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  يلالدو  والقانون اإلسالمي الفقهالدول يف  بني املتهمني تسليم
 دراسة حتليلية مقارنة

 
  2 عبدالسالم الفاتحالدكتور األستاذ و  1اهلاجري خالد

 
 املصدر األولالذي هو  -القرآن–الفقه اإلسالمي مصدره األول كتاب هللا اخلالد  

ومنهج حياة كامل، ودستور األمة اإلسالمية، لشريعة املنظمة حلياة الناس على هذه األرض، ل
فهو مل يدع جانبًا من جوانب اإلنسانية إال وتناوله مبا يصلحه ويصلح له، عالقة الفرد بربه، 
وعالقة الفرد ابجملتمع، وعالقة احلاكم ابحملكومني، وعالقة املسلمني ابلفئات غري املسلمة داخل 

ه ية بغريها من الدول، وكل شيء يف حياة البشر تضمناجملتمع اإلسالمي وعالقة الدولة اإلسالم
 هذا القرآن ابلتفصيل أو اإلمجال، وما أمجله القرآن فصلته السنة النبوية ووضحته.

وهناك أمور متغرية يف حياة الناس جيتهد فيها الفقهاء، ولكنهم ال خيرجون يف اجتهادهم  
ميع ء القرآن الكرمي حمذرًا من اجلرمية جبعن أصول الشريعة املبينة يف القرآن والسنة، ولقد جا

أنواعها، ووضع هلا عقوبة رادعة حبسب نوع كل جرمية على ماهو مفصل يف كتب الفقه 
اإلسالمي املطولة، وما دام أن القرآن الكرمي حذر من اجلرمية واجملرمني واإلجرام يف مواضع كثرية 

اكمتهم مني والقبض عليهم وتسليمهم وحممنه، فإنه على وجه العموم ال ميانع يف مالحقة اجملر 
على ما اقرتفوه من أعمال منعا للفساد والفوضى، وللحد من انتشار اجلرمية متاشياً مع مصلحة 

 الفرد واجلماعة، وتطهرياَ للمجتمع اإلنساين من أضرارها.

ولعل من األدلة القرآنية على جواز مبدأ تسليم املتهمني على وجه العموم قوله تعاىل: 
 ِإنَّ ۖ   اللَّ هَ  َوات َُّقواۖ   ُعْدَوانِ َوالْ  اإْلِثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوَل ۖ   َوالت َّْقَوى   اْلِبِر  َعَلى َوتَ َعاَونُوا... ﴿
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، فال شك أن تسليم اجملرمني وحماربة اجلرائم ومكافحتها [2]املائدة:  ﴾اْلِعَقاِب... َشِديدُ  اللَّ هَ 
هو من أفضل التعاون على الرب والتقوى محاية للمجتمع اإلنساين، وتسليم اجملرمني كذلك 
يدخل يف عمل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي قال هللا سبحانه وتعاىل فيه: 

َهْونَ  فِ ِِبْلَمْعُرو  َيَُْمُرونَ ۖ   بَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ََ ُأولَ ۖ   َوَرُسولَهُ  اللَّ هَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتونَ  الصَّاَلةَ  َويُِقيُمونَ   اللَّ هَ  ِإنَّ ۖ   اللَّ هُ  َسيَ ْرََحُُهمُ    ِِ

 .[17: التوبة] ﴾َحِكيم   َعزِيز  

ومن أدلة جواز مبدأ تسليم املتهمني يف السنة الشريفة احلديث الذي رواه علي بن أيب  
 هللا حدثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع كلمات: لعن»طالب رضي هللا عنه قال: 

 غري من هللا ولعن حمداث، آوى من هللا ولعن هللا، لغري ذبح من هللا ولعن والده، لعن من
 لعن هللا من آوى»، والشاهد من هذا احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم 1«األرض منار
أي منعه من أن يؤخذ منه احلق الذي وجب عليه، وهي تعترب كبرية من الكبائر يف  «حمداثا 

اإلسالم، حيث قال ابن القيم رمحه هللا: "هذه الكبرية ختتلف مراتبها ابختالف مراتب احلدث 
 .2نفسه أكرب كانت الكبرية أعظم"نفسه، فكلما كان احلدث يف 

بني الدول  تمنيامله تسليم عن كتبهم يفاملسلمني، فلم يعربوا  الفقهاءأما خبصوص 
 شاهةبطريقة مباشرة، ولكنهم تناولوا بعض املسائل األخرى امل املسألة ذههل يتعرضوا وملصراحة، 

