 (10/316( تفسير الت رير والتنوير:ابن عاوورس)3)
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ت لخدمبة أ راضبيم وسبعييم ال ثيب  والنظام من تبرويط الوباضعات وتوظيبه األزمبا
 لتعكير ففو أمن البالد والعباد 

فإنببه المببانو وببرعا مببن االسببتفادة مببن الخبببرات األجنبيببة فببي مجببال  وأخررريًا:
مكاف ة اإلرهاب سبفره النظر عن األمبور العقديبة سمتبى تبوافرت الخببرة والدقبة فبي 

منطلببا أن خطببر  فببيا ة السياسببات األمنيببة الناجعببة فببي كبببح جمببوح اإلرهبباب سمببن
اإلرهاب خطر عالمي سوأنه ال يقيم وزنا لالعتببارات الدينيبة سأو القبيم المجتمعيبة سأو 
األوافر اإلنسانية الموتركة ؛ل ا أر  أنه ال مانو ورعًا من االستعانة بيب ه الخببرات 

ن كبانوا  يبر مسبلمين –موروعية االستفادة  بما لبد  ا خبرين أن  سودليل  ل   -وا 
وابه وروببدهسفاإلدارة تببدبير األمببور وفببا خطببط لت قيببا أهببداه سوهببي ممببا ظيببر فبب

موتركة بين النا سال فرا بين مسلميم وكافرهم سبل العببرة ببالخبرة  ولعبل اسبتعانة 
فبي ر لبة اليجبرة خيبر  -وهو عببد ا  ببن أريقبط -برجل من الموركين --النبي 

 (1)دليل على  ل   
تمببان  أهببل الوببر  علببى السببر والمببال ا ا عيببد قببال اإلمببام العينببي:" فيببه اض       

ه ا المور  لمبا كبانوا عليبه مبن  --منيم وفاء ومروءةس كما استأمن رسول ا 
ن كببان مببن األعداء؛لكنببه علببم منببه مببروءة واضتمنببه مببن  --بقيبة ديببن ابببراهيم  وا 

أجليا على سره في الخرو  مبن مكبة وعلبى النباقتين اللتبين دفعيمبا اليبه ليوافييمبا 

                                           

( أخرجه البخاري س في ف  يه س ولفظه عن عروة بن الزبيبرس عبن عاضوبة رضبي ا  عنيبا: " 1)
النبي فبلى ا  عليبه وسبلم س وأببو بكبر رجبال مبن بنبي البديلس ثبم مبن بنبي عببد ببن  واستأجر

قببد  مبب  يمببين  لببه فببي آل العبباص بببن  -الخريببت: المبباهر باليدايببة  -عببدي هاديببا خريتببا 
واضلس وهو على دين كفبار قبريشس فأمنباه فبدفعا اليبه را لتييمباس وواعبداه  بار ثبور بعبد ثبال  

فبي ة ليال ثبال س فبارت ال وانطلبا معيمبا عبامر ببن فييبرةس والبدليل ليالس فأتاهما برا لتييما 
الديليس فأخ  بيبم أسبفل مكبة وهبو طريبا السبا ل " فب يح البخباري سكتباب اإلجارةسبباب بباب 

 ( 2263(  دي  رقم)89/ 3استضجار الموركين عند الضرورةس أو: ا ا لم يوجد أهل اإلسالم)
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 (1)يما بعد ثال  في  ار ثور " ب
 ما عليه العمل في النظام السعودي:ثالثا : 
تضمن النظام الجديد لمكاف بة اإلرهباب ومفبادر تمويلبه البنص علبى أكثبر        

من تدبير ل اد الفكر اإلرهابي واستضفاله من ج ورهسويظير  ل  بوضوح من خبالل 
 النص على ما يلي:

(منببه 8 يلولببة دون وقوعببه سعمبباًل بببنص المببادة )مراقبببة النوبباط اإلرهببابي وال -3
ونفببيا:"للناضب العببام أن يفببدر أمببرا مسببببا بالمراقبببة والوفببول الببى األدلببة 

بما فييا الخطابات والمطبوعات والطبرود وسباضر وسباضل -والسجالت والرساضل 
 ات  -االتفببال والمعلومببات والمسببتندات المخزنببة فببي األنظمببة اإللكترونيببة 

