
131

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

التسليم املراقب ) دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(

د.حنان بنت عيسى بن عيل احلازمي 

أستاذ الفقه املشارك- قسم الدراسات اإلسالمية ، الكلية اجلامعية بمحافظة 
القنفذة ، جامعة أم القرى بمكة املكرمة

   ملخص البحث  
الكشف  يف  املعارصة  القضايا  إحدى  البحث  يتناول 
مكافحة  يف  ودوره  املراقب  التسليم  وهو  املجرمني،  عن 
اجلريمة، حيث إن التسليم املراقب أداة من أدوات التعاون 
ما  وهو  وأشكاهلا،  صورها  بكل  اجلريمة  ملكافحة  الدويل 
حضت عليه الرشيعة الغراء وأمرت به، يف رضورة تكاتف 
األيدي الصاحلة لتنقية املجتمع من آفات اجلريمة وبراثنها. 
وخامتة.  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  يف  البحث  جاء  وقد 
وأمهيته،  البحث،  مشكلة  عىل  اشتملت  فقد  املقدمة:  أما 

ومنهج البحث، وأسئلة الدراسة، وأدواهتا. 

املراقب  التسليم  مفهوم  بيان  يف  األول:  املبحث  وجاء 
املراقب  التسليم  أنواع  يف:  الثاين  واملبحث  ومرشوعيته، 
وإجراءاته، واملبحث الثالث يف: اجلرائم املشمولة بالتسليم 

املراقب والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته. 

أن  ومنها:  النتائج  أهم  عىل  اشتملت  فقد  اخلامتة:  وأما 
اهلدف من التسليم املراقب يف الفقه اإلسالمي هو املحافظة 
عىل الرضوريات اخلمس، التي هي مقاصد الرشع احلنيف 
لتحقيق هذا  التعاون  األحكام؛ فوجب  من خالل ترشيع 
الرشيعة  أحكام  مع  متوافق  املراقب  التسليم  وأن  اهلدف. 
باسمه  وليس  بصورته  اإلسالم  عرفه  فقد  اإلسالمية، 
وسلم-  عليه  اهلل  صىل   - الرسول  به  وعمل  مبارشة؛  
ألجهزة  سيتسع  خالله  ومن  والفقهاء؛  الكرام  والصحابة 
العصابات  أو  املنظامت  زعامء  ضبط  املخدرات  مكافحة 
باملخدرات  املرشوع  غري  االجتار  متتهن  التي  اإلجرامية، 
وأن  باخلفاء؛  يعملون  عادة  الذين  العقلية،  واملؤثرات 
به  املوافقة  ُتعطي  ال  استثنائي،  أسلوب  املراقب  التسليم 
تتمثل  وأكيدة،  واضحة  فائدة  حتقيق  منه  ينتظر  عندما  إال 

Abstract
 This research tackles one of the contempo-
rary issues in criminals’ detection, which is 
controlled delivery and its role in combating 
crime, since controlled delivery is a tool of 
international cooperation to counter crime in 
all its forms and patterns. It is what the no-
ble Sharia urged and commanded, in terms 
of a necessity of uniting good endeavors to 
purify society against the blights of crime 
and its repercussions. The research consists 
of an introduction, three sections, and a con-
clusion. As for the introduction; it included 
a statement of research problem, its signifi-
cance, the research methodology, the study 
questions, and its techniques.
The first topic aims to explain the concept 
of controlled delivery and its legitimacy, the 
second topic: types of controlled delivery 
and its procedures, and the third topic: the 
crimes covered by controlled delivery, the 
challenges it faces, and its most prominent 
applications.
With regard to the conclusion: it considers 
the most important findings, including: that 
the objective of controlled delivery in Islam-
ic jurisprudence is to preserve the five ne-
cessities that are the purposes of the ortho-
dox Sharia through a legislation of rulings, 
so cooperation is required to accomplish this 
goal, and that controlled delivery is compat-
ible with the provisions of Islamic Sharia, 
as Islam defines it in terms of its applica-
tion not directly regarding its terminology. 
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واملنظمني  واالجتار  التهريب  مجاعات  وضبط  كشف  يف 
واملمولني والزعامء واملخططني.

الكلامت املفتاحية: 
التسليم املراقب-  الفقه اإلسالمي- القانون الوضعي. 

The Messenger, the noble Companions, and 
jurists enforced it, and through it, count-
er narcotics units will be able to seize the 
leaders of criminal organizations or gangs, 
which engage in illegal trade in narcotics 
and psychotropic substances, who usually 
work stealthily. Moreover, controlled deliv-
ery is an exceptional method that cannot be 
approved unless only expected to achieve a 
clear and certain benefit, represented in de-
tecting and controlling smuggling and traf-
ficking groups, organizers, financiers, lead-
ers and planners
Keywords:
Delivery observer - combat - crime - Islamic 
jurisprudence - Civil law.

املقدمة
ــه،  ــاده بفضل ــىل عب ــن ع ــذي امت ــد هلل ال احلم   
ودعاهــم إىل التعــاون عــىل الــر والتقــوى، وهناهــم عن 
ــالم  ــالة والس ــدوان. والص ــم والع ــىل اإلث ــاون ع التع
عــىل ســيدنا وموالنــا حممــد، الــذي مــا خــرج مــن فيــه 
ــه  ــرآن، ومنهج ــه الق ــان؛ كان خلق ــر والرحي إال العط
رضــا الرمحــن؛ صــالة وســالما عليــك يــا ســيدي يــا 

ــد:  ــول اهلل، وبع رس
ــبًيا،  ــث نس ــام حدي ــب نظ ــليم املراق ــام التس ــإن نظ ف
ــة  ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــتحدثته اتفاقي ــث اس حي
االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
1988م )منصــور العنــزي،ص380( نظــرا لتعــدد 
الترشيعــات  مــن  واســتفادهتم  املجرمــني،  حيــل 
املختلفــة؛ حيــث جتــد ترشيًعــا يتشــدد يف العقــاب 
ــن  ــف م ــرى خيف ــة أخ ــع دول ــة، وترشي ــىل جريم ع
ذلــك؛ وأحياًنــا ال يعتــره جريمــة أصــاًل. فــكان 
ــود  ــه جه ــر في ــام تتضاف ــتحداث نظ ــي اس ــن الطبيع م
ــة  ــم املتنوع ــة اجلرائ ــع ومكافح ــة، لقم ــدول املختلف ال
ــي  ــدرات، فه ــم املخ ــة جرائ ــكاهلا،  خاص ــكل أش ب

أكثــر ضغًطــا عــىل أي جهــاز أمنــي يف أي بلــد؛ وأيًضــا 
حفاًظــا عــىل الرضوريــات اخلمســة، التــي جــاء الــرشع 
ــل،  ــن، والعق ــي: الدي ــا وه ــة عليه ــف للمحافظ احلني

ــرض؛  ــال، والع ــس، وامل والنف
ولقــد طبقــت اململكــة العربيــة الســعودية هــذا النظــام، 
ــة  ــون، خاص ــن قان ــر م ــه يف أكث ــت علي ــث نص حي
ــدرات  ــرشوع باملخ ــري امل ــار غ ــة االجت ــون مكافح قان
واملؤثــرات العقليــة، الــذي يعتــر مواجهــة فعالــة 
ــس  ــل والنف ــىل العق ــدي ع ــي تعت ــة، الت ــم احلراب جلرائ
واملــال؛ فــكان البــد مــن البحــث عــن مرشوعيــة هــذا 

ــالمي. ــه اإلس ــام يف الفق النظ
ــالمي،  ــه اإلس ــب الفق ــث يف كت ــالل البح ــن خ  وم
تبــني أن الفقهــاء كانــوا أكثــر تنبــوًءا باملســتقبل، حــني 
نصــوا عــىل جــواز تســليم املجرمــني املطلوبــني لــدى 
ــايض  ــاب الق ــك كت ــن أدوات ذل ــرى، وم ــة أخ دول
ــت  ــام حث ــددة؛ ك ــط حم ــرشوط وضواب ــايض، ب إىل الق
ــوى؛  ــر والتق ــىل ال ــاون ع ــىل التع ــراء ع ــة الغ الرشيع
وهــو يشــمل التكاتــف الــدويل ملكافحــة اجلريمــة بــكل 
صورهــا؛ وهنــت عــن التعــاون عــىل اإلثــم والعــدوان، 
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اإلســالمية  الرشيعــة  شــمولية  مــدى  يبــني  ممــا 
ــكان. ــان وم ــكل زم ــا ل وصالحيته

أوًل: مشكلة البحث:
احلديثــة،  التكنولوجيــا  وســائل  اتســاع  ظــل  يف 
واســتفادة العصابــات اإلجراميــة مــن تلــك الوســائل 
ــدول  ــد مــن تكاتــف ال ــة املعــارصة، فــكان الب العلمي
مــع بعضهــا البعــض، إلجيــاد الوســائل الكفيلــة 
بمكافحــة اجلريمــة واملجرمــني؛ فلذلــك تضمنــت 
االتفاقيــات املختلفــة منــذ عــام 1988م، وحتــى 
ــاره  ــب، باعتب ــليم املراق ــام التس ــىل نظ ــص ع اآلن، الن
أداة فعالــة يف حماربــة اجلريمــة؛ فــكان مــن الــرضوري 
ــث  ــاء البح ــام، فج ــذا النظ ــي هل ــند الرشع ــاد الس إجي

ملناقشة تلك املسألة. 

ثانًيا: أمهية البحث:
ــة  ــدى صالحي ــني م ــه يب ــث يف أن ــة البح ــع أمهي ترج
ــتيعاهبا  ــكان، واس ــان وم ــكل زم ــراء ل ــة الغ الرشيع
وضعــت  وأهنــا  املختلفــة،  العصــور  ملســتجدات 
العــالج الناجــع لــكل آفــة تســتجد يف كل زمــان؛ 
كــام أن البحــث يوضــح مــدى التوافــق بــني الرشيعــة 
والقانــون الوضعــي يف تلــك املســألة، وأن النظــام 
الســعودي املبنــي عــىل أحــكام الرشيعــة رأى فيــه 
ــع كل دول  ــاون م ــه، وتع ــذ ب ــا فأخ ــة ألحكامه موافق
ــن  ــري م ــاط الكث ــه يف إحب ــن طريق ــح ع ــامل، ونج الع

ــم. اجلرائ

ثالًثا: منهج البحث:
ــتقرائي  ــج االس ــاع املنه ــث اتب ــة البح ــت طبيع اقتض
الوصفــي، فقــد حاولــت فيــه الرجــوع لكتــب التفســري 
ــون،  ــب رشاح القان ــا كت ــخ؛ وأيض ــث والتاري واحلدي
واالتفاقيــات الدوليــة، لبيــان مــدى التوافــق بــني 
نظــام التســليم املراقــب يف االتفاقيــات الدوليــة والفقــه 

ــالمي . اإلس

رابًعا: تساؤلت الدراسة:
جييب البحث عن عدة أسئلة وفروض:-

هــل يوجــد ســند رشعــي وتارخيــي لنظام التســليم . 1
املراقــب يف الفقه اإلســالمي؟

ــب . 2 ــليم املراق ــام التس ــني نظ ــق ب ــاك تواف ــل هن ه
والفقــه  الدوليــة  واالتفاقيــات  القوانــني  يف 

اإلســالمي؟
ــة يف . 3 ــة اجلريم ــام يف مكافح ــذا النظ ــح ه ــل نج ه

ــارض؟ ــا احل وقتن
هــل هنــاك معوقــات أمــام هــذا النظــام متنعــه مــن . 4

أداء مــا رشع مــن أجلــه عــىل الوجــه الصحيــح؟

خامسا: الدراسات السابقة
ــن  ــض م ــوع بع ــذا املوض ــث يف ه ــبقني إىل احلدي س
ــي  ــق بحث ــد اتف ــة، ولق ــاث العلمي ــات واألبح الدراس
ــرى،  ــاط أخ ــف يف نق ــاط واختل ــض النق ــم يف بع معه

ــات:- ــذه الدراس ــن ه وم
ــع  ــري واق ــع اجلزائ ــي الترشي ــب ق ــليم املراق 1- التس
وحتديــات، شــنني صالــح، املجلــة األكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاين، س ــدد الث ــرش، الع ــاين ع ــد الث ــوين، املجل القان

2015م.
ــوع  ــه موض ــة يف تناول ــذه الدراس ــع ه ــي م ــق بحث اتف
القانونيــة،  النظــر  وجهــة  مــن  املراقــب  التســليم 
واختلــف عنــه يف إلقــاء الضــوء عــىل التســليم املراقــب 
مــن وجهــة نظــر الفقــه اإلســالمي، ممــا جعــل بحثــي 
متباينــًا ومتفــردا عنــه يف هــذه النقطــة، كــام أنــه اقتــر 
ــان املوضــوع فيــام خيــص الترشيــع اجلزائــري،  عــىل بي
ــا  ــع ومنه ــن ترشي ــر م ــه يف أكث ــد تناول ــي فق ــا بحث أم

ــة. ــات الدولي االتفاقي
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــع االجت ــب لقم ــليم املراق 2- التس
وتقــره  الدوليــة  االتفاقيــات  توجبــه  باملخــدرات 
الرشيعــة اإلســالمية، أمحــد أمــني احلادقــة،  جملــة 
ــة – العــدد العــارش-  ــة امللــك فهــد األمني األمــن بكلي
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1416هـــ.
 اتفــق بحثــي  مــع تلــك الدراســة يف أنه تنــاول موضوع 
ــدرات،  ــة املخ ــق بجريم ــام يتعل ــب في ــليم املراق التس
ــا،  ــه فقهي ــالمي وتأصيل ــب اإلس ــان اجلان ــا بي وأيض
واختلــف معــه يف تناولــه بصــورة أشــمل بحيــث  
يتنــاول كل أنــواع اجلرائــم عابــرة احلــدود، وهــي -يف 
الغالــب- مــا تقــوم بــه العصابــات اإلجراميــة املنظمة.
املراقــب  التســليم  أســلوب  تفعيــل  ســبل   -3
للمخــدرات بــني دول جملــس التعــاون اخلليجــي، 

العنــزي. منصــور  خلــف  عبداملجيــد 
 اتفــق بحثــي مــع تلــك الدراســة يف تناولــه للموضــوع 
ــه يف  ــف يف بيان ــة، واختل ــر القانوني ــة النظ ــن وجه م
وجهــة النظــر الفقهيــة، وعــدم قــره عــىل دول 
إقليميــة، بــل أوردت ذكــر أمثلــة دوليــة ومنهــا فرنســا 
ــة  ــا دول عربي ــة، وأيض ــدة األمريك ــات املتح والوالي