ة غري ، واملقصود به عندهم تسليم املتهم املسلم لدولاملسلم رد اشرتاط مسألةمنها  املسألة، هلذه
 على اساألس يف تقوميف نشأهتا وتطورها كانت دولة واحدة  اإلسالمية الدولةمسلمة، إذ أن 

 أو اللغة وأ اجلنس بسبب بينهم فرق ال واحدة، ألمة أبناء   مجيًعا أبناءها وأن العقيدة، وحدة
 الصلة ت ْضِعف قد دنيوية اعتبارات أي عن النظر بغض آخر عامل أي أو احلكومات أو العرف
 فََأْصِلُحوا ِإْخَوة   ْؤِمُنونَ اْلمُ  ِإَّنََّا﴿: تعاىل هللا يقول واملكان، الزمان يف وأخيه مسلم كل بني املتينة

                                                           
م(، كتاب األضاحي، 7991، 2، )القاهرة: دار اخلري، طشرح النووي على مسلمحييي بن شرف أبو زكراي النووي،   1

 .7911 ، رقم احلديث722ابب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله، ص

إبراهيم،  ، حتقيق: حممد عبد السالمإعالم املوقعني عن رب العاملنيحممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،  2
 .35، ص2ه(، ج7177، 7)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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 َه  ِذهِ  ِإنَّ ﴿: يقول عّز وجلو [، 71: احلجرات]﴾ تُ ْرََحُونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّ هَ  َوات َُّقواۖ   َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ 
 .[92: األنبياء] ﴾فَاْعُبُدونِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَ  َواِحَدةا  أُمَّةا  أُمَُّتُكمْ 

 عليها، اءوالقض اإلسالمية اخلالفة وتفكك منها، الفكرية وخاصة احلروب تأثرياتف
 العامل داخل القومية واملرجعيات العصبيات وتنمي الفرقة وطدت أفكارًا تغرس أن استطاعت
 عليه كوني أن جيب ما خيالفقد  الذي األمر متعددة، دول إىل تفتيته مت حىت اإلسالمي

 خوةاأل برابط أقصاه إىل أقصاه من يرتبط كان الذي اإلسالمي للمجتمع الفاضلة الصورة
 تعدد عن ناتجال والضعف التفتت من تعاين ولألسف اإلسالمية الدول أصبحت فقد، واالحتاد
 أو سياسي ابطبر  يرتبط وال العالقات يتبادل ال بعضها إن حىت بداخلها، اجلنسياتالدول و 

ال عند النشوء خيتلف عن ما كان عليه احل احلال بطبيعة وهذا، بينها فيما فيه تشرتك اقتصادي
 دولة كانت اإلسالم دولة ألن اإلسالمية، اجلغرافيا ضمن متعددة دوال اإلسالمحيث مل يرى 

 .عاملية واحدة وأمة

، سّلم إليه الشيء فتسلمه أي أخذه، والتسليم بذل مسلّ  مصدروالتسليم يف أصله  
 :1، منهامعان عدة على يدل وهوالرضا ابحلكم، والتسليم السالم، 

 .تربأ أي منه تسلم: يقال الرباءة، -7
 .تركتها: أي عنها أسلكت أو تفأسلم إبل راعي كنت: يقال الشيء ترك -2
 .دفعه الشيء إليه أسلم: يقال الشيء دفع -5
 .خذله: أي وأسلمه، الرجل أسلم: فيقال اخلذالن -1
 .له خلص: الشيء له وسلم خلصه،: أي لفالن الشيء ًسلم: قوهلم مثل الشيء خالص -3
 أخذه،: أي ،فتسلمه الشيء، إليه وسلمت قبضه، مين تسلمه: يقال وأخذه، الشيء قبض -1

 .فتناوله أعطيته فتسلمه تسليًما إليه وسلمته

                                                           
 . 757م(، ص7911، 7، )لبنان: مكتبة لبنان، طخمتار الصحاححممد الرازي، انظر:  1
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ْسِلم  : »سلمو  عليه هللا صلي قوله منها ،للتسليم املعاين بعض السنة يف ورد وقد
 
 َأخ و امل

ْسِلمِ 
 
 دوه،ع من حيمه ومل اهللكة إىل ألقاه إذا فالان فالن أسلم: يقال ،1«ي ْسِلم ه   َوالَ  َيْظِلم ه   الَ  امل