ن الجببراضم المنفببوص علييببا فببي النظببامس واعتراضببيا وضبببطيا الفببلة بببأي مبب
  "وتسجيليا

ال جز الت فظبي لجميبو المبواد الموبتبه فبي اسبتخداميا فبي النوباط اإلرهبابي  -4
( منبه ونفبيا:" للنياببة العامبة أن تبأمر الجيبة المختفبة 9كما نفت عليبه )
مبوال علبى األ -بفورة عاجلبة وقببل اببالن الطبره المعنبي -بال جز الت فظي

أو الوسببباضط أو المت فبببالت التبببي يوبببتبه فبببي ارتباطيبببا ببببأي مبببن الجبببراضم 
المنفبببوص علييبببا فبببي النظبببام أو ستسبببتخدم فييبببا والتبببي قبببد تكبببون م بببال 

 ."للمفادر
(ونفببيا:" 10/1منببو الموببتبه فببييم مببن السببفر الببى الخببار  ساعمببااًل لببنص ) -5

المنفببوص لببرضي  أمببن الدولببة منببو الموببتبه بببه فببي ارتكبباب أي مببن الجببراضم 
علييا في النظام من السفر الى خار  المملكةس على أن يتم عرل أمر المنو 

                                           

عينبببي :أببببو م مبببد م مبببود ببببن أ مبببد ببببن موسبببى (عمبببدة القببباري وبببرح فببب يح البخببباري: ال1)
 ( 18/261بيروتس) –ال يتابىال نفى بدر الدين العينى سالناور: دار ا ياء الترا  العربي 
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( ساعة مبن تباري  افبدار األمبر أو اتخبا  72على النيابة العامة خالل مدة )
أي تدابير أخر  تتعلا بسفره أو قدومهس ويجوز أن ينص في أمر المنو علبى 

 .ألمنية تتطلب  ل عدم ابال ه بما اتخ  في  قه متى كانت المفل ة ا
التوجيو على اإلبالن عن النوباط اإلرهبابي قببل وقوعبه سويكبون  لب  بإيقباه  -6

اجببراءات الببدعوة ضببد مببن بببادر ببباإلبالن عببن جريمببة مببن الجببراضم المنفببوص 
( مبن النظبام سونفبيا:"مو 11علييا في ه ا النظبام سومبن  لب  نبص المبادة )

العامببة ايقبباه اجببراءات  عببدم اإلخببالل ب ببا المببدعي بببال ا الخبباصس للنيابببة
الدعو  ب ا من بادر باإلبالن عن جريمة من الجراضم المنفبوص علييبا فبي 

وتعاون مو جيات االختفاص أثنباء الت قيبا  -قبل ارتكابيا أو بعده-النظام 
للقبببل علببى ببباقي مرتكبييببا أو علببى مرتكبببي جريمببة أخببر  مماثلببة ليببا فببي 

البى أوبخاص مطلبوبين أمنيبا أو النوع والخطورةس أو أرود جيات االختفاص 
 .خطرين لدييم مخططات اجرامية مماثلة لنوع الجريمة القاضمة وخطورتيا

موبببروعية اسبببتخدام القبببوة وفبببا أ كبببام النظبببام لل يلولبببة دون وقبببوع النوببباط  -7
 ( مبببببببن النظبببببببام ونفبببببببيا:"15اإلرهبببببببابي سومبببببببن  لببببببب  نبببببببص المبببببببادة )

الجببراضم المنفببوص  لرجببال الضبببط الجنبباضي أو العسببكريين المكلفببين بمكاف ببة
علييببا فببي النظببام فببي سبببيل ضبببط أي مببن تلبب  الجببراضم اسببتعمال القببوة وفقببًا 

 للضوابط المنفوص علييا نظاما" 
منببو اتفببال المببتيم بالنوبباط اإلرهببابي بأهلببه أو  ويببه ساعمببااًل لببنص المببادة   -8

( مببببن النظامسونفببببيا:" دون اإلخببببالل بببببال ا فببببي ابببببالن  وي المببببتيم 20)
للنيابة العامة أن تأمر بمنو االتفال بالمتيم أو زيارته مدة ال بالقبل عليهس 

