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Research Problem: The research problem is focused about the provoker responsibility on the 

terroristic crime and incrimination of this act and punishment in Islamic  and positive law. 

through searching all criminal contribution forms in the crime and to specify its meaning for its 

multiple forms, states, and its legal nature. 

Research importance: The importance of this research emerges through the following axis: 

1- Assocition of provocation with terrorism in nature , and the importance the terroristic 

crime liked to criminal activity. As this crime would have a great importance with 

respect to its multiple types, serious effects and great damage. 

2- Provocation is distinguished from others by its special nature as considred a hidden 

participation means in crimes in general and specially in terroristic crime. 

3- The participation concept with provocation in terroristic crime in  Islamic 

Jurisprudence is different from its concept in positive Jurisprudence. 

4- As provocation plays an important role in criminal contribution for terroristic crime 

which is made on the head of other criminal contribution in respect to terroristics 

crime  

5- Provocation on terriorition became one of the crimes that can not be controlled 

through internal local efforts but there must be the support of international efforts 
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Research Objectives:  
1- To show the essence of provocation on terroristic crime in Islamic law and positive law. 
2- To  specify the legal nature on terroristic crime in Islamic Jurisprudence and positive 

law. 
3- An endeavor to specify provocation forms on terroristic crime in Islamic jurisprudence 

and positive law. 
4- Analysis of legal structure for provocation crime on terrorism and its legal foundation 

and to compare these foundations between Islamic law and positive law. 
5- To show the importance of Islamic law applications and the  principles and goals 

legislated for the benefit of worshippers with validity for application at any timeand 
any place 

Research  Hypotheses : Questions: 
1- what is the concept of terrorism and provocation as considered as a form of criminal 

contribution? 
2- What is the concept of provocation and its criminal contribution forms  in causing a 

terroristic crime? 
3- What are the forms of provocation and how they can be distinguished from criminal 

participation forms in terroristic crime? 
4- What are the legal basic elements for provocation crime and its legal structural 

analysis? 
5- What are the types of criminal responsibility for the provoker? and what are their 

forms and what is the penalty for it? 
Research Methodology: 
 The research depended on comparative analytical and inductive methodology by following 
provocation problem on terroristic crime in Islamic laws and positive law with a comparative study 
through referring to jurisprudence and law sources, contemporary books that handled this topic. 
Main Results:  

1- The concept of terroristic crime in Islamic law is more wider compared to positive 
Jurisprudence 

2- The presence of the provoker sharer on a terroristic crime in the crime scene will make 
him an original actor (as if the original actor did not commit the crime , it could be 
committed by the sharer himself according to Al-Imam Malek with Allah mercy. 

3- The positive regulations would agree with the Islamic Jurisprudence theory in relation 
to the Sharers penalty in Hedood(punishments) crimes and the sanction for who made 
the causal sharer penalty less than the direct sharer. 

4- The forms of provocation on terroristic crime in Islamic Jurisprudence is considered 
more clear than the positive law. 

5- The legal nature for provocation on terroristic crime according to the positive law 
would have a form of follow –up contribution in the crime as a whole. 
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  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله           
  .وصحبه وسلم، وبعد

ن يف  الشك أن اإلرهاب ظاهرة خطرية دد احلياة اليومية لإلنسا        
وتتجلى تلك اخلطورة يف أن األفعال اإلرهابيـة        . أي مكان يف العامل   

اليت حتدث يف أي مكان يف العامل، أصبحت تشمل من ليس له دخـل              
باالجتاهات السياسية أو الدينية أو العرقية أو غريها من املصاحل الـيت            

  .يهدف اإلرهاب إىل حتقيقها من خالل عملياته اإلرهابية

رهاب آفة العامل أمجع، حيث أصبحت ضـرباته يف         فلقد أصبح اإل  
الفترة األخرية موجعة، ويتسبب عنها خسائر فادحة وهو ما جعلـه           
على رأس اجلرائم اليت تسعى كافة الدول يف اتمع الدويل ملكافحته           
عن طريق الوصول إىل طرق فعالة ملنعه وليس جمرد اختـاذ التـدابري             

  . فاقم آثاره وتداعياته االجتماعيةاألمنية للحيلولة دون تفاقمه أو ت

إال أن هذه املساعي الدولية ملكافحة اإلرهاب، مع األسـف، ال           
جند األثر الفعال املرجو منها حىت يومنا هذا يف منع اإلرهاب وذلـك             

  :لعدة أسباب

 منها أن العمليات اإلرهابية يتم التدبري هلا دائماً بصورة منظمة          
يا إرهابية غري معلنة، فضالً عن أن       ومستترة من خالل منظمات وخال    

تشعب جماالت اإلرهاب وتعدد صوره وتنوع وسائله من خطف وقتل          
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باإلضـافة إىل أن    . وتفجري، جعل من الصعوبة إمكان السيطرة عليه      
اإلرهاب أخذ يتستر وراء مؤسسات أو أيديولوجيات تكتسب قبوالً         

ستخدمة للصراع واضحاً يف اتمع الدويل، األمر الذي جعله وسيلة م    
االجتماعي احلديث من بعض الدول، باستخدامه كبـديل ألعمـال          
لتقليدية اليت كانت تتم بني الدول يف العصور السابقة مـن             احلروب ا

  .خالل استخدام اآلالت العسكرية يف احلروب

ومن هنا أصبح مفهوم اجلرمية اإلرهابية والتحريض عليها حيتـاج          
ك لتزايد صـورها وتعـدد الغـرض        يف العصر احلايل للتحديد، وذل    

واملصاحل من ورائها، إىل احلد الذي جعل البعض خيلط بني اإلرهـاب            
وبني املقاومة الشعبية املسلحة لالحتالل، نتيجـة حلـق األشـخاص           

فـضالً  . والدول يف الدفاع الشرعي عن األنفس واألموال واألعراض       
ج حتتـه   فأصبح يندر ، عن توسع صور العمل اإلرهايب وتعدد أغراضه      

اجلرمية السياسية واجلرائم املنظمة والبلطجة، فضال عن صور أخـرى          
  .حديثة حيكمها الغرض من العمل أو النشاط اإلرهايب ذاته