 2.اهللكة يف اإللقاء عليه وغلب التخصيص، دخله لكن شيء، إىل أسلمته من كل يف عام وهو

 تتخلى ه أنأنمنها  ،عدة تعريفات هفي ورد وقد نسبًيا، حديث مصطلح املتهمني تسليمف
 جرمية نع لتحاكمه طلبها على بناء أخرى، دولة إىل إقليمها على موجود شخص عن الدولة
 3.حماكمها من صادر حكم لتنفيذ أو قانوهنا، عليها يعاقب

 ملعاملةا على أتسيًسا أو معاهدة اىل استنادً - دولة به تسلم الذي اإلجراءوقيل هو 
 بعقوبة عليه حمكوم ألنه أو الهتامه األخرية الدولة تطلبه شخًصا أخرى دولة إىل -عادة ابملثل

 .سليمالت يتم أساسها على اليت األسسبعض  بتوضيح ميتاز التعريف وهذا 4،جنائية

 أخرى، ةدول من رمسي طلب على بناء ما، دولة سلطات به تقوم عمل أنهوقيل أيضاً 
 إليها تسليمهب تطالب اليت األخرية الدولة هذه سلطات يد يف معينا شخًصا مبوجبه تضع

 5.اجلنائي قضائهال بنظرها االختصاص ينعقد أو إقليمها فوق ارتكبها جنائية جرمية عن حملاكمته

 لسلطات هاإقليم على موجود شخص عن الدولة تتخلى مبقتضاه إجراء وقيل كذلك أنه
 عليه حكم أنه ميزع أو إقليمها على جرمية ارتكب انه بزعم إليها، بتسليمه تطالب أخرى دولة

 6.جنائية بعقوبة
                                                           

ابب ال يظلم املسلم املسلم م(، 2112، 7)بريوت: دار ابن كثري، ط، صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل  1
 .2112حديث رقم ، 721، ص5جوال يسلمه، 

 .735ص، مصدر سابق، خمتار الصحاح حممد الرازي،: انظر 2

 ؛11ص ،(ه7117، 7دار املعارف، طبريوت، )، النظرية العامة لتسليم اجملرمني ،نظر: عبد الفتاح حممد سراجا 3
، 7طعربية، امعة الدول الجب معهد الدراسات العربية العاملية)الرايض: ، حماضرات يف تسليم اجملرمني، حممد الفاضل

، 1طمطبعة خالد بن الوليد، )دمشق: ، التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام ،حممد الفاضل ؛22ص ، (م7911
 .31، ص(م7911

 .153، ص(م7912، 7طمنشأة املعارف، :اإلسكندرية)، حممد طلعت الغنيميانظر: الوسيط يف قانون السالم،  4

 . 177ص، (ه7121 ،7طاهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،)مصر: ، معجم القانون ،انظر: جممع اللغة العربية 5

 .173ص، (م7911، 1طدار النهضة العربية، ر: )مص، القانون الدويل العام يف وقت السلم ،انظر: حامد سلطان 6
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 :على وجه العموم يلي ماعليه، فإنه يتبني عن التسليم و 
، مسلمة كانت أو غري الدول بني أي وأخرى، دولة بني يتم التسليم إجراء أن -7

 مسلمة.
 .لابملث املعاملة أو املعاهدات إىل به القيام يف يستند التسليم إجراء أن -2
 .يمطالبة التسل الدولة تقدمه رمسي طلب على بناءً  إال يتم ال التسليم أن -5
 .هعلي اه حمكوم عقوبة لتنفيذ أو متهم حماكمة منه الغرض التسليم أن -1
 .تسليمه هامن ي طلب اليت الدولة أراضي على اً مقيم يكون أن املتهم على ينبغي -3

 .ليمالتس تطلب اليت الدولة قانون يف عليها معاقًبا اجلرمية تكون أن ينبغي -1

تسليم املتهمني أو اسرتدادهم هو إجراء تعاون دويل تقوم مبقتضاه دولة تسمى ابلدولة ف 
إليها أو جهة  ابلدولة املطلوبالطالبة بتسليم شخص يوجد يف إقليمها إىل دولة اثنية تسمى 

قضائية دولية هدف مالحقته عن جرمية أ هتم ابرتكاها أو ألجل تنفيذ حكم جنائي صدر 
وعرفته املادة الوىل من املعاهدة النموذجة لتسليم اجملرمني الصادرة بقرار اجلمعية العامة  1ضده.