ــر. ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــا اململك ومنه
4- تســليم املطلوبــني بــني الــدول وأحكامــه يف الفقــه 
اإلســالمي، زيــاد بــن عابــد املشــوخي، ط/ دار كنــوز 

إشــبيليا، الريــاض، الســعودية.
ــليم  ــه تس ــة يف تناول ــك الدراس ــع تل ــي م ــق بحث اتف
املجرمــني واملطلوبــني، ســواء يف القانــون أو الفقــه 
ــواع  ــكل أن ــموله ل ــه يف ش ــف مع ــالمي، واختل اإلس
التســليم املراقــب ومنهــا الشــحنات، فلــم  يكــن 
ــليم  ــام أن تس ــط؛ ك ــني فق ــليم املجرم ــىل تس ــارصا ع ق
ــليم  ــا التس ــه، أم ــة ب ــات خاص ــه اتفاقي ــني ل املطلوب
املراقــب فهــو مــدرج يف اتفاقيــات متنوعــة، كونــه آليــة 

ــة. ــة اجلريم ــات مكافح ــن آلي ــة م حديث

سادسا: خطة البحث: 
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون يف مقدمــة، وثالثــة 

مباحــث، وخامتــة. 
ــث،  ــكلة البح ــىل مش ــتملت ع ــد اش ــة: فق ــا املقدم أم
الدراســة،  وأســئلة  البحــث،  ومنهــج  وأمهيتــه، 

وأدواهتــا. 
املبحث األول: مفهوم التسليم املراقب ومرشوعيته

املطلــب األول: مفهــوم التســليم املراقــب يف القوانــني 
الوضعيــة

ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــوم التس ــاين: مفه ــب الث املطل
اإلســالمي

املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهيــة التســليم املراقــب 
يف الفقــه والقانــون

املبحث الثاين: أنواع التسليم املراقب وإجراءاته
املطلب األول: أنواع التسليم املراقب

املطلب الثاين: إجراءات التسليم املراقب

ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــث الثالث:اجلرائ املبح
ــه ــرز تطبيقات ــي تواجهــه وأب ــات الت والتحدي

ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــب األول: اجلرائ املطل
ــي تواجهــه ــات الت والتحدي

املطلب الثاين: أبرز تطبيقات التسليم املراقب 

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
ثــم ختمــت البحــث بفهــرس بأهــم املصــادر واملراجــع 

ــدت عليها. ــي اعتم الت

املبحث األول مفهوم التسليم املراقب ومرشوعيته

متهيد وتقسيم:
إن حتقيــق مصالــح النــاس- يف هــذه احليــاة- هــو 
ــر  ــق األم ــن طري ــم؛ ع ــارع احلكي ــام للش ــد الع املقص
ــاب  ــد الوه ــن كل رضر)عب ــي ع ــع، والنه ــكل نف ب
ــة،  ــاس عام ــع للن ــه النف ــن أوج ــالف:187(. وم خ
ــي  ــوى، والنه ــر والتق ــىل ال ــاون ع ــىل التع ــث ع احل

ــدوان؛  ــم والع ــىل اإلث ــاون ع ــن التع ع
ــَوى َواَل  ــِرِّ َوالتَّْق ــىَل اْل ــوا َع ــبحانه: ﴿َوَتَعاَوُن ــال س ق
املائــدة،  َواْلُعْدَواِن﴾)ســورة  ْثــِم  اإْلِ َعــىَل  َتَعاَوُنــوا 

اآليــة:2(. 
ــات  ــراد واجلامع ــىل األف ــب ع ــق وج ــذا املنطل ــن ه م



135

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

التسليم املراقب ) دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(

ــع  ــىل دف ــاون ع ــبيل التع ــدة، يف س ــًدا واح ــف ي التكات
ــا  ــرة يف وقتن ــرشة بكث ــم املنت ــة اجلرائ ــار، بمكافح املض
ــه  ــىل بعض ــامل ع ــاح الع ــد انفت ــة بع ــارض؛ خاص احل

ــدود.  ــرة للح ــة عاب ــل اجلريم ــا جع ــض، مم البع
ــليم  ــام التس ــق نظ ــىل تطبي ــاون ع ــك: التع ــن ذل وم
املراقــب، الــذي  نصــت عليــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
املخــدرات  يف  املــرشوع  غــري  االجتــار  ملكافحــة 
ــا  ــع هل ــي يرج ــنة 1988م، الت ــة لس ــرات العقلي واملؤث
الفضــل يف اســتحداث هــذا األســلوب، ملكافحــة 
جريمــة التهريــب واالجتــار باملخــدرات واجلرائــم 
الناشــئة عنها)احلادقة،1416هـــ،ص166(. وسأقســم 
هــذا املبحــث إىل ثالثة مطالــب، املطلــب األول: مفهوم 
التســليم املراقــب يف القوانــني الوضعيــة. املطلــب 
الثــاين: مفهــوم التســليم املراقــب يف الفقــه اإلســالمي. 
املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهيــة التســليم املراقــب 

ــون. ــه والقان يف الفق

ــن  ــب يف القوان ــليم املراق ــوم التس ــب األول: مفه املطل
ــة الوضعي

التســليم املراقــب هــو: إجراء أمنــي، قضائــي، وإداري، 
يف آن واحــدة؛ تــم اســتحداثه يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
ملكافحــة االجتــار غري املــرشوع يف املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة لســنة 1988م. ثــم ورد بعــد ذلــك يف أغلــب 
ــة  ــة بمكافح ــة؛ املعني ــة، واإلقليمي ــات الدولي االتفاقي
ــري  ــار غ ــدود، واالجت ــرة للح ــة العاب ــة املنظم اجلريم
ــيلة  ــة، كوس ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــرشوع باملخ امل
ــة  ــر وطني ــة ع ــة املنظم ــة اجلريم ــائل مكافح ــن وس م
ويقصــد  العنــزي،ص380(.  وغريها)منصــور 
املتحــدة  اتفاقيــة األمــم  املراقــب وفــق  بالتســليم 
ــه:  ملكافحــة اجلريمــة املنظَّمــة عــر وطنيــة2000م، أن
ــة،  ــري مرشوع ــحنات غ ــمح لش ــذي يس ــلوب ال األس
أو مشــبوهة، باخلــروج مــن إقليــم دولــة، أو أكثــر ؛ أو 
املــرور عــره أو، دخولــه، بمعرفــة ســلطاته املختصــة، 

وحتــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري عــن جــرم مــا، 
ــه. ــني يف ارتكاب ــخاص الضالع ــة األش ــف هوي وكش

ــب:  ــليم املراق ــود بالتس ــون املقص ــك يك ــا لذل فطبًق
ــق  ــن طري ــم ع ــف اجلرائ ــدول لكش ــني ال ــاون ب التع
هدفهــا،  ملعرفــة  هبــا،  املشــتبه  الشــحنات  مراقبــة 
واملجرمــني الضالعــني فيهــا؛ وأيًضــا اعــراض ســبيل 
ــاملة أو  ــري س ــة الس ــا بمواصل ــامح هل ــع، أو الس البضائ
جزئيًّا)املادتــان2/ط،  أو  كليًّــا  إبداهلــا  أو  إزالتهــا، 
4/20، مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلريمــة 

ــة2000(. ــر الوطني ــة ع املنظَّم
ونــص نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ــم م/39  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي، الص الس
ــرة "1"  ــرشة فق ــة ع ــادة احلادي بتاريخ1426هـــ، يف امل
عــىل أســلوب التســليم املراقــب فقال:"للســلطات 
املــواد  الســامح لكميــة مــن  اململكــة  املختصــة يف 
حلــت  مــواد  أو  العقليــة،  املؤثــرات  أو  املخــدرة، 
ــة، أو  ــم اململك ــر إقلي ــرور ع ــول أو امل ــا، بالدخ حمله
اخلــروج منــه، بالتنســيق مــع ســلطات الــدول املعنيــة، 
للكشــف عــن األشــخاص املتورطــني يف ارتــكاب 
جريمــة هتريــب هــذه املــواد، واالجتــار فيهــا، والقبــض 

عليهم")جمموعــة األنظمــة الســعودية(.

ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــوم التس ــاين: مفه ــب الث  املطل
ــالمي اإلس

ــاون  ــكال التع ــن أش ــكل م ــو ش ــب ه ــليم املراق التس
عــىل دفــع املضــار التــي تلحــق باملجتمعــات، تقــوم بــه 
الــدول ملواجهــة اجلريمــة العابــرة للحدود. وســأعرف 
ــم يف  ــة، ث ــب يف اللغ ــليم املراق ــوم التس ــة مفه يف البداي

ــة:  ــروع اآلتي ــاء؛ يف الف ــالح الفقه اصط
الفرع األول: تعريف التسليم املراقب يف اللغة

ــليم،  ــني األوىل: التس ــن كلمت ــون م ــح مك ــو مصطل ه
وهــي: مصــدر، ســّلم؛ ويــدل عــىل عــدة معــان: 
منهــا الســالم أي: االستســالم. والســالم االســم مــن 
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ــليم  ــوب. والتس ــن العي ــراءة م ــالم ال ــليم. والس التس
بــذل الرضــا باحلكــم. والتســليم أيضــا الســالم. 
واســتلم احلجــر ملســه، إمــا بالقبلــة أو باليد. واستســلم 

ــاد.  أي انق
 واملراقــب: مصــدر مــن الرقيــب أي: احلافــظ واملنتظر. 
ــاب:  ــب واالرتق ــه. والرق ــاىل أي خاف ــب اهلل تع وراق

1999م،ص153(.  االنتظار)الرازي،1420هـ- 
وجــاء يف احلديــث الرشيــف، عــن عبــد اهلل بــن عمــر- 
ريض اهلل عنهــام-، أن رســول اهلل-صــىل اهلل عليــه 
ــه وال  ــلم ال يظلم ــو املس ــلم أخ ــال: "املس ــلم-  ق وس
يســلمه.. احلديث")البخاري،1422هـــ، كتــاب املظامل 
والغصب،بــاب: ال يظلــم املســلم املســلم وال يســلمه، 
حديــث رقــم:2442: 128/3( معنى )ال يســلمه(: ال 
يركــه مــع مــن يؤذيــه، بــل ينــره ويدفــع عنه")بــدر 

ــي:12/ 288(.  ــن العين الدي
يفهــم مــن املعنــى اللغــوي للتســليم املراقــب أنــه يعني 

االنقيــاد والتســليم حتــت رقابــة اجلهــة املختصة.

الفرع الثاين: تعريف التسليم املراقب يف الصطالح
ــث،  ــارص وحدي ــح مع ــو مصطل ــب ه ــليم املراق التس
ــب  ــس الركي ــى بنف ــاء القدام ــه الفقه ــم عن ومل يتكل
ــف  ــاء لتعري ــض الفقه ــرض بع ــن تع ــي، ولك اللفظ
ــون  ــليم يك ــوا: التس ــاف فقال ــه األحن ــليم، فعرف التس
ــع  ــال مان ــض ب ــن القب ــن م ــه يتمك ــىل وج ــة ع بالتخلي
1992م:   - عابدين،1412هـــ  )ابــن  حائــل.  وال 

 .)170 /3
والتســليم يتــم عــىل املجــرم والشــحنة حمــل اجلريمــة، 
ــدى  ــه إح ــوم ب ــراء تق ــو:" إج ــني ه ــليم املجرم فتس
الــدول، هبــدف تســليم أحــد األشــخاص املوجوديــن 
بنــاء عــىل  تطلبــه،  إىل دولــة أخــرى  إقليمهــا،  يف 
ــه،  ــوبة إلي ــة منس ــن جريم ــه ع ــرض حماكمت ــا بغ طلبه
أو لتنفيــذ حكــم صــادر ضــده مــن حماكمها)أبــو 

الوفــا،2001م:391(. 

ــاف  ــه األحن ــد عرف ــني فق ــحنة أو الع ــليم الش ــا تس أم
بأنــه: إجيــاد العــني وجعلهــا ســاملة خالصــة، واإلتيــان 
ــك  ــدرة املال ــع ق ــتحقها، م ــن يس ــا إىل م ــا، وختليته هب
1986م:  اسردادها"")الكاســاين،1406هـ-  عــىل 

.)250/5
ــذا  ــتخدموا ه ــم اس ــاف أهن ــف األحن ــن تعري ــني م يتب
ــذا  ــا ه ــو طبقن ــن ل ــع، ولك ــليم املبي ــح يف تس املصطل
ــن أن  ــن املمك ــث م ــل البح ــب حم ــليم املراق ــىل التس ع
ــي  ــة والت ــل اجلريم ــحنة حم ــه أن الش ــن وج ــمله م يش
ــام  ــة، إن ــدول املعني ــل ال ــن قب ــة م ــا املراقب ــري عليه جي
تكــون مبيعــا بــني املجرمــني، ولكنــه بيــع حمــرم، تعمــل 
ــة التــي  ــه ومنعــه، فتكــون الدول الــدول عــىل مكافحت
ــه  ــا، ملراقبت ــه مؤقت ــة عن ــحنة متخلي ــا الش ــرج منه خت
وتســليمه عندمــا تكتمــل مراقبــة املجرمــني؛ مــن هنــا 
ــأن الفقهــاء عرفــوا التســليم املراقــب  يمكــن القــول ب

ــمه. ــس باس ــه ولي بوصف
ومــن خــالل مــا تقــدم، يمكــن وضــع تعريــف 
للتســليم املراقــب - مــن وجهــة نظــر الباحثــة- بأنــه:  
تضافــر اجلهــود الدوليــة، ملكافحــة اجلريمــة بــكل 
ــبوهة،  ــحنات املش ــة الش ــق مراقب ــن طري ــكاهلا، ع أش
ملعرفــة أفــراد العصابــة، ومــكان اجلريمــة، وتســليمهم 