ن تطلبببب  تزيبببد علبببى )تسبببعين( يومبببًا ا ا اقتضبببت مفبببل ة الت قيبببا  لببب   وا 
 الت قيا مدة منو أطولس يرفو األمر الى الم كمة المختفة لتقرير ما تراه" 
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تخفيببه العقوبببة علببى كببل مببن بببادر مببن الجنبباة بببإبالن الجيببات المختفببة   -9
(سونفبببببيا:: للم كمبببببة المختفبببببة تخفيبببببه العقوببببببات 65فبببببت المبببببادة )فن

المنفبوص علييبا فبي النظببامس علبى أال تقبل عقوببة السببجن عبن نفبه ال ببد 
األدنى المقرر لياس وال تقل عقوبة ال رامة عن نفه ال د األدنى المقرر لياس 
ا ا بببادر الجبباني بببإبالن أي مببن الجيببات المختفببة بمعلومببات لببم يكببن مببن 

 :اع ال فول علييا بطريا آخرس و ل  للمساعدة في أي مما يأتيالمستط
 .منو ارتكاب أي من الجراضم المنفوص علييا في النظام -1
 .ت ديد مرتكبي الجريمة ا خرين أو مال قتيم قضاضيا -2
 .ال فول على أدلة -3
 .تجنب آثار الجريمة أو ال د منيا -4
ال أو السببيطرة  رمببان الكيببان اإلرهببابي أو اإلرهببابي مببن ال فببول علببى أمببو  -5

 .علييا
الم افظبببة علبببى سبببرية المعلومبببات المتعلقبببة بمتابعبببة ومال قبببة الكيانبببات  -11

اإلرهابيبببة ؛لضبببمان نجببباح العمليبببة األمنيبببة فبببي اجيبببال مخططاتيبببا وتقبببديم 
ونفبيا:"من يتبلبو بالطلبب ( 6/3عنافرها للم اكمة س ومن  ل  نص المبادة)

دم اإلففاح ألي وبخص عبن ( من ه ه المادة ع2( أو الفقرة )1وفقا للفقرة )
وجود ه ا الطلب أو ما يتعلا ببه اال لوبخص معنبي بتنفيب ه أو لموظبه آخبر 
أو عضبببو مبببن أعضببباء اإلدارة لل فبببول علبببى الموبببورة أو ت ديبببد الخطبببوات 

 .الضرورية لتنفي  الطلب
(ونفببيا:" علببى كببل موظببه يعمببل فببي اإلدارة 78ومببن  لبب  نببص المببادة)  -11

ي وبببخص مسببب ول أماميبببا االلتبببزام بسبببرية العامبببة للت ريبببات الماليبببة أو أ
المعلومببات التببي يطلببو علييبببا ضببمن نطبباا أداء واجباتبببه  تببى بعببد انتيببباء 



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

889 

 مس ولياته" 
ه ه التدابير من األهمية بمكان في وأد النوباط اإلرهبابي سببل  هبب  النظبام       

الخبباص بمكاف ببة جببراضم اإلرهبباب الببى موببروعية التعبباون الببدولي  للقضبباء علببى 
 ( منبببببه علبببببى أنبببببه:" 72ط اإلرهبببببابي سأيَّبببببا كبببببان موقعبببببه سفنفبببببت المبببببادة)النوبببببا

للجيات المختفة تبادل المعلومات المتا ة مو الجيبات النظيبرة فبي البدول األخبر  
والقيام بالت ريات نيابة عنياس أو توبكيل فبرا ت بر موبتركة لتقبديم المسباعدة فبي 

التببي تربطيببا بالمملكببة  الت قيقببات أو ل ببرل التسببليم المراقببب لألمببوال مببو الببدول
اتفاقيات ساريةس أو تبعا للمعاملبة بالمثبل و لب  وفقبا للجبراءات النظاميبة المتبعبةس 
دون أن يوكل  ل  اخالال باأل كام واألعراه المتعلقة بسرية المعلومبات ووفقبا لمبا 

 "ت دده الالض ة
رهبباب ( منببه علببى أن:"تقببوم اللجنببة الداضمببة لمكاف ببة اإل 75ونفببت المببادة)      