شخص وجبها دولة بتسليم الأبنه: "جمموعة اإلجراءات القانونية اليت تقوم مب 13/771رقم 
املتهم أو احملكوم عليه إىل دولة اثنية لكي حياكم ها أو ينفذ فيه احلكم الصادر عليه من 

 .2حماكمها"

قد اتفق النظامني الفقهي والقانوين على ضرورة احلفاظ على حقوق املتهم كإنسان و  
 شرّع، و 3انحدة حلقوق اإلنسوذلك واضح يف القانون الدويل يف ميثاق األمم املت حال تسليمه.

 سانيةاإلن املبادئ ووضع اإلنسان حقوق الزمان من قرانً  عشر أربعة عن يزيد ما منذ سالماإل
                                                           

 .22م(، ص7911، 7)القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ط حماضرات يف تسليم اجملرمنيحممد الفاضل،  1

موقع األمم املتحدة:  2
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=3

، )بغداد: املكتبة القانونية، د.ط، د.ت(، املبادئ العامة يف قانون العقوِبتعلي حسن خلف، ، وانظر:  3
 . 721ص

حيدر ادهم و  ،مازن ليلو راضيانظر:  .م(7913يونيو  21 سان فرانسيسكو:( م1945لسنة ميثاق األمم املتحدة  3 
 .277ص، (م2111، 7، )عمان: دار قنديل، طحقوق النسان واحلرايت األساسية ،عبد اهلادي
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 والسالم ريواخل والعدل احلق يسودها حياة خصوصاً  واملتهمني عموماً  نسانلإل ليكفل السامية
 اإلسالم محى فلقد واجملاالت، النواحي كافة يف لإلنسان حقوقاً  اإلسالم وضع مث ومن. واملساواة

 تَ َنازَْعُتمْ  فَِإن ...﴿ ، كما قال هللا تعاىل:اإلسالمية الشريعة وفق حياكم أن املسلم املتهم حقوق
 ،[39: النساء]﴾ ... اْْلِخرِ  اْليَ ْومِ وَ  ِِبللَّ هِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  اللَّ هِ  ِإَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يف 

 أو ضرر من قهحل ما عنه وتدفع وتنصفه حتميه شرعية سلطة إىل يلجأ أن ذلك يف حقه ومن
 حبيادها لكفيلةا الضماانت هلا ويوفر (القضائية السلطة) السلطة هذ يقيم أن احلاكم وعلى ظلم،

 حىت الرباءة ساناإلن يف واألصل نفسه، عن الدفاع يف املتهم حق مصادرة جتوز وال. وإستقالهلا
 ُكنَّا َوَما... ﴿كما يف قوله تعاىل:   شرعي بنص إال جترمي ال أنه كما .ابت حبكم إدانته تثبت

ِبنيَ  َعثَ  َحّتَّ   ُمَعذِر  على يعاقب وال شخص بتجرمي حيكم ال كما. [73: سراء]اإل﴾َرُسولا  نَ ب ْ
 حيث ضائية،ق طبيعة ذات حمكمة مأما املراجعة تقبل ال أبدلة له ارتكابه ثبوت بعد إال جرم
 ُتمْ فَ َعلْ  َما َعَلى   فَ ُتْصِبُحوا َهاَلة  ِبَ  قَ ْوماا ُتِصيُبوا َأن فَ تَ بَ ي َُّنوا بِنَ َبإ   فَاِسق   َجاءَُكمْ  ِإن﴿: تعاىل قال

 رميةجب إنسان يؤخذ أبال كذلك اإلسالم يف املتهم حقوق ضمن ومن. [1: احلجرات]﴾َنِدِمنيَ 
 مبسؤليته مستقل وأنه ،[71: فاطر]﴾ُأْخَرى  ... ِوْزرَ  َواِزرَة   َتِزرُ  َوَل ﴿ كما يف قوله تعاىل:  غريه
: الطور]﴾رَِهني   بَ َكسَ  ِبَا اْمِرئ   ُكلُّ  ...﴿كما يف قوله تعاىل: ( شخصية املسؤولية) أفعاله عن
 كذلك حقه ومن واإلكراه، ابلقوة منه اإلعرتاف وإنتزاع املتهم تعذيب جيوز ال كما ،[27

 ََتَسَُّسوا َوَل  ...﴿ ،كما يف قوله تعاىل: التجسس أو التسور حيل فال خصوصياته، محاية
 1.[27: احلجرات]﴾...