وقد يستفحل اخلطر ويزداد الضرر، إذا أسهم يف اجلرمية أكثر من           
شخص، األمر الذي حدا جبانب من الفقهـاء إىل اعتبـار املـسامهة             

   ا ظرفاً مشددا للعقوبة على اجلرميـة حمـل هـذه           اجلنائية يف حد ذا
املسامهة؛ ليتمكن اتمع بذلك من مكافحة هذا النوع اخلطـر مـن            
أساليب ارتكاب اجلرمية اليت يقوم عليها عادة جمرمون ذوو خطـورة           

  .إجرامية
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 كـثرياً مـن اجلـدل       -  موضوع دراسيت    - ولقد أثار التحريض    
لمسامهة اجلنائيـة مبفهومهـا     والنقاش عن وضعه من النظرية العامة ل      

لتبعية    (الواسع   ، والتساؤل مبـا إذا     ) أي املسامهة بنوعيها األصلية وا
أم مسامهاً تبعياً   ) للجرميةأي فاعالً (كان احملرض يعد مسامهاً أصلياً      

واإلجابة على هذا التساؤل حيدد مدى      ). أي جمرد شريك يف اجلرمية    (
ض على اجلرميةالعقوبة اليت يتم إنزاهلا على احملر.  

 وخيتلف دور احملرض على اجلرمية عن باقي املسامهني فيها، إذ إنه           
يعد صاحب الفكرة والدافع إىل تنفيذها، مبا جيعله يفوق يف خطورته           
الفاعل املادي املنفذ للجرمية، خاصة يف األحوال اليت يكون فيها هذا           

كانون (ئية  الفاعل ليس إال منفذاً حسن النية أو غري ذي أهلية جنا          
فيعد احملرض هو الرأس املدبر     ) أو ذي العاهة العقلية أو صيب غري مميز       

  .واملفكر للجرمية مما يكشف عن عظم خطورته اجلنائية على اتمع

وهكذا فإن التحريض على اجلرمية أثار الكثري من املـشكالت يف           
 حيث أثار اجلدل حول مدى املسئولية أو نطـاق        . األنظمة الوضعية 

املسامهة أو حتديد العقوبة الواجب إنزاهلا على احملرض، حىت أن بعض           
األنظمة مل حتدد عقوبة مقدرة يف شأنه واكتفت باإلشارة إىل حتديـد            
دوره فقط كمساهم أصلي والبعض اآلخر اعتربه مسامهاً تبعياً بصفته          

  . شريكاً يف اجلرمية
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نائية تعـد   وذلك على أساس اعتبار بعض األنظمة أن املسامهة اجل        
ظرفاً مشدداً للعقاب، مثال ذلك قانون العقوبـات املـصري لعـام            

م، حيث تقرر   ١٨١٠م احلايل وقانون العقوبات الفرنسي لعام       ١٩٣٧
هذه األنظمة التشديد على احملرض وتعتربه مسامهاً أصلياً ويـستحق          
ذات العقوبة املقررة على الفاعـل والـبعض اآلخـر جعلـت دوره             

ة ووصفته باعتباره مسامهاً تبعياً يـستحق ختفيـف         كشريك يف اجلرمي  
العقاب خبالف الفاعل األصلي، ولكنها مل حتـدد مقـدار العقوبـة            

  . الواجب إنزاهلا يف هذه احلالة وتركتها لتقدير القاضي

وهذا األمر قد ينطوي على أخطار شديدة بترك التقدير للقاضي          
. يف هذا الـشأن  مع عدم وجود معايري موضوعية واضحة يستند إليها       

م والذي  ١٩٣٠ إليه القانون اجلنائي اإليطايل عام       بمثال ذلك ما ذه   
ترك للقاضي سلطة تقدير مدى اعتبار دور احملرض أصلياً أم تبعيـاً،            

الواجب إنزاهلا عليه وفقـا     وما يستتبع ذلك من حتديد مقدار العقوبة      
  . ملدى أمهية دور احملرض يف اجلرمية

 انقسم الفقه اجلنائي يف حتديد الدور القانوين        موبناًء على ما تقد   
اجتاه من الفقه يرى أن احملرض يعد فاعالً غري         : للتحريض إىل اجتاهني  

مباشر للجرمية، إذ يعد نشاطه سبباً لنشاط الفاعل األصـلي، فهـو            
ويعـد نـشاط    .)١(الذي أوجد نشاط الفاعل، وخلق اجلرمية بنشاطه      

                                     
عربيـة، ط            )١( ل ا تـشريعات  ل ا يـة يف  ئ ا اجلن ملسامهة  ا حممود جنيب،  ر    ١٩٩٢،  ٢حسين،  ، دا م   

ص  قاهرة،  ل ا ة،  ي عرب ل ا نهضة  ل  .٢٨٦ا
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ا كان الفاعل غري مسئول جنائيـاً أو        أشد خطورة إذ  )املوعز(احملرض  
لنية، فيعد احملرض يف هذه احلالة    .)١()فاعالً معنوياً(كان حسن ا

مساهم (وذهب االجتاه اآلخر من الفقه إىل أن احملرض جمرد شريك 
 هو خلق التصميم اإلجرامي لدى الفاعـل،        ه، إذ كل ما يفعل    )تبعي

 فإن إقدامه على تنفيـذ      وملا كان الفاعل شخصاً مميزاً حر االختيار،      
 احملرض السيطرة عليه ، ولـذلك       كاجلرمية متروك لتقديره، إذ ال ميل     

يكون األقرب إىل املنطق اعتباره جمرد مساهم تبعي يقتصر دوره على           
K)٢(توجيه إرادة الفاعل وحماولة محله على تنفيذ اجلرمية 

هذا فضالً عن أن صور التحريض متعددة وليست حتـت حـصر            
) إخل...كالوعد والتهديـد  (ما يتسم باستخدام وسائل معنوية      ومنها  

إعطاء هدية أو تقدمي أدوات     ( باستخدام وسائل مادية     مومنها ما يتس  
، وقـد تتخـذ     )للشخص احملرض لتشجيعه على اإلقدام على اجلرمية        