وتمويلببه بتلقببي الطلبببات التببي تببرد مببن الببدول والييضببات والمنظمببات فببي مببا يتعلببا 
بقببرارات مجلبب  األمببن الخافببة بمكاف ببة اإلرهبباب أو تمويلببه وتقببوم بوضببو ا ليببات 
وت ديثيا واتخا  التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفي  قرارات مجل  األمن  ات الفلة 

 "وتفدر بقرار من رضي  أمن الدولة
وأخيرًا :فبإن هب ه االجبراءات وتلب  التبدابير ضبمانة أساسبية للم افظبة علبى       

أمببن المجتمببو واسببتقراره سسومببن ثببم االنطببالا ن ببو بببرامط التنميببة والرفاهيببة سالتببي 
 تنودها المملكة العربية السعودية سفي ظل قيادتيا الراودة  
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 اخللمت 
قى فبي وأد الفكبر اإلرهبابي س انتييبت يعد ه ا العرل الموجز أل كام األمبن االسبتبا

 الى عدد من النتاضط أهميا :
األمببن فببي معنبباه العببام هببو ببب  روح الطمأنينببة و هبباب الخببوه علببى الببدين أو  .1

النف  أو العرل أو المال أن يفيبه أ   أو ضبرر ب يبر مسبون مبن الوبرع أو 
 النظام سوب ل  تنتظم ال ياة في جميو جوانبيا 

ر الالزمببة التببي تقطببو الطريببا علببى الجماعببات اإلرهابيببة أهميببة اتخببا  التببدابي .2
سواعتبببار  لبب  فريضببة وببرعية ومتطلببب وطنببي ساعمبباال لمبببدأ ال يطببة وال بب ر 

 سوانقا  األنف  من موجبات اليلكة  
تستند قواعد ومعالم وركاضز األمن في المملكبة العربيبة البى المرجعيبة األساسبية  .3

كة سوبموجبيا أفبح لكل مسلم في مختله التي قام علييا نظام ال كم في الممل
بقاع العالم ال ا في أن ينعم باألمن واألمبان سبوفبفه فبا ب موضبو قبدم فبي 
المملكببة  ب جببة أو عمببرة سأو وافببد أمببين يوببار  فببي نيضببة البببالد ويجببد لقمببة 

 عيش ساض ة ت فظ عليه  ياته الكريمة  
بير والوببطط فببي األمببن الفكببري ضببمانة أساسببية  لفببون العقببل عببن سببوء  التببد .4

  التفكير بما يكون سبيال ل فظ المجتمو عن آفة التخريب والتدمير
الفكر اإلرهابي فكر ضال ال ت مله اال األدم بة الخرببة س التبي ال ت سبن التفكيبر  .5

في أساليب والبناءوالتعمير سبل تجيد فنون التخريب والتبدمير  تبى فبي األوبير 
  -هبب ا الفكببر -ال ببرمين الوببريفين ال ببرم وفببي أمبباكن العبببادات سوعلببى األخببص

لي  مبن الفكبر السياسبي اإلسبالمي فبي وبيء؛ألن  الفكبر السياسبي اإلسبالمي 
فكببر وسببطي سال افببراط فيببه وال تفببريط سوفكببر بنبباء يمضببي قببدًما بمسببيرة البببالد 

   والعباد ن و العدالة الواملة



 

  

 

 
 (يدراسة مقارنة بالفقه اإلسالم) في النظام السعودي  ألمن االستباقي وأثره في وأد الفكر اإلرهابيا

 

891 

 ءً ابتبببدا س متبببى ثببببت االن بببراه الفكبببري وجبببب تفعيبببل مقتضبببى الوبببرع والنظبببام .6
بالم بباورة وانتيبباء بالم اخبب ة بالوببدة ؛ فاظببا علببى الببدين أن يتفببدع سوعلببى 

 الوطن أن يتضعضو 
سلطة ولي األمر في م اخ ة أف اب الفكر اإلرهابي سلطة ورعية  ؛ألن أعداء  .7

اإلسالم يضعون أيدييم على وخص وا د من أبناء اإلسالم ويب لون لبه كبل مبا 
و أن يبأمر اإلسبالم باستضفبال هب ا الطبره يريد س فيلته النا   وله س فبال  بر 