جند أن هنالك إتفاقاً بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية فيما خيتص بتسليم  وكذلك 
املتهمني بني الدول يف مبدأ التسليم وضرورته كوجه من أوجه التعاون التعاون الدويل عموماً 

 اْلِبِر  َلىعَ  َوتَ َعاَونُوا﴿ومكافحة اجلرمية على وجه اخلصوص. وذلك واضح من قوله تعاىل: 
ثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوَل ۖ   ْقَوى  َوالت َّ  . وضرورة هذا املبدأ وأمهيته ظهرت [2: املائدة]﴾َواْلُعْدَوانِ  اإْلِ

جلياً يف هذا العصر خصوصاً مع التزايد املطرد يف نوعية اجلرمية واستغالل اجملرمني للمناخ الدويل 
املتسم ابملرونة لتوسيع جمال عملياهتم اإلجرامية عرب احلدود، األمر الذي دفع اجملتمع الدويل إىل 

                                                           

 .17، )القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط، د.ت(، صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميانظر: حممد أبو زهرة،  1 
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اجملرمني من أيدي العادالة، وذلك من خالل عقد  تعزيز اجلهود املشرتكة لضمان عدم إفالت
االتفاقيات سواء الثنائية أو اجلماعية اليت تتعلق بتسليم اجملرمني، ذلك النظام الذي يستند يف 

 1مربراته القانونية على أسس من الشرعية وحتكمه القواعد املوضوعية.

واتفق النظامني القانوين الدويل الوضعي واإلسالمي كذلك من حيث اهلدف، حيث  
أن اهلدف األساسي املشرتك من نظام تسليم اجملرمني بني الدول يف النظامني هو احليلولة دون 
إفالت اجملرمني من حماكمتهم أو توقيع العقوبة اليت صدر ها أحكام ضدهم إذا ما فروا من 

سليم أو مل يعودوا إليها، أو إذا رأت تلك الدولة أن تسليم اجملرم يعينها أكثر من الدولة طالبة الت
 غريها على حماكمته أو عقابه عن تلك اجلرائم. 

وإتضح للباحث جليًا من خالل هذا البحث كذلك أبن هذين النظامني الفقهي  
التطبيقية  االتوالقانوين إتفقا، وإبمجاع تشريعي، على قاعدة رئيسة ال مساس ها يف احل

ملكوانت نظام تسليم املتهمني، وهي، إنعقاد القرار النهائي البات يف قبول أو رفض التسليم 
وبشكل صريح للسلطان السيادي حصرايً املتمثل ابلسلطة التنفيذية للدولة، ألهنا هي صاحبة 

ظر عن ماهية ناإلختصاص الختاذ القرار املتماشي مع املصلحة العامة العليا للدولة، بصرف ال
 2و الفقهية حول التسليم.أالقرار الصادر عن اهليئات القضائية 

اراً فالسيادة الفعلية للقرار النهائي يف تسليم املطلوبني يرجع للسلطة التنفيذية، وهو قر  
سياسيًا ابملقام األساس، حىت لو كان قانونيًا متضمنًا على خمالفة القرار إللتزامات الدولة 

لفعل النافذة، وعادة تتحلل الدولة من إلتزاماهتا التعاهدية إبعطائها توصيفاً خمالفاً ل ابالتفاقيات
 3اجلرمي املرتكب من الشخص املطلوب تسليمه لتربير عدم خرقها لإللتزام الدويل.

واألمثلة على ذلك كثرية، منها رفض بلغاراي تسليم أربعة أتراك لرتكيا قاموا ابختطاف  
م، ورفض أملانيا تسليم مواطنان من تشيكوسلفاكيا هراب 7915بلغاراي سنة  طائرة وأنزلوها يف

                                                           

 .51، صمرجع سابق، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميانظر: حممد أبو زهرة،  1 

انظر: و  .15م(، ص7991، 7النهضة العربية، ط، )القاهرة: دار القانون الدول العامنظر: أبو اخلري أمحد عطية، ا 2 
 .13، صمرجع سابق، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميحممد أبو زهرة، 

 .11، صمرجع سابق، القانون الدول العامنظر: أبو اخلري أمحد عطية، ا 3 
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، ورفض اململكة املتحدة )بريطانيا( تسليم اجلزائر املطلوب عبد رفيق خليفة 7912إليها سنة 
م رغم أن هناك أتفاقيات ثنائية بني كل هذه الدول، ولكن اعتذرت السلطات 2111سنة 

رائم لتسليم أبعذار منها أن جرائم املطلوبني ميكن وصفها أبهنا جالتنفيذية يف هذه الدول عن ا
وكذلك رفضت دولة اإلمارات العربية املتحدة تسليم املطلوب امللياردير املصري نبيل  1سياسية.