ــم. ــة؛ ملعاقبته ــات املختص للجه

الفرع الثالث: التأصيل الفقهي للتسليم املراقب
الفقــه  املراقــب يف  التســليم  أن  يتضــح  ممــا ســبق 
اإلســالمي معــروف بتســليم املطلوبــني، وتســليم 
العــني حمــل االلتــزام؛ مــع مــا فيــه مــن وســائل 
معــارصة ختتلــف نســبًيا عــن الوســائل القديمــة.
فاهلــدف مــن التســليم املراقــب املحافظــة عــىل مقاصــد 
الــرشع، يف حفــظ الرضوريات اخلمســة، وهــي: الدين، 
ــيلة  ــأي وس ــال، ب ــل، وامل ــرض، والعق ــس، والع والنف
مرشوعــة تــؤدي إىل ذلــك؛ ألن اجلريمــة هــي اعتــداء 
عــىل تلــك الرضوريــات، فيجــب مقاومتهــا بقــوة 
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ــور احلفناوي،1406هـــ- 1986م:31(.  وحزم)منص
ــة،  ــى التخلي ــليم بمعن ــاف التس ــل األحن ــد جع ولق
ملــن  ســلياًم  وإعطــاؤه  الــيء،  عــىل  والقبــض 
ــن  ــد يف الذمة)اب ــزام املنعق ــل االلت ــه حم ــتحقه، ألن يس
عابديــن:561(. هــذا فيــام يتعلــق بتســليم العــني حمــل 
اجلريمــة؛ أمــا تســليم املجرمــني فليــس يف الرشيعــة مــا 
ــة  ــة دول ــالمية ألي ــة إس ــة دول ــلم أي ــن أن تس ــع م يمن
ــتأمن،  ــي، أو مس ــلم، أو ذم ــرى، أي مس ــالمية أخ إس
مــا،  جريمــة  الدولتــني  إحــدى  أرض  يف  ارتكــب 
والتجــأ إىل أرض األخــرى. وينطبــق نفــس األمــر فيــام 
ــا  ــا وبينه ــالمية، بينن ــري إس ــة غ ــليم لدول ــق بالتس يتعل
اتفــاق عــىل ذلــك، فيعمــل بمقتــى العهــد، ويف 

ــودة:298(.  ــادر ع ــد الق ــدوده. )عب ح
ــة  ــن الناحي ــا م ــني كان معروف ــليم املجرم ــام أن تس  ك
العمليــة قديــاًم بكتــاب القــايض إىل القــايض، يف شــأن 
مــن ثبــت باحلجــة، ارتكابــه لفعــل معــني وهــو حتــت 
ــو  ــه، ونح ــم بحق ــذ احلك ــه، لينف ــوب إلي ــلطة املكت س
ــليم  ــن تس ــوخي:171(. وكال م ــد املش ــن عاب ذلك)اب
ــليم  ــيء، أو تس ــىل ال ــض ع ــة والقب ــني بالتخلي الع
ــة اإلســالمية، أو غريهــا باالتفــاق  املجرمــني إىل الدول
ــني  ــو ع ــايض، ه ــايض إىل الق ــاب الق ــد، وكت والعه

ــارض.  ــا احل ــب يف وقتن ــليم املراق التس
ــا  ــوع مــن التعــاون عــىل مكافحــة اجلريمــة، مل وهــو ن
ــع،  ــات املجتم ــب رضوري ــن رشور وأذى يصي ــا م فيه

التــي هــي مــن مقاصــد الــرشع.
ــذي رواه  ــث، ال ــاًل يف احلدي ــه تأصي ــد ل ــه جي ــام أن ك
الصحــايب اجلليــل النعــامن بــن بشــري -ريض اهلل عنــه-
ــل  ــال: "مث ــلم-  ق ــه وس ــىل اهلل علي ــي- ص ــن النب ، ع
ــوم  ــل ق ــا، كمث ــع فيه ــدود اهلل والواق ــىل ح ــم ع القائ
اســتهموا عــىل ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعالهــا 
إذا  أســفلها  يف  الذيــن  فــكان  أســفلها،  وبعضهــم 
اســتقوا مــن املــاء مــروا عــىل مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو 
أنــا خرقنــا يف نصيبنــا خرقــا ومل نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن 

يركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا مجيعــا، وإن أخــذوا عــىل 
أيدهيــم نجــوا، ونجــوا مجيعا"")البخــاري، كتــاب 
ــتهام  ــمة واالس ــرع يف القس ــل يق ــاب: ه ــة، ب الرشك

فيــه، حديــث رقــم )2493(: 139/3(.
ابــن عثيمني-رمحــه  الشــيخ  الداللــة: قــال  وجــه 
اهلل-: "ال نســلم مــن الــرضر، واألذى، والغضــب 
اإلهلــي، إال عندمــا نأمــر باملعــروف، وننهــى عــن 
املنكــر، ونأخــذ عــىل يــدي الظــامل، فننهــاه عــن 

 .)455 /2 1426هـــ، ظلمه)العثيمني،
مــن هنــا يكــون اســتحداث نظــام التســليم املراقب من 
ــات  ــىل الرضوري ــاظ ع ــدويل، للحف ــاون ال ــاب التع ب
ــن  ــايس م ــارع األس ــد الش ــي مقص ــي ه ــة، الت اخلمس

ــكام. ــع األح وراء ترشي

ــة التســليم املراقــب  املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهي
يف الفقــه والقانــون

التســليم املراقــب مــرشوع بنصــوص الــرشع والقانون، 
ــدويل ملكافحــة اجلريمــة  التــي حتــض عــىل التعــاون ال
ــال  ــة يف جم ــة بالغ ــه أمهي ــام أن ل ــدود؛ ك ــرة للح العاب
ــرشوع  ــار غــري امل ــة االجت ــة، خاص مكافحــة اجلريم
ــة  ــة املنظم ــة، واجلريم ــرات العقلي ــدرات واملؤث باملخ
عــر وطنيــة. وسأقســم هــذا املطلــب إىل أربعــة فــروع: 
الفــرع األول: مرشوعيــة التســليم املراقــب يف القوانــني 
ــب يف  ــليم املراق ــة التس ــاين: أمهي ــرع الث ــة، الف الوضعي

ــة. ــني الوضعي القوان
يف  املراقــب  التســليم  مرشوعيــة  الثالــث:  الفــرع 
ــليم  ــة التس ــع: أمهي ــرع الراب ــالمية. الف ــة اإلس الرشيع

املراقــب يف الرشيعــة اإلســالمية. 

الفــرع األول: مرشوعيــة التســليم املراقــب يف القوانــن 
الوضعيــة

ــاء يف  ــب ج ــليم املراق ــام التس ــي لنظ ــاس الرشع األس
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــرشوع 
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ــنة 1988م، يف  ــة س ــرات العقلي ــدرات واملؤث يف املخ
املــادة األوىل منهــا بأنــه" أســلوب الســامح للشــحنات 
ــة،  ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــن املخ ــة م ــري املرشوع غ
أو املــواد املدرجــة يف اجلــدول األول، واجلــدول الثــاين، 
املرفقــني هبــذه االتفاقيــة، أو املــواد التــي أحلــت حملها، 
بمواصلــة طريقهــا إىل خــارج إقليــم بلــد، أو أكثــر، أو 
عــره، أو إىل داخلــه، بعلــم ســلطاته املختصــة وحتــت 
ــة األشــخاص املتورطــني  ــة كشــف هوي مراقبتهــا، بغي
ــرة 1  ــا يف الفق ــوص عليه ــم املنص ــكاب اجلرائ يف ارت

مــن املــادة 3 مــن االتفاقيــة".

ــن  ــب يف القوان ــليم املراق ــة التس ــاين: أمهي ــرع الث الف
الوضعيــة

نظــًرا لعــدم فاعليــة األســاليب التــي تتبعهــا الــدول يف 
ــرات  ــات التهريــب للمخــدرات واملؤث مكافحــة عملي
العقليــة، يف تقليــل حجــم املشــكلة، أو احلــد مــن 
تــرب شــحنات املــواد املخــدرة غــري املرشوعــة عــر 
بواباهتــا ابتــداء، ولعــدم قدرهتــا عــىل مواجهــة املنظامت 
ــة  ــدويل إىل أمهي ــع ال ــه املجتم ــردة؛ تنب ــة منف اإلجرامي
إجيــاد وســائل يكون مــن شــأهنا تعزيــز التعــاون الدويل 
ــدرات  ــرشوع باملخ ــري امل ــار غ ــة االجت ــال مكافح يف جم
واملؤثــرات العقليــة، أبرزهــا دعــوة الــدول األطراف يف 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــرشوع 
باملخــدرات لســنة 1988م، إىل تبنــي أســلوب التســليم 
املراقــب، الــذي يشــجع األجهــزة املختصــة بمكافحــة 
ــاون،  ــوات التع ــح قن ــىل فت ــة، ع ــدرات يف الدول املخ
الــدول  يف  املامثلــة  الســلطات  مــع  واالتصــال، 
األخــرى، ملكافحــة عمليــات التهريــب، واالجتــار غــري 
املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة؛ بحيــث 
تتمكــن األجهــزة املختصــة بمكافحــة املخــدرات، مــن 
ــواد املخــدرة، مــن أماكــن زراعتهــا،  رصــد حركــة امل
ــرف  ــا؛ والتع ــن توزيعه ــواًل إىل أماك ــا، وص أو إنتاجه
ــع  ــا؛ م ــف وراءه ــي تق ــة الت ــامت اإلجرامي ــىل املنظ ع

ــب  ــليم املراق ــل التس ــتهدفة. ويمث ــات املس ــد الفئ حتدي
أكثــر وســائل مكافحــة املخــدرات فاعليــة يف جتفيــف 
ــة، نظــرا لســامح  ــرات العقلي ــع املخــدرات، واملؤث مناب
األجهــزة املكافحــة بمراقبــة خطــوط التهريــب، التــي 
تســلكها عصابــات االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات 
الشــبكات  أعضــاء  العقليــة؛ وكشــف  واملؤثــرات 
مل  الذيــن  املخــدرات ومموليهــا،  لتهريــب  الدوليــة 
يكــن مــن املمكــن كشــفهم والقبــض عليهــم لــو تــم 
توقيــف الوســطاء، والناقلــني مبــارشة، عنــد اكتشــاف 

ــزي: 385(. ــة) العن احلمول

يف  املراقــب  التســليم  مرشوعيــة  الثالــث:  الفــرع 
اإلســالمية الرشيعــة 

ــة  ــاس ملحارب ــوع باألس ــب موض ــليم املراق ــام التس نظ
وبخاصــة  الســبل،  بشــتى  ومكافحتهــا  اجلريمــة، 
االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقلية. 
ــا-،  ــا آنًف وهــو نــوع مــن التعــاون الــدويل -كــام ذكرن
ــة  ــالل مرشوعي ــن خ ــه، م ــق مرشوعيت ــا تنبث ــن هن فم
ــن  ــة، م ــب املصلح ــرضة وجل ــع امل ــىل دف ــاون ع التع

ــأيت:- ــام ي ــول ك ــنة واملعق ــرآن والس الق

أوًل: القرآن الكريم:
ــَوى َواَل  ــِرِّ َوالتَّْق ــىَل اْل ــوا َع ــبحانه ﴿ َوَتَعاَوُن ــال س ق
ــدة،  ــورة املائ ــْدَواِن﴾ )س ــِم َواْلُع ْث ــىَل اإْلِ ــوا َع َتَعاَوُن

اآليــة:2(.
قــال اإلمــام القشــريي-رمحه اهلل- يف تفســريه هلــذه 
اآليــة" .. املعاونــة عــىل التقــوى بالقبــض عــىل أيــدي 
ــظ،  ــل الوع ــن مجي ــال م ــه احل ــام يقتضي ــني، ب اخلطائ
ــه رشط  ــا يقتضي ــىل م ــع، ع ــام املن ــر، ومت ــغ الزج وبلي

القشــريي:398/1(.  العلم"")تفســري 
ــْم  ــْن َقْبِلُك ــُروِن ِم ــَن اْلُق ــْواَل َكاَن ِم ــاىل: ﴿َفَل ــال تع وق
ــاًل  ــاِد يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َقِلي ــِن اْلَفَس ــْوَن َع ــٍة َينَْه ــو َبِقيَّ ُأوُل

ــة:116(.  ــود، اآلي ــورة ه ــْم﴾) س ــا ِمنُْه ــْن َأْنَجْينَ مِمَّ
قــال اإلمــام ابــن عاشــور-رمحه اهلل- يف تفســريه هلــذه 
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ــوا  ــم، إذ عدم ــن قبلك ــم م ــوا كاألم ــة:"وال تكون اآلي
وينهاهــم  األرض،  يف  الفســاد  عــن  ينهاهــم  مــن 
عــن تكذيــب الرســل، فأرسفــوا يف غلوائهــم- أي 
إال  اهلل،  غضــب  عليهــم  حــل  حتــى  رشورهــم- 
قليــال منهــم، فــإن تركتــم مــا أمرتــم بــه كان حالكــم 

 .)183 عاشــور:12/  كحاهلم")بــن 

ثانًيا: السنة النبوية املطهرة 
عــن أيب بكــر الصديــق- ريض اهلل عنــه- قــال: يــا أهيــا 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــذه ﴿َي ــرءون ه ــم تق ــاس إنك الن
ُكــُم َمــْن َضــلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتــْم﴾  َعَلْيُكــْم َأْنُفَســُكْم اَل َيرُضُّ

ــة: 105(  ــدة، اآلي ) ســورة املائ
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل- ص ــمعت رس وإين س
ــىل  ــذوا ع ــم يأخ ــامل فل ــاس إذا رأوا الظ ــول: "إن الن يق

ــاب". ــه بعق ــم اهلل من ــك أن يعمه ــه، يوش يدي
وعــن النعــامن بــن بشــري- ريض اهلل عنــه-، عــن 
ــم  ــل القائ ــلم- قال:"مث ــه وس ــىل اهلل علي ــي- ص النب
عــىل حــدود اهلل والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا 
ــم  ــا وبعضه ــم أعاله ــاب بعضه ــفينة، فأص ــىل س ع
ــن  ــتقوا م ــفلها إذا اس ــن يف أس ــكان الذي ــفلها، ف أس
املــاء مــروا عــىل مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا 
ــم  ــإن يركوه ــا، ف ــن فوقن ــؤذ م ــا ومل ن ــا خرق يف نصيبن
ــم  ــىل أيدهي ــذوا ع ــا، وإن أخ ــوا مجيع ــا أرادوا هلك وم
الرشكــة،  مجيعا")البخاري،كتــاب  ونجــوا  نجــوا، 
ــث  ــتهام فيه،حدي ــمة واالس ــرع يف القس ــل يق ــاب ه ب

.)139/3  ،)2493( رقــم 
واألذى،  الــرضر،  مــن  نســلم  ال  الداللــة:  وجــه 
والغضــب اإلهلــي، إال عندمــا نأمــر باملعــروف، وننهــى 
ــن  ــاه ع ــامل، فننه ــدي الظ ــىل ي ــذ ع ــر، ونأخ ــن املنك ع

الصاحلــني:455/2(.  ظلمه)ريــاض 
وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو- ريض اهلل عنــه- قــال: قــال 
رســول اهلل- صــىل اهلل عليــه وســلم-:"إذا رأيتــم أمتــي 
َع  ــُودِّ ــد ُت ــامل، فق ــك ظ ــه: إن ــول ل ــامل أن تق ــاب الظ هت