شخص عدمي األهلية اجلنائية ودفعـه      صورة التحريض اإليعاز وحث   
لق عليها صورة الفاعل غـري املباشـر        الرتكاب جرمية وهي اليت يط    

هذا التعدد لصور التحريض    . للجرمية أو بعبارة أخرى الفاعل املعنوي     
باألنظمـة إىل  اجعلها غري واردة على سبيل احلصر وهـو مـا حـد       

                                     
ة،             )٢( ي ئ ا جلن ا لمسامهة  ل مة  عا ل ا ة  نظري ل ا من  ووضعه  لتحريض  ا ب االشتراك   ، فتاح  ل ا عبد  لصيفي  ا

جامعة    منشورة،  ه،  دكتورا ة  ل لمطبوعـات،        رسا ل ر اهلدى  دا احلقوق،  ة  ي كل ة،  اإلسكندري  
ص ١٩٥٨   .١٥م، 
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 لفظ احملرض أياً كانت صورة النشاط الذي يـأيت بـه أو             ماستخدا
  .  يستخدمه يف التحريض لعدم استطاعة حصر هذه الوسائل

وأمام هذه االعتبارات السابقة، يتضح أمامنا ما تـثريه دراسـة           
التحريض من مشاكل يف الفقه والقضاء وما حتتاج له من وضع حلول            

اليت كانت الـدافع إىل تقـدمي       . حامسة لبعض نقاط اخلالف يف الفقه     
موضوع دراسيت، حماولة مين للمسامهة مع من سبقت يف دراسة هـذا            

لول املناسبة ملا يثريه موضوع التحـريض مـن         املوضوع، يف وضع احل   
ومناقشات يف الفقه وىف التطبيق العملي، مبا يستتبعه من حتديد          جدل

العقوبة الواجب النطق ا من القاضي يف معاقبة احملرض على اجلرمية           
اإلرهابية، ومدى اعتباره فاعالً أم  شريكاً يف املـسامهة اجلنائيـة يف             

  . اجلرمية اإلرهابية

ما من شك يف أن هذا التحديد له أمهية كربى يف مكافحة أهـم              و
وأن . وأخطر جرمية على اتمعات املعاصرة وهى اجلرمية اإلرهابيـة        

وضع احللول لتلك املشكالت السابقة تعكس مدى السياسة اجلنائيـة          
املوجودة يف الدولة يف سبيل مواجهة هذا النوع اخلطر مـن اجلـرائم             

فر كافـة اجلهـود الداخليـة والدوليـة يف          الذي بات حيتاج لتـضا    
.مكافحتها 
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  الفصل التمهيدي
  املدخل للدراسة

  
  وفيه ثالثة مباحث
   اإلطار املنهجي للدراسة  :املبحث األول

  الدراسات السابقـــة  :املبحث الثاين

  تصور فصول الدراسة  :املبحث الثالث
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Wאא 
 على اجلرمية اإلرهابية مل يبحث       إن موضوع دراسيت عن التحريض    

 من قبل سواء بصورة متخصصة أو بصورة مقارنة         - حسب إطالعي –
يف الفقه الوضعي مع الفقه اإلسالمي، ملا يتسم البحـث فيـه ـذه              

  . كبري من الصعوبة الصورة بقدر
فالبحث يف موضوع التحريض على اجلرميـة اإلرهابيـة بـصورة           

ة صور املسامهة اجلنائية األخـرى يف       مفصلة حيتاج إىل البحث يف كاف     
فضالً عن أنه حيتاج لتحديد مدلول له لتعدد صوره وحاالته          .  اجلرمية

، فضالً عن أنه عندما ينصب على اجلرمية اإلرهابية فإنه يكون أيضاً            
اجلرمية اإلرهابية مل تقف عند صورة معينة حىت يومنا         متنوعاً حيث إن  

جدل كبري حـول حتديـد تعريـف        هذا، وهو ما جعل الفقه يقع يف        
للجرمية اإلرهابية أو للتحريض أيضاً، مما حدا جبانب آخر من الفقه،           
والذي نؤيده، إىل الدعوى بعدم وضع تعريف حمدد أليهما واالكتفاء          
بالتدليل عليهما من خالل إعطاء صور كل منهما مع حتديد نطاقهما           

شكلة كـبرية   دون حصرمها يف حتديد معني، وهو ما ميثل دون شك م          
من مشكالت الدراسة يف هذا املوضوع اليت حتتاج إىل وضع حتديـد            

  .لنطاق هذا التعريف هلما
أن التحريض على اإلرهاب جبميع صوره وأنواعـه يعـد          فالشك  

اخلطوة األوىل والشرارة اليت توقد بدايات اإلرهاب وتؤججه وتـدفع          
تمع ومقدراتـه    جيعل من هذا الفعل جرمية تفتك با       مابه إىل الواقع    

يعد من أهم أسباب اجلرائم والـدافع إليهـا         ومن مث فإن التحريض     
  . وتستأثر باالهتمام الالزميعاقب عليهاولذلك 
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وملا كان التحريض يعد صورة من صور املسامهة اجلنائية فإن هذا           
يقود إىل ضرورة توضيح صور هذه املسامهة يف اجلـرائم اإلرهابيـة            

 مبثابة اجلزء مـن     يعد حتتمه دراسة موضوع     وذلك ألن هذا يعد أمراً    
 فللوقوف على ماهية اجلزء، ال بد من حتديد مركزه ووضـعه            .الكل

  .من الكل الذي ينتمي إليه
إىل البحث عن مـسئولية احملـرض علـى         أسعى   فإنين عليه   وبناًء
وجترمي هذا الفعل والعقاب عليه علماً بأن التشريعات قـد          . اإلرهاب

ا للتحريض حيث يعتربه البعض فعالً أصلياً شـأنه         اختلفت يف تكييفه  
جرميـة، بينمـا    ليف ذلك شأن الفعل الذي يقوم عليه الركن املادي ل         

خر أن التحريض ال يرقى يف خطورته إىل حد مساواته           البعض اآل  يعترب
 يـراه   هنفـس  ويف الوقت  ،بالفعل األصلي املادي الذي تقع به اجلرمية      