م، وسبب الرفض حملكمة متييز ديب جاء، رغم إكتمال األصول 2119البوشي إىل مصر سنة 
وإسالمياً  2م، بقوهلا إن املصلحة العامة فوق اإلتفاقيات.والقواعد واإلجراءات لطلب التسلي

رفض الرسول صلى هللا عليه وسلم تسليم النساء املسلمات الاليت جلأن إىل املدينة، ومن مث 
عدل شروط صلح احلديبة بعد ذلك ليشمل عدم رد النساء املسلمات للكافار بعد أن خيترب 

 3إسالمهن ويتأكد منه.

همني اإلسالمي والوضعي يف موضوع تسليم املتنقاط اإلختالف املهمة بني النظامني أما  
على الرغم من خصوبة منهج الشريعة اإلسالمية يف خمتلف فروع العلم واملعرفة و أنه بني الدول 

، [27: احلجرات]﴾ء  َشيْ  ِمن اْلِكَتابِ  يف  فَ رَّْطَنا مَّا... ﴿اليت تستمد أصوهلا من قوله تعاىل: 
ََ  َونَ زَّْلَنا ...﴿وقوله تعاىل:  َيانا  اْلِكَتابَ  َعَلْي ، إال أن تناول [19: النحل]﴾... َشْيء   لِرُكلِر  تِب ْ

هتمام والتفصيل الموضوع املنهج اإلسالمي يف تسليم املتهمني بني الدول مل ينل حظاً وافراً من ا
ة كاملة جامعة الشريعة اإلسالمية شريعابلقدر الذي انله املوضوع ذاته يف القانون الدويل العام. ف

ة الرساالت. كما ألهنا خامتة الشرائع وهناي لكل االفرتاضات احلياتية للنفس البشرية وهذا بديهي
أن الشريعة اإلسالمية أتت بنظام كامل للعالقات بني األمم كما إن القانون الدويل العام ساهم 
يف إرساء دعائمه. إال أنه شهدت حركة اتريخ الفقه والفكر اإلسالمي عامة ما يعرف بقفل 

لفكر اإلسالمي ابلعديد من القضااي ابب اإلجتهاد ولفرتة طال عمرها، وكذلك انشغال ا
                                                           

)القاهرة: دار النهضة،  ،األجنبيةتنازع الختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام انظر: أشرف عبد العليم الرفاعي،  1 
 .13م(، ص2112، 7ط

 719قت للصفحة وزارة العدل على اإلنرتنت، ت أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، وطبقاً جند على سبيل املثال كذلك  2 
انظر: طلبًا وسلمت املطلوبني إىل دوهلم.  29م، وفقط قبلت منها 2172طلبًا لتسليم مطلوبني عام 

https://moj.gov.ae/ م.2179/يناير/21، شوهد 

 .91، صمرجع سابق، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميانظر: حممد أبو زهرة،  3 
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اجلزئية، وانشغاهلم عن القضااي الدولية أو العاملية لألمة اإلسالمية، وال شك أنه يف ظل هذا 
اجلو للعامل اإلسالمي عامة والفقه اإلسالمي خاصة والفقه الدويل اإلسالمي بصفة أخص، أن 

عن الوضع  أو بعبارة أدق مل يتمخضتغيب أو ت فتَ َقر إىل مدرسة إسالمية لتسليم املتهمني، 
السالف فقه إسالمي عاملي يف هذا املوضوع رغم احلاجة املاسة إليه السيما يف العقد احلايل. 
ولقد ساهم يف ترسيخ هذا الوضع كذلك إضمحالل األنظمة اإلسالمية وغرق دوهلا يف حميط 

 سالمية، واهنيار اقتصاد معظممن األزمات املدمرة، وذوابن هوية األمة وسقوط دول اخلالفة اإل
  1بلدان العامل اإلسالمي.