 الناتئ  ماية لمجموع األمة    
وجببوب أن تكببون المنبباهط التعليميببة أداة مببن أدوات األمببن العببام ستضببمن أمببن  .8

  المجتمو واستقراره سوتكوه زيه دعو  الجماعات الضالة
سبببات سوسببباضر الم  -أهميبببة التأكيبببد علبببى دور المسبببجد والمدرسبببة والجامعبببة .9

( مبن 23ساعمبااًل لبنص المبادة) في مقاومة اإلرهباب والعنبه والتطبره التربوية 
النظام األساسي لل كم في المملكبة العربيبة السبعودية سالتبي تبنص على:"ت مبي 
الدولة عقيبدة اإلسبالم س وتطببا وبريعتهس وتبأمر ببالمعروه وتنيبى عبن المنكبر 

 وتقوم بواجب الدعوة الى ا "  
بدور فاعل في خدمة األمن لبد  الطبالب هبي مبواد المواد الدراسية التي تساهم  .11

التربية اإلسالمية التي تدر  في جميو المرا ل الدراسية من  المر لة االبتداضية 
 الى أعلى المرا ل الدراسية  

الضربات األمنية االستباقية تدبير وقباضي مبن األهميبة بمكبان فبي درء مخباطر  .11
فيبببه منبببابو فكبببره س مايبببة اإلرهببباب سوقطبببو الطريبببا علبببى مرا بببل نمبببوه سوتج

للمجتمبببو مبببن وبببره المسبببتطيرسوقد تبببوافرت بوجوببببه الكثيبببر مبببن النفبببوص 
النظبببام ( مبببن 7الوبببرعية قرآنبببا وسبببنة سممبببا يبببأتي متفقبببا مبببو نبببص المبببادة )

ونفبيا :"يسبتمد ال كبم سبلطته  األساسي لل كم في المملكة العربية السعودية
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 لى جميو أنظمة الدولة" من كتاب ا  تعالى وسنة رسوله وهما ال اكمان ع
أهمية الضربات االستباقية األمنيبة التبي قامبت بيبا أجيبزة األمبن فبي المملكبة  .12

العربية السعودية في ا ونة األخيرة ضد جماعات وأوكار اإلرهاب مما كبان لبه 
عظيم األثر في وأد اإلرهاب في ميده و اضنته الفكريبة سوقطبو الطريبا علبى 

 العالم بالفخر واالعتزاز مفادر تمويله سمما ويد له 
 الضببربات األمنيببة االسببتباقية تببدبير وقبباضي تببواترت النفببوص الوببرعية بوجوبببه  .13

سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطيرة سوالفقبه المسبتنبط منيمبا ممبا 
لبببد ر اإلرهببباب  اً يعطبببي سبببندًا وبببرعيا لبببوالة األمبببر فبببي اتخبببا  مايرونبببه مناسبببب

النظبببام األساسبببي لل كبببم فبببي ( مبببن 7نبببص المبببادة ) واستضفبببال جببب وره اعمببباال
 المملكة العربية السعودية 

فوببباليا قببببل  .14 اختبببراا الجماعبببات اإلرهابيبببة سوتخببب يليم ؛إل بببباط مخططببباتيم وا 
وقوعيببا ودرء خطرهببا وتجنيببب المجتمببو ويالتيببا سوقطببو الطريببا علببى موافببلة 

 مسيرتيم اإلجرامية معتبر ورعًا ونظامًا 
قرآن الكريم ووراح السنة النبويبة التخب يل والتفريبا ببين وفه علماء تفسير ال .15

الجماعات اإلرهابية بأنبه سياسبة وبرعية اليقبدم علييبا اال أفب اب الب كاء  وي 
البفبيرة النافبب ة" اوبارة الببى أهميبة هبب ا الوجببه مبن األمببن االسبتباقي فببي افوببال 

لتعبببدي  المخططبببات اإلجراميبببةسأي ا كانبببت فبببورها سوأخطرهبببا الجريمبببة اإلرهابيبببة
 ضررهاسوتعظم خطرها  