منهم"الطراين:حديــث رقــم: 80، ص340(
  دلــت تلــك األحاديــث داللــة واضحــة عــىل رضورة 
الظــامل،  يــد  عــىل  األخــذ  يف  والتضافــر  التعــاون 
واملجــرم، واملنحــرف، بشــتى الطــرق والوســائل؛ حتى 
ــى  ــم؛ وحت ــم، وآذاه ــن رشوره ــات م ــلم املجتمع تس
ال ينــزل العقــاب الشــديد مــن املــوىل عــز وجــل عــىل 
اجلميــع، املوافــق واملجــرم؛ مــن هنــا وقــع عــىل الــدول 
ــة  ــض، لتنقي ــم البع ــع بعضه ــف م ــب يف التكات الواج

ــة. ــن اجلريم ــات م املجتمع

ــة  ــب يف الرشيع ــليم املراق ــة التس ــع: أمهي ــرع الراب الف
ــالمية اإلس

هــذه األمهيــة للتســليم املراقــب، واملتمثلــة يف التعــاون 
عــىل مكافحــة اجلريمــة، ودفــع الــرشور واألذى، 
يمكــن معرفتهــا مــن خــالل بيــان املقصــد العــام 
للشــارع، مــن ترشيعــه األحــكام، وهو: حتقيــق مصالح 
ــون  ــا  حيتاج ــري م ــم، وتوف ــة رضورياهت ــاس بكفال الن
إليــه. واألمــور الرضوريــة هــي: مــا تقــوم عليهــا حيــاة 
النــاس، وال بــد منهــا الســتقامة مصاحلهــم؛ وإذا 
ــل نظــام حياهتــم، ومل تســتقم مصاحلهــم،  فقــدت اخت
واألمــور  واملفاســد.  الفــوىض  فيهــم  وعمــت 
الرضوريــة للنــاس هبــذا املعنــى ترجــع إىل حفــظ 
مخســة أشــياء: الديــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض، 
واملــال. فحفــظ كل واحــد منهــا رضوري للنــاس؛ 
ــة  ــذه اخلمس ــن ه ــد م ــكل واح ــالم ل ــد رشع اإلس وق
ــن  ــد رشع للدي ــه؛ فق ــاده وتكوين ــل إجي ــا تكف أحكام
ــي  ــس الت ــد اخلم ــكام القواع ــامن، وأح ــوب اإلي وج
ــزواج؛  بنــي عليهــا اإلســالم. ورشع حلفــظ النفــس ال
ــدي  ــن يعت ــىل م ــارة، ع ــة، والكف ــاص، والدي والقص
ــاب  ــة، وإجي ــا إىل التهلك ــاء هب ــم اإللق ــا، وحتري عليه
دفــع الــرضر عنهــا. وحلفــظ العقــل حــرم اخلمــر، وكل 
مســكر. وحلفــظ العــرض حــد الــزاين والزانيــة، وحــد 
ــم الرقــة، وحــد الســارق،  القــذف. وللــامل حتري
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ــوال  ــة، وأكل أم ــش، واخليان ــم الغ ــارقة؛ وحتري والس
ــا. ــم الرب ــرضر وحتري ــع ال ــل، ودف ــاس بالباط الن

 فاإلســالم رشع أحكامــا يف خمتلــف أبــواب العبــادات، 
واملعامــالت، والعقوبــات، بقصــد كفالــة مــا هــو 
ــالف:  ــه ومحايته)خ ــاده، وبحفظ ــاس بإجي رضوري للن

 .)189
حفــظ  عــىل  التعــاون  أمهيــة  جــاءت  هنــا  مــن 
الرضوريــات، ودفــع الــرضر عنهــا، بــأي وســيلة. وقد 
ترجــم هــذا يف حياتنــا املعــارصة يف تتبــع القائمــني عىل 
ــىل  ــوا ع ــم؛ فنص ــني وحيله ــاليب املجرم ــر ألس األم
ــاعد  ــة تس ــيلة عري ــب، كوس ــليم املراق ــام التس نظ
ــات  يف مكافحــة اجلريمــة، التــي تعتــدي عــىل رضوري
اإلنســان، وتفســدها عليهــم؛ بنظــام شــامل ومتوســع، 
تقــف فيــه أيــدي العــامل صًفــا واحــًدا، للتصــدي لتلــك 

ــد. املفاس

املبحث الثاين أنواع التسليم املراقب وإجراءاته
ــه  ــواء يف الفق ــام، س ــواع وأقس ــب أن ــليم املراق للتس
اإلســالمي، أو القوانــني الوضعيــة؛ لــذا سأقســم هــذا 
ــليم  ــواع التس ــب األول: أن ــني؛ املطل ــث إىل مطلب املبح
املراقــب. املطلــب الثــاين: إجــراءات التســليم املراقب. 

ــو اآليت:- ــىل النح ع

املطلب األول: أنواع التسليم املراقب
للتســليم املراقــب أنــواع يف الفقــه اإلســالمي، والقانون 

الوضعــي؛ وســأبني ذلــك يف الفرعــني اآلتيني: 

الفــرع األول: أنــواع التســليم املراقــب يف القوانــن 
الوضعيــة

نوعــني  إىل  القانــون  يف  املراقــب  التســليم  ينقســم 
أساســيني مهــا: داخــي، وخارجــي، كــام يــأيت: 

أوًل: التسليم املراقب الداخيل 
يعنــي أن تتــم عمليــة كشــف املــواد املخــدرة مــن قبــل 
ــا  ــل وصوهل ــن قب ــحنة ولك ــه الش ــلة إلي ــد املرس البل
البلــد  هــذا  يف  الســلطات  تقــوم  وعندمــا  إليــه، 

بالتنســيق مــع بلــد املنشــأ والبلــدان األخرى،فيســمح 
بمــروره الشــحنة املشــبوهة لغــرض متابعتهــا وتعقبها، 
ــراد الوصــول إليهــا؛ للقبــض عــىل  ــة اجلهــة امل ومعرف
ــرؤوس  ــل إىل ال ــهود؛ وللتوص ــرم املش ــني باجل املتهم

ــواورة:55( ــا.) الش ــول هل ــرة واملم املدب
ومن أبرز األمثلة عىل ذلك:-

ــواد  ــن امل ــحنة م ــامرك ش ــزة اجل ــف أجه ــا تكتش عندم
املخــدرة يف أحــد املراكــز احلدوديــة، أو  تتلقــى أجهــزة 
ــواد  ــن امل ــحنة م ــول ش ــن وص ــات ع ــة معلوم الرشط
ــاون  ــد، فيتع ــة للبل ــز احلدودي ــد املراك ــدرة ألح املخ
اجلهــازان ) الرشطــة واجلــامرك( للســامح بمرور شــحنة 
املخــدرات ومــن يتــوىل نقلهــا والعمــل عــىل مراقبتهــا 
وتتبــع ســريها، للوقــوف عــىل األشــخاص املســامهني 
املــرشوع  غــري  االجتــار  أو  التهريــب،  عمليــة  يف 
ــم  ــد، ويت ــل البل ــة داخ ــرات العقلي ــدرات واملؤث باملخ
ــني  ــا القوان ــمح هب ــي تس ــراءات الت ــا لإلج ــك وفق ذل
الوطنيــة، وحتــت إرشاف اجلهــات املختصــة بالتحقيــق 

ــزي:12( ــن اجلرائم.)العن ــوع م ــذا الن يف ه
وإذا كان التســليم املراقــب عــن طريــق الشــحنات 

ــة:- ــور اآلتي ــاة األم ــن مراع ــد م ــة فالب الريدي
أن يتم التسليم بالتعاون مع سلطات الريد.. 1
االلتــزام باملواعيــد والنظــم املعمــول هبــا للتســليم . 2

)منطقــة  النهائيــة  الوجهــة  مــرح  منطقــة  يف 
التســليم(.

ــب . 3 ــة وترتي ــات الرضوري ــراء التحري ــة إج رسع
الرقابــة؛ ويفضــل يف هــذه احلالــة أن يلتحــق 
ــد ،  ــب الري ــة ملكت ــاز املكافح ــارص جه ــد عن أح
ــى  ــدي ليبق ــرد الري ــه الط ــىل عنوان ــرد ع ــذي ي ال
املوضــوع حتــت نظــره، وليــس االعتــامد عــىل 
ــة يف  ــرة الالزم ــد اخل ــذي يفتق ــد ال ــف الري موظ
ــل  ــق كام ــول دون حتقي ــد حي ــا ق ــال، مم ــذا املج ه

ــاح. ــرص النج ف
ــل . 4 ــم املرس ــف يف اس ــالف الطفي ــة االخت مالحظ
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احلقيقــي  واالســم  الطــرد،  عــىل  املبــني  إليــه 
لشــاغل املــكان.

ــول . 5 ــة لدخ ــبة والصحيح ــة املناس ــار اللحظ اختي
ــان  ــن األحي ــري م ــي كث ــه. فف ــراد تفتيش ــكان امل امل
ــع  ــه لبض ــرد دون فتح ــرك الط ــار إىل ت ــأ التج يلج
ســاعات بعــد اســتالمه، للتأكــد مــن عــدم كشــف 

ــواورة:59(.  ــره )الش أم

ثانًيا: التسليم املراقب اخلارجي
  يعنــي اكتشــاف األجهــزة األمنيــة املختصــة يف إحــدى 
ــة، أو  ــري مرشوع ــواد غ ــل م ــحنة حتم ــأن ش ــدول، ب ال
ــرى،  ــة أخ ــة إىل دول ــن دول ــا م ــراد نقله ــبوهة، ي مش
ــني  ــم التنســيق ب ــة؛ فيت ــة ثالث ــارشًة، أو مــرورًا بدول مب
الســلطات املختصــة يف تلــك الــدول الثــالث ) املنبــع 
أو العبــور واملقصــد( للســامح بمــرور تلــك الشــحنة، 
حتــى يتــم ضبطهــا يف دولــة املقصــد، أو الدولــة 
ــني  ــة املتهم ــة إلدان ــة الكافي ــا األدل ــر فيه ــي تتواف الت

مســعودة:89(.  املتورطني)رصيــاك 
وهنــاك مســائل إضافيــة يلــزم االهتــامم هبــا عنــد 
ــي، أو  ــب اخلارج ــليم املراق ــة التس ــرشوع يف عملي ال
ــن  ــت ممك ــوار يف أرسع وق ــراء ح ــا: إج ــدويل، أمهه ال
بــني ســلطات البلــد الــذي جــرى فيــه الكشــف عــن 
عمليــة التهريــب، والســلطات املختصــة يف البلــد 
املقصــد، وأي بلــد عبــور بــني هذيــن البلديــن، وقــرار 
الســلطات الكاشــفة عــىل عــدد مــن العوامــل أمههــا:-

األحــكام القانونيــة الســارية املفعــول يف البلــد . 1
ــد. ــد املقص ــف وبل الكاش

ــع . 2 ــب لوض ــت مناس ــاك وق ــون هن ــب أن يك جي
بــني  ومقبولــة،  عليهــا،  متفــق  عمــل  خطــة 
املعنيــة. البلــدان  مجيــع  يف  املختصــة  الســلطات 

ــحنة، . 3 ــىل الش ــني ع ــة وإرشاف كافي ــب مراقب ترتي
عــىل طــول رحلتهــا، وحتقيــق درجــة األمــن 

الالزمــة.

هــل ضبــط العصابــة املســؤولة عــن عمليــة . 4
التهريــب يف بلــد املقصــد كاٍف، لتريــر مــا ســوف 
ــط. ــة الضب ــىل عملي ــة ع ــوارد مالي ــن م ــق م ينف

ــال . 5 ــام اتص ــل قي ــاالت تكف ــائل االتص ــل وس ه
دائــم وكاٍف بــني الســلطات املعنيــة طيلــة العملية، 

ــح:203(. ــنني صال ــم تنفيذها)ش ــي يت الت
ــليم  ــو التس ــب وه ــليم املراق ــر للتس ــوع آخ ــد ن ويوج
املراقــب للشــحنات املصحوبة بأشــخاص والشــحنات 

غــري املصحوبــة بأشــخاص:-
يعتــر التســليم املراقــب يف حالــة الشــحنات املصحوبــة 
بأشــخاص تســليام عاديــا، حيــث مــن املمكــن أن 
يكــون داخليــا أو خارجيــا، ويكــون االلتجــاء إيل هــذا 
ــدرة، يف  ــواد خم ــاف م ــد اكتش ــة عن ــن املراقب ــوع م الن
حقائــب ركاب الطائــرات العابريــن، املحمولــة داخــل 
الطائــرة؛ مــن خــالل حتريــات موظفــي اجلــامرك 
العاملــني يف قســم احلقائــب العابــرة، أثنــاء فــرة 
ــق  ــن طري ــة، ع ــور الدولي ــارات العب ــار يف مط االنتظ
وزهنــا وجســها، أو باســتخدام وســائل فعالــة أخــرى، 
مثــل اســتخدام الــكالب البوليســية املدربــة عــىل 
ــاط  ــرة، يف نق ــري املؤث ــدرة والعقاق ــواد املخ ــف امل كش
ــت (  ــرى )الرانزي ــرة إيل أخ ــن طائ ــب م ــل احلقائ نق
ــرة،  ــب العاب ــدرة يف احلقائ ــواد املخ ــف امل ــد كش وعن
يمكــن - مــن خــالل التعــاون مــع اخلطــوط اجلويــة- 
معرفــة الــركاب املعنيــني، دون إشــعارهم باهتــامم 
ضبــاط اجلــامرك هبــم؛ ولكــن جيــب حتديــد املســتهدف 

ــب اآليت: ــات حس ــذه العملي ــن ه م
جيب عــىل القائمــني بعمليــات التســليم املراقــب األخذ 
بعــني االعتبــار، اختيــار الرحــالت اجلويــة، ومراجعــة 
نــامذج احلجــز، واختيــار الــركاب املشــبوهني العابرين، 

وكذلــك الــدول القادمــة منهــا هــذه الرحــالت.
كــام جيــب عليهــم االتصــال مــع ســلطات دولــة 
املقصــد. ويف هــذا النــوع ال يمكــن تطبيــق نظــام 
ــام  ــدا،ً ك ــادرة ج ــاالت ن ــب إال يف ح ــليم املراق التس
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ــة  ــدرة واملهرب ــواد املخ ــط امل ــدف ضب ــه إذا كان اهل أن
فقــط، فــال داعــي لعمليــات التســليم املراقــب، توفــريًا 
ــذه  ــدر يف ه ــوف هت ــي س ــات، الت ــوال واإلمكاني لألم
العمليــات؛ لــذا ينبغــي دراســة كل حالــة عــىل حــدا، 