فمستقبل اإلنسان على وجه العموم يف عصر ما بعد احلداثة رهني مبدى قوة أو ضعف  
العالقات الدولية، وأن مستقبل هذه األخرية رهني ابلضرورة مبدى قوة أو ضعف القانون الدويل 

 أو ضعف اجلزاءات الدولية. وهكذا ننتهي إىل العام، وأن مستقبل هذا األخري رهني مبدى قوة
أن عاملنا اإلسالمي قد أحبر يف حميط من األزمات، واخلروج من كل ذلك مرهون ابحلل الدويل، 
وإجياد مدرسة أو فقه إسالمي عاملي للقانون الدويل العام للمسامهة يف خروج العامل كافة من 

  2األزمات.

خالق يف إرساء القانون الدويل العام، فإن هذا القانون والشريعة اإلسالمية كان هلا دور  
ليس حكراً على حضارة واحدة دون غريها، بل هو حفيد لسائر حضارات اإلنسان. فقد كان 
لإلسالم دورًا خالقًا يف إرساء القانون الدويل الذي حيكم الدول اآلن، والقانون الدويل 

ويل ري من جوانبه الكربى مع القانون الداإلسالمي، على قلة الدراسات فيه، يلتقي يف كث
الوضعي البشري. لذلك كان البد من أن يعمل الفقه اإلسالمي الدويل على تنمية هذا القانون 
ومده ابلعديد من أحكام الشريعة وإبرازها عاملياً سيما يف جمال تسليم املتهمني، وحماولة إدراجها 

لعالقات حكام السامية للشريعة يف هذا اجملال واوتدوينها عامليًا حىت تستفيد البشرية من األ

                                                           

)د.م: د.ن،  ،التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام والشريعة اإلسالميةانظر:عبد الغين حممود،  1 
الوطنية،  ، )بنغازي: دار الكتبتسليم اجملرمني والشرعية الدوليةنظر: عبد السالم املزوغي، . وا25م(، ص7911، 7ط
 .12م(، ص7995، 7ط

  .11ص مرجع سابق،، تسليم اجملرمني والشرعية الدوليةنظر: عبد السالم املزوغي، ا 2 
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الدولية عموماً. من هنا فإن الفقه اإلسالمي العاملي مدعو لتقدمي بضعاته يف جمال القانون 
الدويل اإلسالمي إىل العامل أبسره، وجلنة القانون الدويل ابألمم املتحدة خاصة بوصفها املنوط 

سره االستفادة اجملاالت حىت يتسىن هلذه اللجنة والعامل أب ها تدوين أحكام القانون الدويل يف شىت
  1من أحكام الشريعة يف هذا امليدان اهلام.

وكذلك من نقاط االختالف اجلوهرية بني النظام الفقهي اإلسالمي لتسليم املطلوبني  
ويل اليت دونظام تسليم املطلوبني يف القانون الدويل هو القاعدة اإللزامية السامية يف القانون ال

ت قاعدة منصوص عنها بوضوح يف مجيع أنواع املعاهدا حتظر تسليم الرعااي املواطنني، فهي
املربمة وكذلك كافة التشريعات الوطنية املتعلقة بنظام التسليم واإلسرتداد. أما الشريعة اإلسالمية 

اسية، سو  فهي مل تعطي هذه القاعدة أمهية أو أولوية، وذلك ألن يف اإلسالم مجيع الناس
واملعاهدين هلم من احلقوق والواجبات جتاه الدولة املسلمة كما للمسلني، خاصة فيما خيتص 
مبسألة التسليم، فقط ميزت الشريعة بني التسليم لدولة مسلمة تطبق الشريعة ودولة غري مسلمة، 

 فوكذلك نظرت الشريعة إىل وجود معاهدات من عدمه، وحاليت السلم واحلرب كمقاييس خيتل
 2مبوجبها احلكم الفقهي يف مسألة التسليم.

وكذلك من نقاط االختالف بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل فيما خيص نظام  
، لتسليماالسليم أنه يف حالة عدم وجود إتفاقية للتسليم بني الدولة الطالبة والدولة املطلوب إليها 

ن حياكم دولة غري مسلمة ألنه ال جيوز يف حقه أفإن الشريعة اإلسالمية متنع تسليم املسلم إىل 
أما القانون الدويل فهنالك خالف حاد بني فقهاء القانون الدويل يف هذه  3بغري شرع هللا.