تت دد ضوابط ت قيا ه ه الوساضل للنجاح األمني في وأد الفكر اإلرهبابي فبي   .16
 منيا: س أمور كثيرة

 أواًل: السرية التامة :* 
  ثانيا: الم اخ ة بودة متى تعلا الضرر باألمن العام* 
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 ثالثا:الدقة في المراقبة لجميو من يظن بيم اإلساءة الى الوطن * 
للعيبد  ووليباً  مليكباً  –أخيرا فإن الب   يزكي جيود المملكة العربية السعودية و 

في وأد اإلرهاب واستضفال ج وره س ماية للمجتمبو مبن وبره سكمبا  -و كومة ووعبا
 يدعو الب   الى تضافر الجيبود الوبعبية وااللتفباه  بول مبنيط القيبادة ال كيمبة س

ال ينفب       وفبه هب ا السبلو  جبزء  وانتيا  سبيل ال زم فبي مكاف بة اإلرهباب سب
 من عقيدة المسلم   وآخر دعوانا أن ال مد   رب العالمين    
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 أهمباملصلدربواملباجع
 القرآن الكريم   ب1
للعببببز بببببن عببببد السببببالم س ملتقببببى وبببببكة السببببلهس  س وفضبببباضله الجيبببباد أ كبببام ب2

Omar_rahal2005@yahoo.com 
بببببة ال ياةسالطبعببببة: بببببدون طبعببببة  الناوببببر: دار مكت س أدب الببببدنيا س المبببباوردي ب3

 م( 1986)
أسد ال ابة في معرفة الف ابة:أبو ال سن علي بن أبي الكبرم م مبد ببن م مبد  ب4

 -هببب 1415بببن عبببد الكببريمس سالناوببر: دار الكتببب العلميببة سالطبعببة: األولببى   )
 م (  1994

األ كام السلطانيةأبو ال سن علي ببن م مبد ببن م مبد ببن  بيبب الناوبر: دار  ب5
 ت( -القاهرة  ) ب –دي  ال 

وببكاليات المفيببوم واالنتمبباء والمواجيببة س  سببن بببن فيببد  اليويمببلس  ب6 اإلرهبباب وا 
 http://www.al-islam.comمفدر الكتاب : موقو اإلسالم س

أبببو عمببر يوسببه بببن عبببد ا  بببن م مببد س  االسببتيعاب فببي معرفببة األفبب اب س ب7
تسالطبعبببة: األولبببى  الم قبببا: علبببي م مبببد البجاويسالناوبببر: دار الجيبببلس بيرو 

 م(  1992 -هب  1412)
األمبببن الفكبببري س د/كمبببال م مبببد  تريبببان ساكاديميبببة فلسبببطين للعلبببوم األمنيبببة   ب8

 م(2012ه 1434)
 هبب1411ط( ) -األمن في المملكة العربية السعودية الفريبا ي بي المعلمبي )ب ب9

 م(1981/ 
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الخليجبي  االن راه الفكري وأثره على األمن البوطني فبي دول مجلب  التعباون ب10
-1426سد/م مببببد د ببببيمس جبببباضزة دول مجلبببب  التعبببباون الخليجببببي للعببببام  

 مس2006
اإلنفاه فبي معرفبة البراجح مبن الخباله علبى مب هب اإلمبام أ مبد ببن  نببل   ب11

 –المببرداوي س دار ا يبباء التببرا  العربببيس وم سسببة التبباري  العربببيس بيببروت 
 لبنان 

عيل سالناوببر: دار الفكبببر   اببببن كثيببر س أبببو الفبببداء اسببما س البدايببة والنيايببة ب12
 م  1986 -هب  1407)

الت رير والتنوير: ابن عاوورسم مد الطاهر بن م مد بن م مبد س )الناوبر :  ب13
 هب ( 1984تون    )  –الدار التونسية للنور 

التعامبببببل مبببببو اإلرهببببباب والعنبببببه والتطبببببره عببببببد المقفبببببود م مبببببد سبببببعيد   ب14
 http://www.al-islam.comخوجهسمفدر الكتاب : موقو اإلسالمس

لبنانسالطبعبببة: –التعريفبببات: الجرجانيسالناوبببر: دار الكتبببب العلميبببة بيبببروت  ب15
 م 1983-هب 1403األولى 