لتبع     ية باعتبار أن احملرض هو الذي خيلـق        أشد خطورة من املسامهة ا
التصميم اإلجرامي يف ذهن الفاعل فتقع اجلرمية بناًء علـى حتريـضه            
فاعترب احملرض مسامهاً من نوع خاص حتتل مسامهته املرتلة الوسـطى           

لتبعية بينما         آخرون أن التحريض    يعدبني املسامهة األصلية واملسامهة ا
   .وسيلة مسامهة تبعية يف اجلرمية

إن تعدد صور التحريض ووسائله يف اجلرمية يشكل مصدر صعوبة          
والذي يثري . حلصرها يف إطار معني مقدما من جانب األنظمة الوضعية 

بالتبعية أمهية الوصول لتحديد تعريف احملرض على اجلرمية وحماولـة          
التوصل ملعيار موضوعي لتحديد صـور التحـريض علـى اجلرميـة            

ألخرى بالتنوع والتطور الدائم ما جيعل من       اليت تتسم هي ا   اإلرهابية
  .الصعب حصر صور اإلرهاب اليت حتتويها تلك اجلرائم
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موضوع حبثي، واليت تعكـس   مشكلة هذه الدراسة  من هنا كانت  
سبب تناويل بالبحث هلا، ولذا تكمن مـشكلة هـذه الدراسـة يف             

 على اجلرميـة  رض  ما مدى مسؤولية احمل   : اإلجابة عن السؤال التايل     
  ؟ اإلرهابية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

وسوف أسعى لإلجابة عليه، من خالل هذه الدراسـة، بعـرض           
نقاط اجلدل هلا يف الفقه واألنظمة املختلفة، حماولة لوضع حسم هلـذا         
التساؤل من خالل عرض وجهة نظري يف هذا الشأن، سعياً مع مـن             

  .ع حلول علمية وعملية هلاسبقين بالبحث يف اال نفسه ، يف وض
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Wאא 
تبدو أمهية دراسيت للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الـشريعة          
اإلسالمية واألنظمة الوضعية من اجلانب النظـري حيـث  سـيقوم            
الباحث بتحليل املوضوع وتأصيله يف الشريعة اإلسـالمية واألنظمـة    

تفرقه وإبراز أمهيته والـيت تتـضح       الوضعية حماوالً مجع شتاته وملّ م     
  : وتتجلى يف عدة نقاط

ـ ارتباط التحريض على اإلرهاب بطبيعة وأمهية اجلرمية اإلرهابية اليت          ١
ملا تثريه اجلرمية اإلرهابية يف العـصر       .  يتعلق ا النشاط اإلجرامي   

احلايل من أمهية كبرية، وذلك بعد تعدد صورها، وخطورة أثرهـا،     
. واء البشرية أم املالية اليت أصبحت تترتب عليها       وعظم األضرار س  

فاإلرهاب يف العصر احلديث، أصبح يستخدم أشد أنواع العنـف          
والتدمري واالغتياالت والتفجريات، فضال عن إرسال الفريوسـات        

احلديثة اليت مل يعرف هلا عالج بعد حىت اآلن، مثل اجلمرة           الفتاكة
 .إخل.....اخلبيثة واإليدز

التحريض عن غريه بطبيعته اخلاصة باعتباره وسيلة خفية مـن          متيز    - ٢
بصفة وسائل االشتراك يف اجلرائم بصفة عامة، ويف جرمية اإلرهاب        

فالتحريض على اجلرمية اإلرهابية يكون فيها احملرض هـو         .  خاصة
الذي خيلق اجلرمية وغالباً ما يكون املصمم هلا، فهو املوعز واملرشد          

البا ما يتم  التحريض يف صورة غري معلن عنها          لفاعل  اجلرمية، وغ   
تتمثل يف اإليعاز للغري ودفعه إىل ارتكاب اجلرمية، وذلك باستخدام          
وسائل غري مادية،  مما حيتاج بالتايل إىل التعرف على تلك الوسائل            
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املستخدمة يف التحريض سواء املادية أم غري املادية، والتمييز بينـه           
 .ة اجلنائية يف اجلرمية اإلرهابيةوبني غريه من صور املسامه

 ـ أن التحريض على اإلرهاب أصبح من اجلـرائم الـيت ال ميكـن     ٣
مكافحتها من خالل جهود حملية داخلية ، وإمنا يعكـس ضـرورة            
تكاتف اجلهود الدولية يف مكافحته وأمهية التنسيق الدويل يف هـذا           

فلقد أصبح التحريض على اإلرهـاب وسـيلة جديـدة          . الشأن  
لحرب احلديثة املستترة لضرب القـوى البـشرية واالقتـصادية          ل

واالجتماعية للدول، سواء داخليا أم على الصعيد الـدويل، ودون          
الدخول يف جماة احلروب يف معناها التقليدي الـيت تقـوم علـى             

 .املواجهة املسلحة املباشرة بني الدولتني املتحاربتني

امهة اجلنائية للجرمية اإلرهابية،     يلعب التحريض دوراً مهماً يف املس      – ٤
الذي جيعله يأيت من حيث األمهية الفعلية على رأس وسائل املسامهة           

وهو من أكثر املوضـوعات     . اجلنائية األخرى يف اجلرمية اإلرهابية    
جدالً يف الفقه الوضعي من حيث عدم اسـتطاعة حتديـد صـوره             

القانونيـة  لتنوعها، فضالً عن اختالف الفقه حول حتديد الطبيعة         
لبعض صوره وجعلها من صور املسامهة األصلية يف اجلرمية، ما خلق           
مشكلة كبرية لدى األنظمة الوضعية والفقه الوضعي من صـعوبة          
حلصر صور التحريض ووسائله أو وضع تعريف شامل جامع مانع          

  .للتحريض وحاالته
 أن مفهوم االشتراك بـالتحريض يف اجلرميـة اإلرهابيـة يف الفقـه        - ٥

إلسالمي خيتلف عن مفهومه يف الفقه الوضعي، وختتلف صـورته          ا
وطبيعته القانونية يف الشريعة اإلسالمية عـن صـورته يف الفقـه            