ــزة. ــذه األجه ــرة هل ــات املتوف ــب املعطي حس
وإذا تــم االتفــاق عــىل تنفيــذ عمليــة تســليم مراقــب، 
ــن  ــول ع ــة الوص ــزة يف دول ــغ األجه ــورًا تبلي ــب ف جي
ــا،  ــة هل ــة التابع ــم الرشك ــرة، واس ــالع الطائ ــد إق موع
واســم الراكــب، وأوصافــه، وأوصــاف احلقائــب، 
ــة  ــم الرحل ــرة، ورق ــوف الطائ ــا يف ج ــكان إيداعه وم
ــواورة:57(. ــدر للوصول)الش ــت املق ــة، والوق اجلوي
الفــرع الثــاين: أنــواع التســليم املراقــب يف الفقــه 

اإلســالمي
ــواء  ــليم، س ــألة التس ــالمي يف مس ــه اإلس ــل الفق تعام
املطلوبــني،  للمجرمــني  أو  املشــبوهة،  للشــحنات 
ــالمية  ــدول اإلس ــني ال ــي ب ــا: داخ ــني أحدمه بنظام
ــالمية  ــدول اإلس ــني ال ــي ب ــاين: خارج ــها، والث نفس

ــدول. ــن ال ــا م وغريه

أوًل: التسليم املراقب الداخيل
هــو نــوع مــن التعــاون بــني الــدول اإلســالمية، 
ملكافحــة اجلريمــة، والقبــض عــىل املجرمــني؛ ويكــون 
إمــا داخــل الدولــة الواحــدة، أو بــني عــدة دول 
إســالمية، بينهــم عهــد واتفــاق عــىل ذلــك. وكان قدياًم 
يعــرف بكتــاب القــايض إىل القــايض؛ وهــو: أن يرســل 
ــا،  ــر كتاًب ــد آخ ــاض يف بل ــني إىل ق ــد مع ــاض يف بل ق
ــىل  ــده ع ــت عن ــة قام ــات حج ــاًم، أو إثب ــن حك يتضم
شــخص، حتــت ســلطة املكتــوب إليــه، لينفــذ احلكــم 
ــة إىل  ــت احلاجــة داعي ــه ونحــو ذلــك؛ ولقــد كان بحق
ذلــك للتيســري عــىل النــاس، فقــد يكــون للمــرء حــق 
يف بلــدة وخصمــه يف بلــدة أخــرى، فيتعــذر عليــه 

اجلمــع بينهــام إال بذلك)املشــوخي:164(. 
ــايض  ــاب الق ــإن كت ــة: ف ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم

ــورة  ــارض بص ــا احل ــاه يف عرن ــايض، إذا طبقن إىل الق
إســلوب التســليم املراقــب، فمــن شــأن ذلــك أن 
ــرشع  ــرة يف ال ــم؛ فالع ــي اجلرائ ــاء ع ــاعد يف القض يس
بعمــوم اللفــظ وليــس بخصوص الســبب. فاملســلمون 
األول عرفــوا هــذا النــوع مــن التســليم املراقــب، 
بكتــاب القــايض إىل القــايض؛ فالتســليم متحقــق بأمــر 
ــهادة  ــاب، وش ــذا الكت ــة هب ــة متحقق ــايض، والرقاب الق
الشــهود؛ وهــو إســلوب فعــال يف مكافحــة اجلريمــة. 
ولقــد دعــت احلاجــة يف وقتنــا احلــارض إىل تبــادل 
املعلومــات بــني الــدول اإلســالمية، بــل وتســليم 
لتحقيــق  اجلريمــة،  حمــل  والشــحنات  املجرمــني، 
العدالــة، والقضــاء عــىل اجلريمــة، واحلــد منهــا، 
وتســهيل مهمــة التحقيــق، والوصــول إىل املجــرم 
بــأرسع وقــت ممكــن، وســهولة احلصــول عــىل شــهادة 

الشــهود.
 فكتــاب القــايض إىل القــايض مــن األصــول الفقهيــة، 
ــام  ــالمية في ــدول اإلس ــاون ال ــوب تع ــىل وج ــة ع الدال
ــىل  ــاء ع ــال القض ــا جم ــاالت، ومنه ــا يف كل املج بينه

ــني. ــة املجرم ــة ومعاقب اجلريم

ثانًيا: التسليم املراقب اخلارجي
ــا  ــالمية وغريه ــدول اإلس ــني ال ــون ب ــذي يك ــو ال وه
ــة يف  مــن دول العــامل، إذا كانــت مرتبطــة معهــا باتفاقي
ــة.  ــاء يف االتفاقي ــام ج ــزام ب ــب االلت ــر؛ فيج ــذا األم ه
ــاء  ــد بن ــح دار عه ــا أصب ــه حالي ــامل كل ــة وأن الع خاص
ــام 1945م،  ــدة ع ــم املتح ــة األم ــاق منظم ــىل ميث ع
ــدول  ــم ال ــامل، ومنه ــه كل دول الع ــت إلي ــذي انضم ال
اإلســالمية، فيجــب هنــا عليهــا الوفــاء بذلــك العهــد، 
بــام يتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة، عمــاًل بقولــه تعــاىل: 
ــورة  ــوِد﴾) س ــوا بِاْلُعُق ــوا َأْوُف ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ﴿َي
ــِد  ــوا بِاْلَعْه ــاىل: ﴿وَأْوُف ــه تع ــة:1( ، وقول ــدة، اآلي املائ
ــة:1(. ــدة، اآلي ــورة املائ ــُئواًل﴾ )س ــَد َكاَن َمْس إِنَّ اْلَعْه
 وظهــر هــذا التعــاون الــدويل يف اململكــة العربيــة 
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الســعودية، بنصهــا يف نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــة، الص ــرات العقلي واملؤث
م/39 بتاريخ1426هـــ، يف املــادة احلاديــة عــرشة فقــرة 
"1/أ" عــىل:" االتفــاق مــع ســلطات الــدول األخــرى 
املتفــق عــىل إخضاعهــا  الشــحنات  تفتيــش  عــىل 
ــا  ــامح هل ــم الس ــا، ث ــق منه ــب، والتحق ــليم املراق للتس
بمواصلــة الســري"") جمموعــة األنظمــة الســعودية، 

املجلــد األول(. 

املطلب الثاين: إجراءات وضوابط التسليم املراقب
للتســليم املراقــب، أو التعــاون الــدويل عــىل مكافحــة 
ــه  ــواء يف الفق ــا، س ــب اتباعه ــراءات جي ــة، إج اجلريم
ــك يف  ــأبني ذل ــي، وس ــون الوضع ــالمي، أو القان اإلس

ــني:  ــني اآلتي الفرع
الفــرع األول: إجــراءات التســليم املراقــب يف القانــون 

الوضعــي
املراقــب مــن  التســليم  يمكــن معرفــة إجــراءات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاء باململك ــا ج ــرض م ــالل ع خ
لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن  الثامنــة  املــادة  يف 
ــادرة  ــة، الص ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــة املخ مكافح
ــخ 10 / 6 /  ــم 201 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل بق

ــو اآليت:-   ــىل النح 1431هـــ ع

1- السلطات املختصة بالتسليم املراقب:-
أعطــت الســعودية هــذا االختصــاص للمديريــة العامة 

ملكافحــة املخــدرات، ومصلحــة اجلامرك.

2 - ضوابط التسليم املراقب ورشوطه:

اململكــة  إقليــم  الشــحنة تســتهدف  إذا كانــت  أ - 
اآليت:- اتبــاع  فيجــب 

1.أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
أن يشــتمل الطلــب عــىل املعلومــات املتوافــرة عــن . 2

مصــدر الشــحنة، وناقلهــا، ووســيلة النقــل، ونوع 
ــخاص  ــي، واألش ــر العق ــدرة أو املؤث ــادة املخ امل

املوجوديــن  اجلريمــة،  ارتــكاب  يف  املتورطــني 
ــة. ــم اململك ــل إقلي داخ

ر الشــحنة . 3 ــة بضبــط مصــدِّ أن تلتــزم اجلهــة الطالب
الوصــول  تــم  ســواء   - اآلخريــن  واملتهمــني 
أو  اململكــة  داخــل  املتورطــني  إىل األشــخاص 
مل يتــم الوصــول إليهــم ألي ســبب - وتزويــد 
ــات،  ــج التحقيق ــة بنتائ ــة يف اململك ــة املختص اجله

واملحاكمــة يف القضيــة.
ــة . 4 ــط يف اململك ــة بالضب ــات املختص ــزم اجله أن تلت

بتحــري الدقــة، أثنــاء قيامهــا بإجــراءات الضبــط، 
والتحقــق مــن عــدم وجــود أي حتريــض، أو 
ــا  ــر هل ــى ظه ــري؛ ومت ــر بالغ ــتدراج، أو تغري اس
ــف  ــادرة إىل وق ــا املب ــك، فعليه ــىل ذل ــدل ع ــا ي م
اإلجــراءات، أو إلغائهــا، وإبــالغ ســلطات الدولــة 

ــك. ــة بذل الطالب
وجــود املــواد املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة حمــل . 5

التســليم املراقــب، أو جــزء مــن الكميــة، يف حــال 
االتفــاق عــىل اســتبداهلا.

أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه يف شــأن . 6
ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة حم الش

ضبــط املتورطــون أم مل يضبطــوا .
ــدرات . 7 ــة املخ ــامرك وإدارة مكافح ــق اجل أن تتحق

ــليم  ــا للتس ــىل إخضاعه ــق ع ــحنات املتف ــن الش م
ــن  ــحنة م ــتمر الش ــذي س ــذ ال ــب، يف املنف املراق
ــلم  ــم تس ــرك، ث ــرض مش ــب حم ــه، بموج خالل
بعــد جردهــا مــع وســيلة النقــل - إن وجــدت - 
ــي  ــتكامل باق ــدرات، الس ــة املخ إىل إدارة مكافح

ــراءات. اإلج

ب- إذا كان مطلوًبــا أن متــر الشــحنة عــر إقليــم 
اململكــة إىل إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:

أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
ــدرة . 2 ــادة املخ ــود امل ــن وج ــامرك م ــق اجل أن تتحق
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ــي  ــواد الت ــليم، أو امل ــل التس ــي حم ــر العق أو املؤث
ــليم. ــب التس ــا ورد يف طل ــا مل ــا، وفًق ــت مكاهن ُأحل

ــيق . 3 ــدرات - بالتنس ــة املخ ــوىل إدارة مكافح أن تت
مــع أي جهــة خمتصة داخــل اململكــة- مراقبــة هذه 
ــة،  ــم اململك ــن إقلي ــا م ــى خروجه ــحنة، حت الش

ــرى. ــة األخ ــلطات الدول ــليمها إىل س وتس
ــن . 4 ــة ع ــات كامل ــىل معلوم ــب ع ــتمل الطل أن يش

الشــحنة، وكذلــك موافقــة الدولــة املتجهــة إليهــا. 
ــد  ــدة دول بع ــم ع ــر أقالي ــتمر ع ــت س وإن كان
خروجهــا مــن إقليــم اململكــة، فيتعــني عــىل اجلهــة 
ــك  ــع تل ــيق م ــة التنس ــة الطالب ــة يف الدول املختص
ــت  ــا يثب ــاق م ــا، وإرف ــذ موافقته الــدول، وأخ

ــك. ذل

ج - إذا كانــت الشــحنة مكتشــفة داخــل إقليــم اململكــة 
وهــي يف طريقهــا إىل إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:

أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
أن تتفــق الســلطات املختصــة يف اململكــة مــع . 2

إرســال  التســليم عــىل  البلــد حمــل  ســلطات 
اســتبداهلا. أو  نفســها،  الشــحنة 

املــواد . 3 الشــحنة، مــن  اتفــق عــىل إرســال  إذا 
املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة، دون اســتبداهلا، 

فيجــب اســتقطاع عينــات مــن الكميــة.
أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه يف شــأن . 4

ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة حم الش
ضبــط املتورطــون أم مل يضبطــوا.

يف مجيــع احلــاالت، ويف حــال كــون الشــحنة . 5
حتتــوي عــىل أي مــادة ممنوعــة أخــرى غــري املــواد 
إدارات  عــىل  العقليــة،  املؤثــرات  أو  املخــدرة 
اجلهــات  مــع  التنســيق  املخــدرات  مكافحــة 
أي  يف  الــرشوع  قبــل  العالقــة،  ذات  املختصــة 
إجــراء مــن إجــراءات حــاالت التســليم املراقــب 

ــا . ــار إليه املش

تتخــذ اإلجــراءات املذكــورة يف الفقرات الســابقة، . 6
ــه،  ــن يفوض ــة، أو م ــر الداخلي ــة وزي ــد موافق بع

عــىل أن ينســق مــع اجلــامرك فيــام خيصهــا.
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه - يف احلــاالت . 7

التــي يراهــا، االســتثناء مــن هــذه الضوابــط، 
والــرشوط، عــىل أن تتحقــق الســلطات املختصــة 
مــن وجــود املــواد املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة، 
ومــكان إخفائهــا، وتكتفــي باملشــاهدة وعــدم 
تفتيشــها)جمموعة األنظمــة الســعودية، املجلــد 

األول(.
ــك  ــار تل ــن اعتب ــادة يمك ــك امل ــص تل ــالل ن ــن خ م
اإلجــراءات هــي إجــراءات التســليم املراقــب يف الفقــه 
اإلســالمي املعــارص، نظــرا ألن قوانــني اململكــة مبنيــة 
ــاء  ــه فقه ــق علي ــا اتف ــالمية، وم ــة اإلس ــىل الرشيع ع

ــالم. اإلس

ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــراءات التس ــاين: إج ــرع الث الف
ــالمي اإلس

توجــد إجــراءات عامــة جيــب مراعاهتــا عنــد التســليم، 
وإجــراءات خاصــة بكتــاب القــايض إىل القــايض، عــىل 

النحــو اآليت:-

أوًل: اإلجراءات العامة:
الــدول . 1 إحــدى  إىل  اجلــاين  تســليم  كان  إذا 

ــب  ــرى، فيج ــالمية أخ ــة إس ــن دول ــالمية م اإلس
الدولــة  هــذه  يف  حماكمتــه  عــدم  مــن  التأكــد 
ــوص  ــًا لنص ــة، طبق ــس اجلريم ــىل نف ــرى ع األخ
ــدم  ــليمه؛ لع ــن تس ــع ع ــا أن متتن ــة، وهل الرشيع
ــخص  ــب الش ــة- أن يعاق ــا للرشيع ــواز - طبق ج

ــني. ــد مرت ــل الواح ــىل الفع ع
إذا كان التســليم لدولــة غــري إســالمية، فيجــب أن . 2

ــإن  ــليم، ف ــىل التس ــابق ع ــاق س ــاك اتف ــون هن يك
وجــد االتفــاق وجــب الوفــاء برشوطــه.