املسألة. فهنالك من يرى وجوب التسليم بصرف النظر عن وجود معاهدة للتسليم من عدمه، 
ة للتسليم بق عليها وأهنا ليست منشئإذ أن معاهدة التسليم تتضمن االعرتاف بقانون ضمين سا

                                                           

)د.م: د.ن،  ،عام والشريعة اإلسالميةالتحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل الانظر:عبد الغين حممود،  1 
 .57م(، ص7911، 7ط

، 7عربية، ط، )القاهرة: دار النهضة التسليم اجملرمني يف ظل قواعد القانون الدويلانظر: عبد الرمحن فتحي مسحان،  2 
 .11ص ،مرجع سابق، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميانظر: حممد أبو زهرة، و  .11م(، ص2172
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إمنا هي مقررة له، ويقررون أن التسليم مستنداً ملبدأ عام يف القانون الدويل، وأنه واجب قانوين 
منفصل عن املعاهدات.  حيث يرى أصحاب هذا االجتاه أن تسليم اجملرمني عمل من أعمال 

ليه الدول بتسليم متهم أو حمكوم ع التعاون الدويل يف مضمار العادالة، وعندما تقوم دولة من
إىل دولة أخرى فإهنا بذلك تقدم هلذه الدولة يد املعونة وتتيح هلا تطبيق تشريعها اجلنائي على 
مرتكب جرمية معينة، وأن الوضع الراهن للمجتع الدويل مازال يستدعي االستمرار يف اعتبار 

املتيسر  عاملي وال سيما بعد أن أصبح منتسليم اجملرمني من مقتضيات السالمة واألمن والنظام ال
لكل جمرم أن جيتاز حدود البلد الذي ارتكب فيه جرميته إىل بلد آخر يتوارى فيه من وجه 

بينما هنالك رأي قانوين آخر يرى أن التسليم عمل من أعمال  العدالة ويفلت فيه من العقاب.
د قانوين ابلتسليم فليس هنالك أي قيالسيادة، وما دامت الدول ليست مرتبطة مبعاهدة تلزمها 

  1جيربها على التسليم، وإمنا يرجع ذلك إىل تقدير السلطة التنفيذية للدولة.

نقاط االختالف بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل فيما خيص نظام وكذلك من  
البشر.  وضعالسليم، أو غريه، أن النظام اإلسالمي رابين املصدر، بينما القانون الدويل من 

من البديهي أنه عندما خلق هللا سبحانه وتعاىل خليفته يف أرضه ووهب له من النعم ما ال ف
حيصى واستخلفه يف ماله وملكه وأرضه، من البديهي إزء ذلك أن يهب له منهجًا حلياته من 

ذا هأجل السعادة يف احلياة واملمات ويوم اجلزاء. فوجود منهاج لإلنسان أمر حتمي وضروري، و 
املنهج رابين املصدر، وهو التكئة اليت يقوم عليها قانون التحليل والتحرمي عموماً، ومشروعية 
التسليم على وجه اخلصوص. وحينما ينحرف اإلنسان عن هذا القانون الرابين فإنه يضل 
 ويشقى. وال شك أن األمراض االجتماعية والسياسية واإلقتصادية اليت تعاين منها البشرية حالياً 

 2متمخضة عن خمالفة هذا اإلنسان لذلك املنهج الرابين.

                                                           

وانظر:عبد  .275ص، مرجع سابق، تسليم اجملرمني يف ظل قواعد القانون الدويلانظر: عبد الرمحن فتحي مسحان،  1 
 .59ابق، ص، مرجع سميةالتحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام والشريعة اإلسالالغين حممود، 

مرجع سابق،  ،التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام والشريعة اإلسالميةوانظر:عبد الغين حممود،  2 
 .17ص
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هذه كانت بعض نقاط االتفاق واالختالف بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية يف  
الفقه  أن يعملواليت ظهر جليًا من خالهلا ضرورة  جمال تسليم املتهمني بني الدول،

حكام أ الدول، ومده ابلعديد من اإلسالمي الدويل على تنمية نظام تسليم املتهمني بني
حماولة إدراج وتدوين أحكام الشريعة يف جمال العالقات الدولية الشريعة، والعمل كذلك على 

 .عاملياً حىت تستفيد البشرية من تلك األحكام السامية للشريعة
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