عن أن صورة اجلرمية اإلرهابية اليت تكون حمالً          . الوضعي هذا فضالً 
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هلذا التحريض يف الشريعة اإلسالمية هي جرمية احلرابة والبغي اليت          
ما يربز دون شك    . ا يف األنظمة الوضعية   بالطبع ختتلف عن صور   

أمهية هذه الدراسة، واحلاجة من خالهلا لتحديد نقاط االخـتالف          
واالتفاق بني أحكام املسئولية اجلنائية عن التحريض على اجلرميـة          
اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية وأحكامها لدى الفقـه واألنظمـة          

 الفائدة املرجوة منها يف     الوضعية، حىت حتقق هذه الدراسة املقارنة،     
جمال الدراسات التأصيلية املقارنة بني الوضع القـائم يف األنظمـة           

  .الوضعية وما تقضي به الشريعة اإلسالمية 
الدراسـة  تحليل موضوع    ب - بفضل اهللا تعاىل  - ومن مث، فقد قمت     

من الناحية التارخيية والشرعية وموقف الفقه اإلسالمي والفقه        وتأصيله  
 أحكام التحريض على اجلرمية اإلرهابية سـواء األحكـام          الوضعي من 

النظامية أم الشرعية ، وصور مكافحته يف نطاق القـانون الـداخلي ،             
مع سعياً جل . وعلى الصعيد الدويل يف إطار املعاهدات واملواثيق الدولية       

ه، واإلجابة على التـساؤالت الـيت        ولـم متفرق   هذا املوضوع،  شتات
ل    فقه بغرض حسم نقاط اخلالف املطروحـة وحتليلـها         يثريها اجلدل يف ا

لنتائج والتوصـيات الـيت            واالجتهاد يف الرأي بشأا، وانتهاًء بعرض ا
- بإذن اهللا تعاىل- انتهيت إليها يف هذا الشأن يف اية الدراسة باخلامتة  
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Wאאא 
ء  يسعى أي باحث للوصول إليها مـن ورا        غاية وهدف لكل عمل   

، القائمـة   البحث أو الدراسة اليت جيريها، وهلذا تسعى هذه الدراسـة           
على الدراسة املقارنة ملوضوع التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه          

  : واألنظمة الوضعية مقارنة بالشريعة اإلسالمية إىل ما يلي
ـ بيان ماهية التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الشريعة اإلسـالمية           ١

نظمة الوضعية والتعرف على األصول التارخيية هلا سـواء يف          واأل
  .العصور القدمية أم يف العصر احلديث

ـ حتديد الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقـه           ٢
اإلسالمي، وما إذا كان يعد من وسـائل االشـتراك املباشـر يف             

. تراك بالتـسبب  ارتكاب اجلرمية اإلرهابية أم يعد من وسائل االش       
وتتحدد تلك الطبيعة على حسب الدور الذي يلعبه التحريض يف          

وسوف أتعرض هلذه الطبيعة القانونيـة      . ارتكاب اجلرمية اإلرهابية  
يف األنظمة الوضعية املختلفة وفقا لتقسيم الفقـه الوضـعي مـن           
اعتباره مسامهة أصلية يف ارتكاب اجلرمية اإلرهابيـة أم اعتبـاره           

ة أم اعتباره صورة خاصة من صور املسامهة تتوسـط          مسامهة تبعي 
لتبعية، ومتييزه عن باقي صور املسامهة          املسامهة األصلية واملسامهة ا

 .اجلنائية يف اجلرمية اإلرهابية

ـ السعي لتحديد صور التحريض على اجلرمية اإلرهابيـة سـواء يف            ٣
كم الفقه اإلسالمي أم يف األنظمة الوضعية املختلفة ، مع عرض حل          

بعض الصور اخلاصة له مثل التحـريض باالمتنـاع والتحـريض           



 ١٩

الصوري، واليت خيتلف الفقهاء يف شأن حتديد أحكامها من حيث          
 .  املسئولية اجلنائية عنها

دف هذه الدراسة أيضا إىل حتليـل البنيـان القـانوين جلرميـة               -  ٤
التحريض على اإلرهاب وأركاا القانونية، للتعرف على أركاا        
وشروطها وفقا للفقه اإلسالمي، مع مقارنة هذه األركان مع مـا           
اشترطته األنظمة  الوضعية من أركان هلا حىت تتـوافر املـسئولية            

  .اجلنائية عنها
بعد حتديد أركان جرمية التحريض على اإلرهاب، تعني علينـا أن              - ٥

نتعرف على املسئولية اجلنائية املتولدة عـن ارتكاـا، ومـدى           
املستحق على احملرض من الناحية الشرعية وفقاً للـشريعة         العقاب

اإلسالمية، والعقوبة املستحقة عليه وعلى فاعـل اجلرميـة وفقـاً           
لألنظمة الوضعية، ومدى مسئوليته يف حالة حدوث جرمية مغايرة         
لقصده اجلنائي، ومدى تأثر مسئوليته مبا قد يتوافر من ظـروف           

  . يف اجلرميةلدى غريه من الشركاء أو املسامهني
دف هذه الدراسة بصفة أساسية إىل إبراز أمهية تطبيق الـشريعة              - ٦

اإلسالمية الغراء  وما تقضي به من مبـادئ ومقاصـد شـرعت             
لصالح أمورها كافة من احلفاظ على العقـل والنـسل واملـال            
والنفس يعرض وسائر أحوال الرعية، فضالً عن صالحيتها للتطبيق   

ملبادئها اليت قررت من لـدن عزيـز        إثباتاًيف كل زمن ومكان، و    
حكيم من فوق سبع مسوات منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، إال             
أا مازالت تثبت وجودها وأمهيتها ومسوها على كافة التشريعات         
الوضعية األخرى اليت وضعت من صنع البشر، واليت كان األجدر          

البعـد عـن   هلم إتباعها دون التخبط مع أدراج الرياح بـسبب          



 ٢٠

تعاليمها وحماولة التطبيق ألحكام غريها ممن ال يفقهون تعاليمهـا          
  .على الوجه املطلوب