ــتأمن . 3 ــلم املس ــالمية أن تس ــة إس ــوز ألي دول ال جي
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ــاىف مــع  ــه، ألن هــذا يتن ــة أخــرى غــري دولت لدول
عقــد األمــان ،الــذي أعطــي لــه، فأمــن بمقتضــاه 
عــىل نفســه، إال أن يكــون هنــاك عهــد بــني الدولــة 
ــي  ــليم يق ــة التس ــة طالب ــني الدول ــالمية وب اإلس
بالتســليم، فيعتــر األمــان قائــاًم عــىل أســاس 
وفــاء  التســليم  وجيــوز  العهــد،  هبــذا  التقيــد 

.)299 بالعهد.)عــودة: 

إىل  القــايض  بكتــاب  اخلاصــة  اإلجــراءات  ثانًيــا: 
القــايض:

أن يصــدر القــايض كتابــه إىل القــايض اآلخــر مــن . 1
حمــل واليتــه، ألن إخبــار القــايض ال يثبــت حجــة 
يف غــري حمــل واليتــه، فيكــون كغــريه مــن النــاس.  

ــع . 2 ــه يف موض ــوب إلي ــاب إىل املكت ــل الكت أن يص
ــإن  ــريه، ف ــمعها يف غ ــهادة ال يس ــه، ألن الش واليت
وصلــه الكتــاب غــري موضــع واليتــه، مل يكــن لــه 
قبولــه حتــى يصــري إىل موضــع واليتــه، ألنــه حمــل 

ــه.  ــوذ حكم نف
ــهود . 3 ــهد الش ــه، فتش ــه كتاب ــىل أن ــة ع ــم البين تقدي

ــرون  ــايض، ويذك ــالن الق ــاب ف ــذا كت ــىل أن ه ع
ــه. ــه دون ــه كتاب ــرف أن ــه ال يع ــبه؛ ألن ــمه، ونس اس

ــىل أن . 4 ــهدوا ع ــا، ويش ــاب خمتوًم ــون الكت أن يك
ــه. ــل في ــن اخلل ــه ع ــه؛ لصيانت ــذا ختم ه

أن يكــون بــني القــايض - الكاتــب واملكتــوب . 5
ــل؛  ــه مل تقب ــإن كان دون ــفر، ف ــرية س ــه- مس إلي
ــة  ــّوز حلاج ــر ج ــايض أم ــاب الق ــاء بكت ألن القض
ــهادة  ــاء بالش ــه قض ــة؛ ألن ــق الرخص ــاس بطري الن
ــد  ــون عن ــري أن يك ــن غ ــب، م ــىل غائ ــة ع القائم
خصــم حــارض، وال رضورة فيــام دون مســرية 

ــفر. الس
أن يكــون القــايض الكاتــب موجــودا يف القضــاء، . 6

فلــو مــات أو عــزل أو مل يبــق أهــال للقضــاء قبــل 
ــدا  ــح واح ــه أصب ــه، ألن ــاب ال يقبل ــول الكت وص

ــاين:8/7(. ــن الناس)الكاس م

املبحث الثالث اجلرائم املشمولة بالتسليم املراقب
 والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته

قــد يتبــادر إىل الذهــن أن التســليم املراقــب يطبــق عــىل 
ــي  ــع العم ــن الواق ــرى، ولك ــا دون أخ ــم بعينه جرائ
يؤكــد غــري ذلك.ومــن املمكــن أن تواجــه عمليــة 
التســليم املراقــب بعــض التحديــات، واملعوقــات، 
ــل، بحيــث  ــق اســتخدامه عــىل الوجــه األمث ــي تعي الت
ال يــؤيت ثــامره بالشــكل املطلــوب مــن إقــراره. وأيضــا 
ــة  ــي أمثل ــامر أن نعط ــذا املض ــول يف ه ــة الق ــن نافل م
عــىل أبــرز تطبيقاتــه، والقضايــا التــي متــت عــن طريقــه 
يف بعــض البلــدان. لــذا سأقســم هــذا املبحــث إىل 
مطلبــني، املطلــب األول: اجلرائــم املشــمولة بالتســليم 
املراقــب والتحديــات التــي تواجهــه. املطلــب الثــاين: 

ــب. ــليم املراق ــات التس ــرز تطبيق أب

ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــب األول: اجلرائ املطل
ــه ــي تواجه ــات الت والتحدي

ــليم  ــمولة بالتس ــم املش ــب اجلرائ ــذا املطل ــأبني يف ه س
تواجهــه، وذلــك يف  التــي  والتحديــات  املراقــب، 

ــني:  ــني اآلتي الفرع

الفرع األول: اجلرائم املشمولة بالتسليم املراقب
ــدد  ــي هت ــة، الت ــم كاف ــب اجلرائ ــليم املراق ــمل التس يش
النظــام الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي يف أي 
بلــد. فقــد نصــت املــادة 20 مــن اتفاقيــة األمــم 
املتحــدة ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة عــر الوطنيــة 
بالريمــو 2000م، عــىل "التــزام كل دولــة طــرف، 
ــرشوط  ــا لل ــا، ووفق ــدود إمكانياهت ــوم يف ح ــأن تق ب
املنصــوص عليهــا يف قانوهنــا الداخــي، إذا كانــت 
ــك،  ــمح بذل ــوين تس ــا القان ــية لنظامه ــادئ األساس املب
ــتخدام  ــة االس ــري، إلتاح ــن تداب ــزم م ــا يل ــاذ م باخت
املناســب للتســليم املراقــب، وكذلــك مــا تــراه مناســًبا 
ــرى،  ــة األخ ــري اخلاص ــاليب التح ــتخدام أس ــن اس م
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ــكال  ــن أش ــا م ــة، أو غريه ــة اإللكروني ــل املراقب مث
ــلطاهتا  ــب س ــن جان ــترة م ــات املس ــة، والعملي املراقب
داخــل إقليمهــا، لغــرض مكافحــة اجلريمــة مكافحــة 

ــة". فعال
مــن هنــا يتبــني أن التســليم املراقــب يشــمل كل 
ــري  ــار غ ــة االجت ــىل مكافح ــارًصا ع ــس ق ــم، ولي اجلرائ
ــط، ألن  ــة فق ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــرشوع باملخ امل
اجلريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود هــي جرائــم تقــوم 
ــح  ــق الرب ــرض حتقي ــة، بغ ــات اإلجرامي ــا العصاب هب
ــة  ــب أي جريم ــك ترتك ــبيل ذل ــري؛ ويف س ــايل الوف امل
مــن شــأهنا حتقيــق هــذا اهلــدف؛ وهــي جرائــم حرابــة 
ــه  ــة هــذا النظــام يف حماربت ــا تظهــر فاعلي معــارصة. هن

ــرايب:15(. ــك اجلرائم)ع ــة لتل الفعال

الفــرع الثــاين: التحديــات التــي تواجــه نظــام التســليم 
املراقــب:

ــي  ــات، الت ــات واملعوق ــن التحدي ــد م ــد العدي توج
ــب،  ــليم املراق ــام التس ــام نظ ــرة أم ــر عث ــف حج تق
ــة،  ــة، أو مالي ــة، أو قضائي ــات ترشيعي ــا حتدي ــي  إم وه

ــأيت:  ــام ي ــك ك وذل

أوًل: التحديات الترشيعية
ــن  ــف م ــدة خيتل ــة الواح ــوين للجريم ــف القان التكيي
دولــة إيل أخــرى، وبالتــايل ختتلــف أركان اجلريمــة 
ــة  ــني الدول ــص قوان ــد تن ــا، وق ــررة هل ــة املق والعقوب
عــىل القبــض الفــوري عــىل املشــتبه فيــه فــور اكتشــاف 
ــام،  ــة القي ــد يف دول ــة أش ــون العقوب ــة، أو تك اجلريم

ــول. ــة الوص ــا يف دول عنه
فمثــاًل تكــون شــحنة املــواد املخــدرة متجهــة إىل 
ــىل  ــا ع ــا بنصه ــز ترشيعاهت ــي تتمي ــدان، الت ــد البل أح
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــم االجت ــد جرائ ــة ض ــات خمفف عقوب
باملخــدرات؛ ففــي هــذه احلالــة يفضــل القائمــون عــىل 
ــوري،  ــض الف ــب القب ــليم املراق ــلوب التس ــذ أس تنفي
ــات مشــددة. ــوا عقوب ــة، لكــي ينال وتقديمهــم للعدال

ــد  وهــذه املشــاكل يف الواقــع يمكــن أن تواجــه بالعدي
مــن األدوات املقرحــة ملكافحــة االجتــار غــري املرشوع، 
ــب  ــن التغل ــني؛ وال يمك ــليم املجرم ــام تس ــل نظ مث
عليــه إال بإحــداث نــوع مــن التناســق، واملالئمــة، بــني 
األنظمــة العقابيــة يف الــدول األطــراف يف االتفاقيــات 

الدوليــة.
ــدويل،  ــد ال ــىل الصعي ــا ع ــب صعب ــذا املطل وإذا كان ه
لكــن مــن املمكــن حتقيقــه بــني دول املناطق املتجــاورة؛ 
وفعــال بــدأت هــذه األخــرية يف إعــادة النظــر يف 
ــد  ــا عن ــداء هب ــة، لالهت ــات نموذجي ــة ترشيع صياغ
صياغــة الترشيعــات الوطنية)أبــو هدمــة بشــري:253(.

ثانًيا: التحديات القضائية
ــي  ــاص القضائ ــازع االختص ــات تن ــذه املعوق ــرز ه أب
ــر  ــة يف أكث ــب أركان اجلريم ــث ترتك ــدول؛ حي ــني ال ب
مــن دولــة، ففــي هــذه احلالــة هــل يطبــق قانــون دولــة 
ــد  ــة؟ وق ــة النهائي ــة الوجه ــدر؟ أم دول ــاف املخ اكتش
ــذ  ــة يف بلــد املقصــد، لتنفي ــات الكافي ال تتوافــر الضامن

ــح:208(. ــنني صال ــع برامة)ش الترشي

ثالًثا: التحديات الفنية 
مــن األمــور الفنيــة املطلوبــة هلــذا األســلوب، رضورة 
إجيــاد عنــارص برشيــة، عــىل درجــة عاليــة مــن التأهيــل 
واخلــرة الكبــرية؛ للتعامــل مــع احليــل التــي تقــوم هبــا 
عصابــات اجلريمــة، خاصــة مع اســتخدامهم للســوائل 
الرقميــة بحرفيــة كبــرية. كــام أنــه قــد يواجــه القائمــون 
ــوح  ــدم وض ــات ع ــذه العملي ــل ه ــط مث ــىل ختطي ع
ــة، وعــدم دقتهــا يف بعــض دول  معــامل مســئولية الرقاب
العبــور، األمــر الــذي قــد يــؤدي إيل تريــب الشــحنة 
أو فقداهنــا أثنــاء الرحلــة. ومــن األمــور املهمــة أيضــا 
غيــاب التنســيق بــني الضبطيــة القضائيــة املكلفــة 
ــامرك،  ــرى، كاجل ــات األخ ــب، واهليئ ــليم املراق بالتس
ــايل  ــش، وبالت ــع الغ ــح قم ــة، ومصال ــح املالي واملصال
حيــدث فشــل لعمليــة التســليم املراقب)العنــزي:36(.
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رابًعا: - التحديات املالية
ــا  ــة، مم ــه العالي ــلوب بتكلفت ــذا األس ــذ ه ــز تنفي  يتمي
جعــل بعــض الــدول تتخــىل عنــه، حيــث حيتــاج 
العاملــون يف تنفيــذ هــذا األســلوب إىل أجــور إضافيــة، 
باإلضافــة إىل مصاريــف الرحــالت اجلويــة والبحريــة.
ــض  ــة لبع ــات املادي ــة اإلمكاني ــن حمدودي ــم م وبالرغ
الــدول، إال أننــا نعتقــد أن النضــال ضــد اجلريمــة 
مــن  الــدول  تتخــذ  وأال  بثمــن،  يقــدر  أال  جيــب 
ــذ هــذه  ــة مــررا للتخــي عــن تنفي ــة االقتصادي التكلف
األداة الفعالــة للحــد مــن االجتــار غــري املــرشوع 

باملخدرات)العنــزي:37(.

املطلب الثاين: أبرز تطبيقات التسليم املراقب
ــخ  ــهدها التاري ــا ش ــة وقضاي ــب أمثل ــليم املراق للتس
بغــض النظــر عــن مســمياهتا؛ لذلــك ســألقي الضــوء 
عــىل بعــض األمثلــة يف الترشيعــات املعــارصة،  ثــم يف 

ــني:  ــني اآلتي ــالمي، يف الفرع ــخ اإلس التاري

الفــرع األول: التســليم املراقــب يف بعــض الترشيعــات 
املعــارصة

ســنذكر هنــا بعــض القضايــا التــي متكنــت فيهــا 
عــىل  القبــض  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
عــن  املشــبوهة  الشــحنات  واعــراض  املجرمــني، 

املراقــب:- التســليم  طريــق 
حيــث تــم ضبــط هتريــب طرديــن حيتويــان عــىل 
املخــدرة،  الكبتاجــون  مــادة  39.070 حبــة مــن 
ــة بالتعــاون بــني دولتــي البحريــن  ومتــت هــذه العملي
ــار  ــواردان بمط ــردان ال ــط الط ــد ُضب ــعودية؛ فق والس
إىل  إلرســاهلام  الســامح  وتــم  الــدويل،  البحريــن 
الســعودية، يف إطــار عمليــة التســليم املراقــب، وقبــض 
يف  الطرديــن  باســتالم  املعنيــني  الشــخصني  عــىل 

البلــد(. الرياض)موقــع  صــدى 
كــام تــم -يف اململكــة العربيــة الســعودية- ضبــط مــواد 
خمــدرة لنحــو 100 كيلــو جــرام مــن مــادة احلشــيش، 

ــاين،  ــا لبن ــان، أحدمه ــا ضابط ــني؛ تواله ــة مهرب وثالث
والثــاين وســعودي، داخــل األرايض الســعودية)مكتب 

إنربــول بــريوت(.
ويف عــام 1996م، كان أحــد األشــخاص يقود ســيارته 
باجتــاه الســعودية، وهبــا مليــون حبــة كبتاجــون، وتــم 
ــليمه  ــدرة، وتس ــحنته املخ ــىل ش ــه، وع ــض علي القب

ــب.  ــليم املراق ــلوب التس ــعودية بأس للس
ويف عــام 1997م، تــم ضبــط مليــون وثامنامئــة وســبعة 
وتســعني ألــف ريــال ســعودي مزيفــة بــاألردن، 
ضبطــوا مــع شــخص أخــر أهنــم مهربــون ألشــخاص 
يف الســعودية، وأنــه مســتعد للتعــاون مــع الســلطات، 
لــذا ســلمت بأســلوب التســليم املراقــب إىل الســلطات 

ــج(. ــعودية)موقع اخللي الس
ويف عــام 2017م أســهم التعــاون بــني أجهــزة مكافحة 
املخــدرات يف الســعودية واإلمــارات، وُعــامن يف ضبــط 
158كلــم مــن خمــدر احلشــيش، ومليونــني و700 
ألــف قــرص مــن الكبتاجــون املخــدر، والقبــض عــىل 
ــات  ــع عملي ــدرات يف أرب ــار املخ ــن جت ــاًم م 12 مته

تســليم مراقــب.