التوضيح لورح الجامو الف يحس ابن الملقن : سرا  الدين أبو  فبص عمبرس  ب16
 2008 -هبب  1429سورياسالطبعة: األولى  ) –الناور: دار النوادرس دموا 

 م (س
الترمب ي( س الترمب ي س م مبد ببن عيسبى أببو عيسبى الجامو الف يح ) سنن  ب17

بيببروت ست قيببا : أ مببد م مببد وبباكر  –الناوببر : دار ا يبباء التببرا  العربببي 
 ت( -وآخرون  )ب
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الجببامو أل كببام القببرآن س أبببو عبببد ا  م مببد بببن أ مببد بببن أبببي بكببر بببن فببرح  ب18
هبب 1384القاهرةسالطبعة: الثانية   –األنفاريس  الناور: دار الكتب المفرية 

 م(س 1964 -
الجببراضم األخالقيببة لتطبيقببات بعببل التقنيببات ال يويببة وانعكاسبباتيا علببى أمببن  ب19

المجتمببو س د/ضببياء الببدين م مببد مطبباوعس ورقببة عمببل مقدمببة لنببدوة المجتمببو 
واألمنس المنعقدة بكليبة الملب  فيبد األمنيبة بالريبال السبنة الرابعبةس بعنبوان : 

 اهات والسمات   الظاهرة اإلجرامية المعافرة: االتج
الرسببول القاضببدس م مببود وببيت خطبباب س  دار مكتبببة ال يبباة ومكتبببة النيضببة  ب20

 م (1960ب داد الطبعة الثانية  )
السلسلة الف ي ة: األلباني  م مد نافر الدين األلبباني سالكتباب : السلسبلة  ب21

 الريال  –الف ي ةس الناور : مكتبة المعاره 
 ببدا س الفببالبيسعلي م مببد م مببدس السببيرة النبويببة عببرل وقبباضو وت ليببل أ ب22

 موقبببببببببببببببو الم لببببببببببببببببه علبببببببببببببببى اإلنترنببببببببببببببببت س مفبببببببببببببببدر الكتبببببببببببببببباب:
http://www.slaaby.com ت(س -) ب 

 الطبقات الكببر  س اببن سبعد:أبو عببد ا  م مبد ببن سبعد ببن منيبو الياوبمي ب23
بيروتسالطبعببببة: األولببببى   –الم قببببا: ا سببببان عبا سالناوببببر: دار فببببادر 

  م ( 1968)
دراسبببة لقواعبببده العامبببة وتطبيقاتبببه فبببي المملكبببة  -ص القبببانون البببدولي الخبببا ب24

 هب( 1419-1418العربية السعودية سد/م مد ال سيني مفيل يس ) 
المستفببفى س ال زالببي أبببو  امببد م مببد بببن م مببدس   ست قيببا: م مببد عبببد  ب25

هبب 1413السالم عبد الوافي سالناور: دار الكتب العلميبة سالطبعبة: األولبى  )
 م (س1993 -
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يح المختفببر بنقببل العببدل عببن العببدل الببى رسببول ا  فببلى ا  المسببند الفبب  ب26
سالم قا: م مد ف اد عبد الباقي سالناور: دار ا يباء اإلمام مسلم عليه وسلم 

 بيروت  –الترا  العربي 
سالم قا:  مدي بن عببد المجيبد السبلفيسدار النوبر: للطبراني  المعجم الكبير ب27

 1994-هبب  1415عبة األولبى  )القباهرة الريبال / الطب -مكتبة ابن تيميبة 
 م(

/  8/  27بتباري   90النظام األساسي لل كم الفادر بباألمر الملكبي رقبم أ /  ب28
 هب   1412

م(س الناور: مكتبة العلوم 2003هب/1424أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ) ب29
وال كببببمس المدينببببة المنببببورةس المملكببببة العربيببببة السببببعوديةسالطبعة: الخامسببببة  

 م(س2003هب/1424)
ببن اتبفرة ال كام في أفول األقضية ومناهط األ كبام س اببن فر بون اببراهيم  ب30

هب 1406علي بن م مدس   الناور: مكتبة الكليات األزهريةسالطبعة: األولى  )
 م(س1986 -