אWאא 
طالع على مقدمة الدراسة ومـشكلتها ومـدى أمهيتـها          بعد اال 

، أود أن أوضح أن هذه الدراسة تقدم اإلجابة على التساؤالت           وأهدافها
ل     وضعية والنظام باململكة العربية السعودية،     اليت تتعلق مبوقف األنظمة ا

والفقه الوضعي من التحريض على اجلرمية اإلرهابية، وأحكامـه وفقـاً           
اإلسالمية واألنظمة الوضعية، وحسم اجلـدل الثـائر بـشأن          للشريعة

   :التساؤالت اآلتية 
والتحريض عليه باعتباره صورة مـن صـور        مفهوم اإلرهاب   ـ  ما    ١

  يف إحداثه؟املسامهة اجلنائية 
فهوم التحريض وصور مسامهته اجلنائية يف إحـداث اجلرميـة          مـ ما   ٢

 اإلرهابية؟

ومدى متييزها عن سائر صـور املـسامهة        التحريض  ـ ما هي  صور      ٣
 اجلنائية يف اجلرمية اإلرهابية؟

 على اإلرهاب وحتليـل     التحريض ما هي األركان القانونية جلرمية       – ٤
لبنيان القانوين هلا؟   ا

ا هي أنواع  املسئولية اجلنائية للمحرض؟  وما هي صورها؟ وما             م - ٥
  هو العقاب الذي يوقّع عليه بشأا؟
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Wאא 
سأعتمد يف هذا البحث على املنهج االستقرائي التحليلي املقارن،         

علـى اجلرميـة اإلرهابيـة يف الـشريعة         التحريض  وذلك بتتبع مشكلة    
ل   وضعي، وحتليلها، ودراستها دراسة مقارنـة مـن        اإلسالمية والقانون ا

خالل الرجوع إىل املصادر الفقهية والقانونية وكتب املعاصـرين الـيت           
تناولت  املوضوع 

Wאא 
مـن الناحيـة املوضـوعية يف دراسـة         تنحصر حدود هذه الدراسة     

يعة  وأحكام املـسئولية عنـه يف الـشر        اإلرهابية  على اجلرمية  التحريض
، وذلك ببحث مفهومـه،     )دراسة مقارنة (اإلسالمية واألنظمة الوضعية    

وطبيعته القانونية، وصوره، وأركانه القانونية، ومدى املسئولية اجلنائية        
    .عنه

Wאא 

سأقوم بالتعريف ألهم املصطلحات القانونية اليت ستقابلين يف حبثي،         
 يف  - بإذن اهللا تعاىل  - ين سأوضحها بشيء من التفصيل      وأود أن أشري بأن   

موضعها بالبحث ، وذلك بالتعرف على مفهومها لغـة واصـطالحاً،           
وأكتفي هنا، بإعطاء نبذة عن كل منها ليسهل على القـارئ فهمهـا             
بصورة عامة، حىت أتعرض هلا بصورة متخصـصة يف موقعهـا بتلـك             

  حتليل مفهومها فيمـا بعـد      الدراسة بإذن اهللا تعاىل، وحىت ال يكون يف       
  .الدراسة ما ينطوي على نوع من التكراربداخل 



 ٢٢

١ JאW          ًديـدا هي سلوك إنساين معاقب عليه بوصفه خرقاً أو
وبتعريف آخر هي فعل غري     . )١(لقيم اتمع أو ملصاحل األفراد األساسية     

أو عقوبـة   )أو القانون (مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرر هلا النظام         
  . )٢(تدبرياً احترازياً

٢ JאW   خلق التصميم على ارتكاب جرميـة معينـة لـدى           هو
شخص آخر بنية دفعه إىل تنفيـذها أو جمـرد حماولـة خلـق ذلـك                

  .)٣(التصميم

 JאW  من محل أو حاول أن حيمل شخصاً آخر بأية وسـيلة           هو
  .)٤(على ارتكاب جرميةكانت 

٣ JאW  لى األرواح واألموال واملمتلكات العامة     عتداء ع هو كل ا
واخلاصة، باملخالفة ألحكام القانون الدويل العام مبصادره املختلفة، مبـا          

 من النظام   ٣٨يف ذلك املبادئ العامة للقانون باملعىن الذي حتدده املادة          
االستخدام املنظم للعنف ويعرف بأنه . )٥(األساسي حملكمة العدل الدولية

                                     
لنـشر،                )1( ل اجلديـدة  اجلامعـة  ر  دا عقوبات،  ل ا نون  قا مة ل عا ل ا ة  نظري ل ا يمان،  سل ملنعم،  ا عبد 

مصر،عام  ة،  ص ٢٠٠٠اإلسكندري  ،٢٥٨  
)2(              ، ة  ي عرب ل ا نهضة  ل ا ر  م، دا عا ل ا لقسم  ا اين، ن ب ل ل ا عقوبات  ل ا نون  ا ق شرح  جنيب،  حسين، حممود 

عام  قاهرة،  ل ص ١٩٨٤ا   .٤٩م، 
ص  )3( بق،  سا مرجع  ة،  ي ب عر ل ا تشريعات  ل ا ة يف  ي ئ ا اجلن ملسامهة  ا جنيب،  ، حممود    .١٤٦حسين 
دكتـور             )4( ة  ل رسا  ، اجلرمية  يف  ة  ي األصل ملسامهة  ا ة،  فوزي  ، ار  لست ا منـشورة، جامعـة     عبد  ه  ا

قاهرة،  ل ا ب ة  ملي عا ل ا عة  ملطب ا ة احلقوق،  ي ، كل قاهرة  ل ص١٩٦٧ا  ،٢٦٢.  
ة    )5( رن مقا ، دراسة  لدويل  ا نون  قا ل ا اإلنسان يف  قانوين حلقوق  ل ا اإلطار  عزيز،  ل ا ، عبد  سرحان 

ة، ط ي اإلسالم عة  لشري ا ، ١ب قاهرة  ل ا   .م١٩٨٧، 



 ٢٣

 حتقيق هدف سياسي، وتقوم مبمارسته منظمة سياسـية         الذي يرمي إىل  
  .)١(ضد املواطنني خللق جو من عدم األمن