 الفــرع الثــاين: التســليم املراقــب يف بدايــة الدولــة 
اإلســالمية

نذكــر يف ذلــك مثالــني: األول عــن تســليم املطلوبــني، 
ــاين:  ــك. والث ــىل ذل ــاق ع ــدة واتف ــاك معاه إذا كان هن

تســليم الشــحنة املخالفــة:-
ــىل اهلل . 1 ــول- ص ــد الرس ــة عاه ــح احلديبي  يف صل

عليــه وســلم- قريشــا، عــىل أنــه مــن أتى الرســول 
-عليــه الســالم- مــن قريــش بغــري إذن وليــه، رده 
إن طلبــه وليــه؛ ومــن جــاء قريــش مــن املســلمني 
مل ُيــَرد عليهــم. وقــد حــدث مــع الصحــايب اجلليل 
ــالم-   ــه الس ــول - علي ــى الرس ــري أن أت أيب البص
ــم  ــه، دون عل ــىل قدمي ــائرا ع ــلام، س ــة مس املدين
ــا،  ــني منه ــه اثن ــش يف طلب ــلت قري ــش، فأرس قري
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فلــام قــدم وفــد قريــش عــىل رســول اهلل- صــىل اهلل 
عليــه وســلم- وكان ذلــك بعــد قــدوم أيب بصــري 
ــام  ــرد عليه ــول أن ي ــن الرس ــا م ــام، طلب ــة أي بثالث
ــلم-  أن  ــه وس ــىل اهلل علي ــره- ص ــري، فأم ــا بص أب
ــري:  ــو بص ــال أب ــام، فق ــه إليه ــم ودفع ــع معه يرج
يــا رســول اهلل، تــردين إىل املرشكــني يفتنوننــي 
يف دينــي؟ فقــال رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه 
ــؤالء  ــا ه ــد أعطين ــا ق ــري، إن ــا بص ــا أب ــلم-: ي وس
ــا  ــا يف دينن ــح لن ــت، وال يصل ــد علم ــا ق ــوم م الق
ــن  ــك م ــن مع ــك، ومل ــل ل ــدر، وإن اهلل جاع الغ
ــام:323/2( ــن هش ــا وخمرجا)اب ــلمني فرج املس

وفيــام يتعلــق بمراقبــة وتســليم الشــحنة املشــبوهة، . 2
فقــد حــدث مــع الرســول- صــىل اهلل عليــه 
ــل حاطــب  وســلم- موقــف مــع الصحــايب اجللي
ــىل  ــول اهلل- ص ــع رس ــام أمج ــة؛ فحين ــن أيب بلتع اب
اهلل عليــه وســلم-  املســري إىل مكــة، كتــب حاطــب 
ــذي  ــم بال ــش، خيره ــا إىل قري ــة كتاب ــن أيب بلتع اب
أمجــع عليــه رســول اهلل- صــىل اهلل عليــه وســلم-  
ــرأة،  ــاه ام ــم أعط ــم، ث ــري إليه ــر يف الس ــن األم م
ــن  ــم ب ــن هاش ــرو ب ــوالة عم ــارة م ــا س ــل إهن قي
املطلــب؛ وجعــل هلــا مــااًل عــىل أن تبلغــه قريًشــا، 
فجعلتــه يف رأســها، ثــم فتلــت عليــه شــعرها، ثــم 
ــه  ــى رســول اهلل- صــىل اهلل علي ــه، وأت خرجــت ب
ــب،  ــع حاط ــام صن ــامء ب ــن الس ــر م ــلم-  اخل وس
فبعــث عــي بــن أيب طالــب والزبــري بــن العــوام- 
ــب  ــد كت ــرأة ق ــال: أدركا ام ــام-، فق ريض اهلل عنه
معهــا حاطــب بــن أيب بلتعــة بكتــاب إىل قريــش، 
ــا  ــم؛ فخرج ــه يف أمره ــا ل ــد أمجعن ــا ق ــم م حيذره
ــه خليقــة بنــي أيب  حتــى أدركاهــا بمــكان يقــال ل
ــه يف رحلهــا، فلــم  أمحــد، فأوقفاهــا، ففتشــوا علي
ــب: إين  ــن أيب طال ــي ب ــا ع ــال هل ــيئا، فق ــدا ش جي
ــىل اهلل  ــول اهلل- ص ــذب رس ــا ك ــاهلل م ــف ب أحل
ــذا  ــا ه ــن لن ــا، ولتخرج ــلم- وال كذبن ــه وس علي

الكتــاب أو لنكشــفنك- أي لنفتشــنك تفتيشــا 
ذاتيــا-، فلــام رأت أهنــام جاديــن يف األمــر، قالــت: 
رأســها،  شــعر  فحلــت  فأعــرض،  أعــرض، 
ــا  ــام، فأتي ــه هل ــه، فأعطت ــاب من ــتخرجت الكت فاس
ــلم-)البن  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل- ص ــه رس ب

هشــام:399/2(
هــذان املثــاالن يــدالن عــىل وجــود احــرام املعاهــدات 
واالتفاقيــات املختلفــة، املرمــة بيننــا وبــني مجيــع 
املجــاالت  يف  التعــاون  وأيضــا  األخــرى؛  الــدول 
يف  كلهــا،  البرشيــة  أهــداف  لتحقيــق  املتنوعــة، 

ختليصهــم مــن اجلريمــة بــكل أنواعهــا.

اخلامتة
وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

أوًل: النتائج:
ــاون . 1 ــن أدوات التع ــو أداة م ــب ه ــليم املراق التس

الــدويل ملكافحــة اجلريمة بــكل صورها وأشــكاهلا، 
وهــو مــا حضــت عليــه الرشيعــة الغــراء وأمــرت 
ــة  ــة لتنقي ــدي الصاحل ــف األي ــه، يف رضورة تكات ب

ــات اجلريمــة وبراثنهــا. املجتمــع مــن آف

اهلــدف مــن التســليم املراقــب يف الفقــه اإلســالمي . 2
ــي  ــس، الت ــرضورات اخلم ــىل ال ــة ع ــو املحافظ ه
خــالل  مــن  احلنيــف،  الــرشع  مقاصــد  هــي 
ترشيــع األحــكام، فوجــب التعــاون لتحقيــق هــذا 

ــدف. اهل

مصطلــح التســليم املراقــب مصطلــح حديــث . 3
مبــارشة  بطريقــة  مــرة  ألول  ظهــر  نســبيا، 
مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة جرائــم 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 1988م، وقــد 
أخــذت بــه جــل دول العــامل ومنهــا اململكــة 
ــر  ــه يف أكث ــت علي ــي نص ــعودية، الت ــة الس العربي
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــام االجت ــا نظ ــام، ومنه ــن نظ م
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والئحتــه  العقليــة  واملؤثــرات  باملخــدرات 
التنفيذيــة. ممــا يبــني مــدى النضــج الــذي متتــع بــه 
ــدويل يف  ــور ال ــة التط ــعودي يف مواكب ــرشع الس امل

جمــال مكافحــة اجلرائــم.

ــة . 4 ــكام الرشيع ــع أح ــق م ــب متواف ــليم املراق التس
اإلســالمية؛ فقــد عرفــه اإلســالم بصورتــه وليــس 
ــه الرســول- صــىل اهلل  باســمه مبــارشة، وعمــل ب
ــاء، يف  ــرام والفقه ــة الك ــلم-  والصحاب ــه وس علي
ــرم  ــليم املج ــايض، يف تس ــايض إىل الق ــاب الق كت
مــن بلــد إىل بلــد آخــر، بــرشوط معينــة وضوابــط 

ــا البحــث. ــة يف ثناي متضمن

ــزة . 5 ــع ألجه ــب سيتس ــليم املراق ــالل التس ــن خ م
ــامت، أو  ــامء املنظ ــط زع ــدرات ضب ــة املخ مكافح
العصابــات اإلجراميــة، التــي متتهــن االجتــار غــري 
املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة، الذيــن 
ــم  ــتخدمون غريه ــاء، ويس ــون باخلف ــادة يعمل ع
للقيــام بمهــام التهريــب واالبتــزاز املصاحبــة 

ــك. لذل

ــي . 6 ــتثنائي ال تعط ــلوب اس ــب أس ــليم املراق التس
ــدة  ــق فائ ــه حتقي ــر من ــا ينتظ ــه إال عندم ــة ب املوافق
ــط،  ــف، وضب ــل يف كش ــدة، تتمث ــة وأكي واضح
واملنظمــني،  واالجتــار،  التهريــب،  مجاعــات 

واملخططــني. والزعــامء،  واملمولــني، 

كافــة، . 7 اجلرائــم  املراقــب  التســليم  يشــمل 
التــي هتــدد النظــام الســيايس، واالقتصــادي، 
واالجتامعــي؛ فقــد نصــت املــادة 20 مــن اتفاقيــة 
ــر  ــة ع ــة املنظم ــة اجلريم ــدة ملكافح ــم املتح األم
كل  التــزام  عــىل"  2000م،  بالريمــو  الوطنيــة 
دولــة طــرف بــأن تقــوم يف حــدود إمكانيتهــا 
ــا  ــا يف قانوهن ــوص عليه ــرشوط املنص ــا لل ووفق
ــا  ــية لنظامه ــادئ  األساس ــت املب ــي، إذا كان الداخ

ــن  ــزم م ــا يل ــاذ م ــك،  باخت ــمح بذل ــوين تس القان
ــليم  ــب للتس ــتخدام املناس ــة   االس ــري  إلتاح تداب

املراقــب".

ثانًيا: التوصيات: 
ــام . 1 ــع، يف نظ ــامل أمج ــني دول الع ــاون ب ــادة التع زي

التســليم املراقــب، خاصــة بعــد أن أثبــت فاعليتــه 
يف مكافحــة اجلريمــة، وضبــط اجلنــاة، واحلــد مــن 
ــرة للحــدود. ــة املنظمــة العاب ــات اإلجرامي العصاب

التســليم . 2 التــي تقــف أمــام  العقبــات  تذليــل 
مــن  الترشيعيــة،  العقبــات  خاصــة  املراقــب، 
ــع  ــم م ــات، لتتوائ ــك الترشيع ــد تل ــث توحي حي
االتفاقيــات الدوليــة، التــي تتضمــن ذلــك النظام، 
وأيضــا العقبــات املاليــة؛ فهــو نظــام مكلف نســبيا 
ــه. ــد ل ــب أن ترص ــي جي ــة الت ــث امليزاني ــن حي م

رضورة تأهيــل القائمــني عــىل نظــام التســليم . 3
التدريبيــة،  الــدورات  طريــق  عــن  املراقــب 
ــة  ــتعداد، ومعرف ــة االس ــىل أهب ــام ع ــم دائ جلعله
احليــل املختلفــة، التــي يقــوم هبــا أفــراد العصابات 
ــتفادهتم  ــا، واس ــة منه ــة املنظم ــة، خاص اإلجرامي

مــن التقنيــات التكنولوجيــة املعــارصة.

لبيــان . 4 املكثفــة،  واملؤمتــرات  النــدوات،  عقــد 
ــا الغــراء تقــف  حماســن هــذا النظــام؛ وأن رشيعتن
دائــام يف مواجهــة اجلريمــة، بــأي وســيلة مرشوعــة 
تــؤدي إىل هــذا الغــرض النبيــل؛ كــام أهنــا طبقتــه 
مناســبات حفــل  باســمه يف  وليــس  بصورتــه 

ــا. ــخ هب التاري

ــة، . 5 ــدول املختلف ــاط ال ــني ضب ــرات ب ــادل اخل تب
ــم  ــي يت ــا الت ــىل القضاي ــالع ع ــهيل االط ــع تس م
ــىل  ــون ع ــاط القائم ــون الضب ــى يك ــا، حت ضبطه

ــتمرة. ــة مس ــة يف يقظ ــذه العملي ه
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املراجع

أول: القرآن الكريم

ثانيا: كتب التفسري وأحكام القرآن

القشــريي، عبــد  - لطائــف اإلشــارات - تفســري 
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك القشــريي 
ــيوين، ط/  ــم البس ــق: إبراهي ــوىف: 465هـ(املحق )املت
ــة:  ــر، الطبع ــاب - م ــة للكت ــة العام ــة املري اهليئ

الثالثــة.

ــن  ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، حمم ــر والتنوي - التحري
حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 
ــرش:  ــنة الن ــس، س ــرش - تون ــية للن ــدار التونس ط/ ال

هـ.  1984

ثالثا: كتب السنة واآلثار ورشوحهام

- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســامعيل أبــو عبــداهلل 
ــارص  ــن ن ــري ب ــد زه ــق: حمم ــي، حتقي ــاري اجلعف البخ
األوىل،  الطبعــة:  النجــاة،  دار طــوق  النــارص، ط/ 

1422ه.

- عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أبــو حممــد 
ــني  ــن حس ــد ب ــن أمح ــى ب ــن موس ــد ب ــن أمح ــود ب حمم
ــي )ت: 855هـــ(  ــن العين ــدر الدي ــي ب ــايب احلنف الغيت

ــريوت. ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ط/ دار إحي

ــن  ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ــلم، مس ــح مس - صحي
القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: حممــد 
ــريب،  ــراث الع ــاء ال ــي، ط/ دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

ــريوت. ب

- مــكارم األخــالق للطــراين، ســليامن بــن أمحــد بــن 
ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب أي
الطــراين )ت: 360هـ(،كتــب هوامشــه: أمحــد شــمس 
ــان،  ــريوت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــن، ط/ دار الكت الدي

ــة: األوىل، 1409هـــ - 1989م. الطبع

- رشح ريــاض الصاحلــني، املؤلــف: حممــد بــن صالــح 
بــن حممــد العثيمــني )ت: 1421هـــ(، ط/ دار الوطــن 

للنــرش، الريــاض

الطبعة: 1426 هـ.