تفسير القبرآن العظبيم س اببن كثيرسأببو الفبداء اسبماعيل ببن عمبر س  الم قبا:  ب31
 -هببب 1420للنوببر والتوزيببو  ) سببامي بببن م مببد سالمةسالناوببر: دار طيبببة

 م(س 1999
تفسير آيات األ كامس م مد علي الساي س الناور: المكتبة العفرية للطباعة  ب32

 م(01/10/2002والنور  )
درر السبلو  فبي سياسببة الملبو  :أبببو ال سبن علبي بببن م مبد بببن م مبد بببن  ب33

 – بيبببب البفبببري  سالم قبببا: فببب اد عببببد المبببنعم أ مبببد الناوبببر: دار البببوطن 
 ل الريا
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دور المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنه والتطرهس عبد ا  اببن عببد العزيبز  ب34
 http://www.al-islam.comاليوسه سموقو اإلسالمس

سببرا  الملببو س الطرطووببي أبببو بكببر م مببد بببن م مببد ابببن الوليببد الفيببري س  ب35
 م(س1872هبس 1289مفر  ) –الناور: من أواضل المطبوعات العربية 

 بيروتسالطبعة األولى   –ر س سالناور : دار الكتب العلمية سنن النساضي الكب ب36
ف يح البخاري الم قبا: م مبد زهيبر ببن نافبر النافبر سالناوبر: دار طبوا  ب37

 ه( 1422النجاة سالطبعة األولى )
عمدة القاري ورح ف يح البخاري: العينبي :أببو م مبد م مبود ببن أ مبد ببن  ب38

 –وبر: دار ا يباء التبرا  العرببي موسى ال يتابىال نفى بدر الدين العينبى سالنا
 بيروت 

: أبببو م مببد عبببد ا  بببن مسببلم بببن قتيبببة الببدينوري )المتببوفى: عيوناألخبببار ب39
 هب 1418النور:  بيروتستاري –هب(الناور: دار الكتب العلمية 276

فببتح الببباري وببرح فبب يح البخبباري: ابببن  جببر :أ مببد بببن علببي العسببقالنيس   ب40
 ه(1379)بيروت   –سالناور: دار المعرفة 

كوه الظنون عبن أسبامي الكتبب والفنون:مفبطفى ببن عببدا  القسبطنطيني  ب41
 1992 – 1413 -بيروت  -الرومي ال نفيس دار الكتب العلمية 

كوه الموكل من  بدي  الفب ي ين س اببن الجبوزي :جمبال البدين أببو الفبر   ب42
 –عبببد الببر من بببن علببيس الم قببا: علببي  سببين البوابسالناوببر: دار الببوطن 

 ت( -ل  ) بالريا
 
 

مجلبة دوريبة تفببدر عبن الرضاسبة العامببة إلدارات  -مجلبة الب بو  اإلسببالمية  ب43
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الب ببو  العلميببة واإلفتبباء والببدعوة واإلروببادسالم له: الرضاسببة العامببة إلدارات 
 الب و  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرواد 

مبد وي  اإلسالم اببن تيميبة سالم قبا: عببد البر من ببن م س مجموع الفتاو   ب44
بببن قاسببم سالناوببر: مجمببو الملبب  فيببد لطباعببة المفبب ه الوببريهس المدينببة ا

 م (1995هب/1416النبويةس المملكة العربية السعودية  )
يبببباقوت ال مببببويس الناوببببر: دار فببببادرس بيروتسالطبعببببة: س معجببببم البلببببدان  ب45

 م 1995الثانية 
معجبببم ل بببة الفقيببباءس م مبببد روا  قلعجبببي سالناوبببر: دار النفببباض  للطباعبببة  ب46

 م(  1988 -هب  1408والنور والتوزيوسالطبعة: الثانيةس)
معجم مقايي  الل ةس ابن فار :أبو ال سين أ مد بن فار س الم قبا : عببد  ب47

 السالم م مد هارونسالناور : دار الفكرسالطبعة  الثانية  
مناهط التربية اإلسالمية: ماجد عرسان  الكيالنيس  س م سسة الريان بيروتس  ب48

 م 1998-1419ط األولى  
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