٤ JאאW  ن       هيالسلوك الذي يؤدي إىل حتقيق الفعل املكو
للجرمية مىت صدر عن أكثر من شخص يوجد بينهم رباط معنـوي ومل             

حالة تعدد الفاعلني   أو هي   . )٢(يكن تعددهم ركناً يف اجلرمية اليت وقعت      
الذين ارتكبوا جرمية واحدة أي هي حالة تعدد اجلنـاة الـذين قـاموا              

األصلية يف   وهذه هي املسامهة   اجلرمية نفسها بأدوار رئيسية يف ارتكاب     
لتبعية هي اليت تفترض قيـام شـخص أو أكثـر               اجلرمية بينما املسامهة ا

  .)٣(بنشاط ثانوي أو تبعي يف ارتكاب اجلرمية
 JאאW          تعين أن يتحمل اإلنسان نتائج ما ارتكبـه مـن

أفعال جمرمة ، والتزامه بتعويض الضرر الـذي سـببه للغـري بفعلـه              
  .)٤(اخلاطئ

                                     
ن        )1( قا ل ا ملسلحة يف  ا ة  ي لشعب ملقاومة ا ا صالح،  مر،  لعـريب،        عا ا لفكـر  ا ر  دا عام،  ل ا لدويل  ا ون 

قاهرة،  ل   .٤٨٦م،ص١٩٧٧ا
)2(               ، ة  ي ب عر ل ا نهضة  ل ا ر  عام، دا ل ا لدويل  ا نون  قا ل ا قواعد  اً ل وفق لدويل  ا اإلرهاب  يل،  ب ن حلمي، 

 ، قاهرة  ل ص١٩٨٨ا  ،   .٢٧م 
ة،             )3( ي ئ ا جلن ا لمسامهة  ل مة  عا ل ا ة  نظري ل ا من  ووضعه  لتحريض  ا ب االشتراك  فتاح،  ل ا عبد  لصيفي،  ا

صمرجع   ، بق    .٤٠سا

، مطبعة أسـعد، بغـداد،      ) دراسة مقارنة (الزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية           )4(
  4 .٩، ص ١م، ج١٩٨٢



 ٢٤

אא 

  الدراسات السابقة
 هي الدراسة األوىل املتخصصة     - بفضل اهللا تعاىل  - تعد هذه الدراسة    

ل(املقدمة يف جمال التخصص عن موضـوع         تحـريض علـى اجلرميـة      ا
 دراسات سابقة مماثلة هلا عن املوضوع نفسه فيما         دوال توج ) اإلرهابية

فضالً عما متيزت به هذه الدراسة من كوا دراسـة تأصـيلية            .  أعلم
حتليلية من الناحية التارخيية ، وقيامهـا علـى االسـتقراء والوصـف             

مبا تثريه جرمية    والتحليل للنواحي املوضوعية اليت تتعلق مبوضوع البحث        
مـن الناحيـة    التحريض على اإلرهاب من مشكالت وجدل يف الفقـه        

املوضوعية والتطبيقية، فضالً عن دراسة أحكام املسئولية عنه بـصورة          
  .مقارنة بني الشريعة اإلسالمية وفقه األنظمة الوضعية املختلفة
موضـوع  فمن جانب أول مل أعثر على دراسات متخصـصة عـن          

الوضعي، وإمنا عثرت على دراسات تتعلق مبوضـوعات        البحث بالفقه   
انطوى عليها نطاق البحث موضوع الدراسة، حيـث جـاءت هـذه            
الدراسات بصورة عامة وغري متخصصة أو متخصصة يف أحد جوانـب           
البحث دون اجلوانب األخرى فيه فنجد أن هذه الدراسات قد تركزت           

يف اجلنائيـة   ة  صورة من صور املسامه   باعتباره   التحريض   حول موضوع 
وموضوع اإلرهاب ، واجلرمية اإلرهابية بصفة عامة، واإلرهاب         ،اجلرمية

الدويل، ودراسات حول قانون العقوبات القـسم العـام، واملـسامهة           
اجلنائية يف التشريعات العربية، اليت استعنت ـا دون شـك يف إطـار              

ارنـة  الدراسـة املق  الدراسة املقارنة اليت قمت ا، يف سـبيل إخـراج         
  . موضوع البحث بالصورة اليت خرجت عليها
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ومن جانب آخر أيضاً فإن الدراسات املتعلقة بالفقه اإلسالمي اليت          
اعتمدت عليها، كانت أيضاً عبارة عن دراسات عامة وغري متخصـصة           

حيث تعلقت تلك الدراسـات بدراسـة اجلرميـة         : يف موضوع البحث  
لية اجلنائيـة يف الـشريعة      والعقوبة يف الشريعة اإلسـالمية، واملـسئو      

اإلسالمية، والتشريع اجلنائي اإلسالمي، واجلرمية والعقوبـة يف الفقـه          
لتبعية واملسامهة اجلنائية يف الشريعة اإلسـالمية،          اإلسالمي، واملسامهة ا
واالشتراك  اجلنائي يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، ومجيعها دراسات عامة         

- والذي يظهر    .سة املقدمة مين  وغري متخصصة يف موضع البحث والدرا     
 اهود والعناء الذي بذله الباحث يف إخراج البحـث    - بفضل اهللا تعاىل  

بالصورة اليت خرج ا من دراسة مقارنة متعمقة سواء يف إطار الفقـه             
اإلسالمي أو يف إطار الفقه الوضعي واألنظمة الوضعية املختلفة ومـن           

  : هذه الدراسات ما يلي

אאאWאWאאאא
אFאEא،W،אא

א،א،אא
،١٩٥٨אK 

لتحريض على اجلرمية بـصفة     م ا حيث هدفت هذه الدراسة إىل دراسة أحكا      
، واتبع الباحث املنهج التحليلي التأصيلي املقارن وقد قسم الباحث دراسته إىل            عامة

 من النظرية العامة للمسامهة اجلنائية ، وعناصر        التحريضثالثة أبواب تناولت وضع     
توصل الباحث إىل العديـد مـن        و  وما يثريه من مشاكل قانونية وآثاره      التحريض
  : نهاالنتائج م