- الســرية النبويــة البــن هشــام، عبــد امللــك بــن 
ــد،  ــو حمم ــري، أب ــريي املعاف ــوب احلم ــن أي ــام ب هش
ــى  ــق: مصطف ــوىف: 213هـــ(، حتقي ــن )املت ــال الدي مج
ــلبي،  ــظ الش ــد احلفي ــاري وعب ــم األبي ــقا وإبراهي الس
ــي  ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ط/ رشك
وأوالده بمــر، الطبعة: الثانيــة، 1375هـ - 1955م.

رابعا: كتب الفقه اإلسالمي

- رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ابــن عابديــن، حممــد 
ــقي  ــن الدمش ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــني ب أم
الفكر-بــريوت،  دار  ط/  1252هـــ(  )ت:  احلنفــي 

ــة، 1412هـــ - 1992م. ــة: الثاني الطبع

ــالء  ــف: ع ــب الرشائع،املؤل ــع يف ترتي ــع الصنائ - بدائ
ــاين  ــد الكاس ــن أمح ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب الدي
احلنفــي )املتوىف:587هـ(النــارش: دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ - 1986م.

- التــاج واإلكليــل ملختــر خليــل، حممــد بن يوســف 
ــي،  ــدري الغرناط ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أيب القاس ب
أبــو عبــد اهلل املــواق املالكــي )ت: 897هـــ(، ط/ دار 
الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 1416هـ-1994م.

- الشــبهات وأثرهــا يف العقوبــة اجلنائيــة يف الفقــه 
حممــد  منصــور  د/  بالقانــون،  مقارًنــا  اإلســالمي 
منصــور احلفنــاوي، ط/ مطبعــة األمانــة، الطبعــة: 

1986م. 1406هـــ-  األوىل 

بالقانــون  مقارنــًا  اإلســالمي  اجلنائــي  الترشيــع   -
الوضعــي، عبــد القــادر عــودة، ط/ دار الكاتــب 

بــريوت. العــريب، 
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ــه  ــه يف الفق ــدول وأحكام ــني ال ــني ب ــليم املطلوب - تس
اإلســالمي، زيــاد بــن عابــد املشــوخي، ط/ دار كنــوز 

ــعودية. ــاض، الس ــبيليا، الري إش

- ســبل تفعيــل أســلوب التســليم املراقــب للمخدرات 
ــد  ــد املجي ــي، عب ــاون اخلليج ــس التع ــني دول جمل ب
ــون-  ــن والقان ــة األم ــزي، جمل ــور العن ــف منص خل

ــد 22. ــدد1- جمل ــة ديب، ع ــة رشط أكاديمي

ــع،  ــخ الترشي ــة تاري ــه وخالص ــول الفق ــم أص - عل
للشــيخ/ عبــد الوهاب خــالف )ت: 1375هـــ(، ط/ 

ــر. ــعودية بم ــة الس ــدين املؤسس ــة امل مطبع

- التســليم املراقــب لقمــع االجتــار غــري املــرشوع 
وتقــره  الدوليــة  االتفاقيــات  توجبــه  باملخــدرات 
الرشيعــة اإلســالمية، أمحــد أمــني احلادقــة،  جملــة 
األمــن بكليــة امللــك فهــد األمنيــة - العــدد العــارش- 

1416هـــ.

خامسا:  كتب اللغة واملعاجم

ــد  ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح - خمت
ــرازي )ت:  ــي ال ــادر احلنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أيب بك ب
666هـــ، حتقيــق: يوســف الشــيخ حممــد، ط/ املكتبــة 
صيــدا،  بــريوت،  النموذجيــة،  الــدار  العريــة، 

ــة، 1420هـــ- 1999م. ــة: اخلامس الطبع

سادسا: الكتب القانونية

ــو  ــد أب ــام، د/  أمح ــدويل الع ــون ال ــيط يف القان - الوس
ــة،  ــة الثالث ــر، الطبع ــة، م ــة العربي ــا، دار النهض الوف

2001م.

القانــون  العابــرة للحــدود يف  املنظمــة  - اجلريمــة 
ــد  ــالء حمم ــالمي، د/  ع ــه اإلس ــة بالفق ــدويل مقارن ال
عــرايب، رســالة دكتــوراة مقدمــة جلامعــة املنوفيــة 

بمــر عــام 2020.

- االجتــار غــري املــرشوع يف املخــدرات ووســائل 

ــة  ــو هدم ــد أب ــف حمم ــد اللطي ــا، عب ــه دولي مكافحت
ــوق،  ــة يف احلق ــوراه الدول ــل دكت ــة لني ــري: أطروح بش
القانــون اخلــاص، جامعــة حممــد اخلامــس، كليــة 
ــنة  ــة، الس ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي ــوم القانوني العل

.1991-1990 اجلامعيــة 

ــة  ــواورة، جامع ــل الش ــامد مجي ــب، ع ــليم املراق - التس
ــة،2002م. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي

سابعا: املواقع اإللكرونية واملجالت العلمي

ــع  ــري واق ــع اجلزائ ــي الترشي ــب ق ــليم املراق - التس
وحتديــات، شــنني صالــح، املجلــة األكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاين، س ــدد الث ــرش، الع ــاين ع ــد الث ــوين، املجل القان

2015م.

-جمموعــة األنظمــة الســعودية، املجلــد األول، أنظمــة 
األمــن الداخــي واألحــوال املدنيــة واألنظمــة اجلنائية، 

نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة،
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-
a9a700f18273/1.

-جمموعــة األنظمــة الســعودية، املجلــد األول، أنظمــة 
األمــن الداخــي واألحــوال املدنيــة واألنظمــة اجلنائية، 
املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة 

ــة، ــرات العقلي واملؤث
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/be479758-9a84-

-موقع  صدى البلد، عام 2020م،
https://www.elbalad.news/5024812 

املراجع األجنبية ) املرومنة (
• Lṯāʼf Al Ishārāt Tfsyr Al Qshyrī 
ʻBd Al Krym Ibn Hwāzn Ibn ʻBd Al Malik 
Qshyrī Almtwfá 465h Al Mẖqq Ibrāhym 
Al Bsywnī Ṯ Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al ʻĀmt 
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Llktāb Ms̱r Aṯ Ṯbʻh Aṯ Ṯbʻt Ath Thālthh

• At Tẖryr Wāltnwyr Muẖammad Aṯ 
Ṯāhr Ibn Muẖammad Ibn Muẖammad Al 
Ā Ahr Ibn ʻĀshwr Al Tn Nsī T 1393h Ṯ Al 
Dā Al Twnī Yt Llnshr Twns Snt Al Nshr1 
1984 H

• S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn 
Ismāʻyl Abū ʻAbdullah Al Bkhārī Al Jʻfy 
Tẖqyq Muẖammad Zhyr Ibn Nās̱r An Nās̱r 
Ṯ Dār Ṯwq Al J Jāt Al Ṯʻ ʻT Al ʼwlá 1422h

• ʻMdt Al Qārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry 
Abū Muẖammad Mẖmwd Ibn Aẖmd Ibn 
Mwsá Ibn Aẖmd Ibn H̱syn Al Ghytābī Al 
H̱nfī Bdr Ad Dyn Al ʻYnī T 855h Ṯ Dār 
Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• S̱ẖyẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj Abū 
Al H̱sn Al Qshyrī An Nysābwrī T 261h 
Tẖqyq Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Ṯ 
Dār Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• Mkārm Al ʼkhlāq Llṯbrāny Slymān 
Ibn Aẖmd Ibn Aywb Ibn Mṯyr Al Lkhmī 
Ash Shāmy Abū Al Qāsm Al B Brānī T 
360hktb Hwāmshh Aẖmd Shms Al Dn N 
Ṯ Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Al 
Ṯbt T Al ʼwlá 1409h 1989m

• Shrẖ Ryāḏ As̱ S̱ālẖyn Al Mʼlf Mu-
ẖammad Ibn S̱ālẖ Ibn Muẖammad Al ʻTh-
ymyn T 1421h Ṯ Dār Al Wṯn Llnshr Al Ī 
Yāḏ Al Ṯʻ ʻT 1426 H

• As Syrt Al B Bwyt Lābn Hshām 
ʻBd Al Malik Ibn Hshām Ibn Aywb Al H̱-
myrī Al Mʻāfry Abū Muẖammad Jmāl Al 
Dn N Almtwfá 213h Tẖqyq Ms̱ṯfá Al Sq 
Wibrāhym Al ʼbyārī Wʻbd Al H̱fyd͟h Al 
Shlb Ṯ Shrkt Mktbt Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī 
Al H̱lbī Wʼwlād/h Bms̱r Al Ṯbʻt Al Thānyt 

1375h 1955m

• Rd Al Mẖtār ʻLá Ad Dr Al Mkhtār 
Ibn ʻĀbdyn Muẖammad Amyn Ibn ʻMr 
Ibn ʻBd Al ʻZyz ʻĀbdyn Al M Mshqī Al 
H̱nfī T 1252h Ṯ Dār Al Fkrbyrwt Al Ṯʻ ʻT 
Al Thāī Yt 1412h 1992m

• Bdāʼʻ As̱ S̱nāʼʻ Fī Trtyb Al R 
Rāʼʻālmʼlf ʻLāʼ Al Dn N Abū Bkr Ibn 
Msʻwd Ibn Aẖmd Al Kāsānī Al H̱nfī 
Almtwfá587halnāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt 
Al Ṯbt T Al Thānt T 1406h 1986m

• At Tāj Wāliklyl Lmkhts̱r Khlyl Mu-
ẖammad Ibn Ywsf Ibn Abī Al Qāsm Ibn 
Ywsf Al ʻBdrī Al Ghrnāṯy Abū ʻBd Allah 
Al Mwāq Al Mālkī T 897h Ṯ Dār Al Ktb 
Al ʻLmyt Al B Bʻt Al ʼwlá 1416h1994m

• Ash Shbhāt Wʼthrhā Fī Al ̒ Qwbt Al 
Jnāʼyt Fī Al Fqh Al Islāmī Mqārnā Bālqān-
wn D Mns̱wr Muẖammad Mns̱wr Al H̱f-
nāwy Ṯ Mṯbʻt Al ʼmānt Al B Bʻt Al ʼwlá 
1406h 1986m

• At Tshryʻ Al Jnāʼī Al Islāmī Mqār-
nā Bālqānwn Al Wḏʻy ̒ Bd Al Qādr ̒ Wdt Ṯ 
Dār Al Kātb Al ʻRby Byrwt

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhy Ṯ Dār Knwz Ishbylyā 
Al Ī Yāḏ Al Sw Wdyh

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
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Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzy 
Mjlt Al ʼmn Wālqānwn Akādymyt Shrṯt 
Dby ʻDd1 Mjld 22

• ʻLm As̱wl Al Fqh Wkhlās̱t Tārykh 
At Tshryʻ Llshykh ʻBd Al Whāb Khlāf T 
1375h Ṯ Mṯbʻt Al Mdnī Al Mʼsst Al ʻ ʻW-
dyt Bms̱r

• King At Tslym Al Mrāqb Lqmʻ Al 
Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Bālmkhdrāt Twjbh 
Al Ātfāqyāt Al W Wlyt Wtqrh Al Shī Yʻt 
Al Islāmyt Aẖmd Amyn Al H̱ādqt Mjlt Al 
ʼmn Bklyt Fahad Al ̓ mnyt Al ̒ Dd Al ̒ Āshr 
1416h

• Mkhtār As̱ S̱ẖāẖ Zyn Al Ī Yn Abū 
ʻBd Allah Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn ̒ Bd 
Al Qādr Al H̱nfī Al Rz Zī T 666h Tẖqyq 
Ywsf Ash Shykh Muẖammad Ṯ Al Mkt-
bt Al ʻS̱ryt Al Dārā Al Nmwdhī Yt Byrwt 
S̱ydā Al Ṯbʻtā Al Khāmst 1420h 1999m

• Al Wsyṯ Fī Al Qānwn Ad Dwlī Al 
ʻĀm D Aẖmd Abū Al Wfā Dār Al H Hḏt 
Al ̒ Rbyt Ms̱r Al Ṯʻ ̒ T Al Thāth Tht 2001m

• Al Jrymt Al Mnd͟hmt Al ʻĀbrt Ll-
ẖdwd Fī Al Qānwn Ad Dwlī Mqārnt Bālfqh 
Al Islāmy D ʻLāʼ Muẖammad ʻRāby Rsālt 
Dktwrāt Mqdmt Ljāmʻt Al Mnwfyt Bms̱r 
ʻĀm 2020

• Al Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Fī Al 
Mkhdrāt Wwsāʼl Mkāfẖt/h Dwlyā ʻBd Al 
Lṯyf Muẖammad Abū Hdmt Bshyr Aṯrwẖt 
Lnyl Dktwrāh Ad Dwlt Fī Al H̱qwq Al Qa-
̄nwn Al Khās̱ Jāmʻt Muẖammad Al Khāms 
Klyh Al ʻLwm Al Qānwnyt Wālāqts̱ādyt 
Wālājtmāʻyt Al N Nt Al Jāmʻyt 19901991

• At Tslym Al Mrāqb Qī Al Sh Shryʻ 

Al Jzāʼrī Wāqʻ Wtẖdyāt Shnyn S̱ālẖ Al 
Mjlt Al ʼkādymyt Llbẖth Al Qānwny Al 
Mjld Al Thn Nī ʻShr Al ʻDd Al Thāī Y Snt 
2015m

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Nd͟hām Mkāfẖt Al Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al 
ʻQlyt

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Al Lāʼẖt Al Tf Fydhyt Lnd͟hām Mkāfẖt Al 
Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al ʻQlyt

• Īhāb Al ʻS̱ār At Tslym Al Mrāqb 
Mwqʻ Dnyā Al Wṯn

• Nwr Ad Dyn Al Wnāny Al Mʻāljt 
Al Ijrāʼyt Lmkāfẖt Jrāʼm Al Ātjār Al W 
Wlī Fī Al Mkhdrāt Mn Khlāl Ālyt Al Tl 
Lym Al Mrāqb Bẖth Mnshwr ̒ Lá Mwqʻ Al 
Mnārt

• Mwqʻ S̱dá Al Bld ʻĀm 2020m