 ٢٦

أنه مل يكن املشرع املصري دقيقاً يف استعماله للمصطلحات اخلاصة مبوضوع            -١
ع هذا اللفـظ     فيما يتعلق مبصطلح الشريك حيث استعمل املشر       التحريض

 املشرع يف غىن    أنبطريقة أثارت اخلالف واجلدل بني الفقهاء ويرى الباحث         
درج حتتـه   كاسم جنس تن  ) املساهم(عن هذا كله لو أنه استعمل مصطلح        

  ).الفاعل األصلي أو الفاعل مع غريه(و ) االشتراك(درجتان 
أن هناك اجتاهاً فقهياً حديثاً ينادي بإمكانية تصور مشكلة املسامهة الـسلبية             -٢

            ع يف ظل القانون املصري وهو اجتاه له سالمته حيث يأمل الباحث من املشر
 حيث إا لسلية  املصري أن يعاجل بنص خاص مشكلة العقاب على املسامهة ا         

 .ال تقل خطورة عن غريها من صور املسامهة اجلنائية

حـرض  ع املصري يرتب للم    غري املتبوع فإن املشر    التحريضأنه فيما يتعلق ب    -٣
 ألنه يفصح عن مدى خطورة اجلاين والتدبري الوقـائي          ؛تدبرياً وقائياً وذلك  

 بـأن نائية   من قانون اإلجراءات اجل    ١٤٩املناسب وهو ما يأخذ حكم املادة       
 ال جلهة إدارية وتتاح له سلطة تقديريـة واسـعة يف            ،يترك توقيعه للقاضي  

 .تطبيقه

 مـن  التحريض يف أا تدرس    وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية     
حيث وضعه من النظرية العامة للمسامهة اجلنائية ومن عناصره ومـا يـثريه مـن               

 يتعرض للتحريض على اجلرمية اإلرهابية       بينما مل  التحريضمشكالت قانونية وآثار    
  .وهو حمور الدراسة احلالية

 
 
 



 ٢٧

אאאWאאFאEאW
א،א،א،א

،אאאא١٩٧٠K 
 على اجلرمية بصفة عامة واتبـع       التحريضحيث هدفت هذه الدراسة إىل دراسة       

        م الباحث دراسـته إىل فـصل       الباحث املنهج التحليلي  التأصيلي  املقارن وقد قس
حرض متهيدي وقسمني مقسمة على ستة أبواب تناولت حدود املسامهة اجلنائية للم          

اعل يف اجلرمية والركن املادي واملعنوي      كفرض  بني التبعية واالستقالل واحمل   رض  واحمل
 الصادر  التحريضيف بعض صور    رض   والقصد اجلنائي لدى احمل    التحريضيف جرمية   

 على جرائم االعتياد وقد توصل الباحـث إىل         التحريضمن رجال السلطة العامة و    
  : العديد من النتائج منها 

 املشرع يف    املشروط وهو الذي كان يأخذ به      التحريضالعودة إىل نظام     -١
م الذي مبقتضاه جيـب أن يقتـرن        ١٨٨٣قانون العقوبات الصادر سنة     

 حىت ميكن العقاب عليه بوسيلة من إحدى الوسائل املستخدمة          التحريض
  .فيه كاهلدية والوعد والتهديد وإساءة السلطة أو املخادعة أو الدسيسة

 ليس له طبيعة واحدة فهو يتراوح بني الـشدة والـضعف            التحريضأن   -٢
فيصل يف األوىل إىل خلق اجلرمية ويف الثانية إىل جمرد التـشجيع عليهـا              
وهذه التفرقة الواضحة ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبـار عنـد مواجهـة         

ض  ي بالعقاب فيعترب احمل   التحريضع للنشاط   املشريف احلالة األوىل فاعالً    ر
 .ويف احلالة الثانية جمرد شريك

كرة اجلرمية يف ذهن الفاعـل مـسامهة         الذي خيلق ف   التحريضأن اعتبار    -٣
أصلية سيقضي على احلاجة إىل االستعانة بنظرية الفاعـل املعنـوي  أو             

 .الفاعل بالواسطة



 ٢٨

 كمسامهة أصلية أو ثانويـة التوسـع يف         التحريضأنه يلزم للتفرقة بني      -٤
 غري املتبوع بأثر باعتباره جرمية مستقلة وقائمـة         التحريضاملعاقبة على   

أن خيلق فكرة اجلرميـة     رض   األحوال اليت حياول فيها احمل     بذاا خاصة يف  
ـ     شخص ليست لديه نية ارتكاا سواءّ     يف ذهن    يف رض   كان فـشل احمل

مهمته راجعاً إىل رفض الشخص الذي توجه إليه بتحريضه قبول هـذا            
 أو كان السبب راجعاً إىل نكوص هذا األخري عـن وضـع             التحريض

 .عن حتريضهرض دول احملالفكرة موضع التنفيذ أو إىل ع

 التحـريض  يف أا حتدثت عن       احلالية الدراسةوختتلف هذه الدراسة عن     
رهاب وهو حمـور    كصورة من صور املسامهة اجلنائية ومل تتحدث عن عالقته باإل         

  .الدراسة احلالية

אאאWא?Wאאאא?،
אW،אא،א

،אא،א١٩٦٧K 
حيث هدفت هذه الدراسة إىل دراسة املسامهة األصلية يف اجلرمية والتفرقـة            

قـارن وقـد    بينها وبني املسامهة التبعية واتبعت الباحثة املنهج التحليلي التأصيلي امل         
قسمت دراستها إىل فصل متهيدي وثالثة أقسام حيتوي كل قسم على بابني تناولت             
فيها تاريخ املسامهة األصلية يف اجلرمية وحتديد نطاق املسامهة األصـلية يف اجلرميـة              
واملسامهة األصلية املادية واملسامهة األصلية املعنوية  وتوصلت الباحثة إىل العديد من            

  : النتائج منها
١-        د املسامهني فيها ورفض مذهب     األخذ مببدأ وحدة اجلرمية على الرغم من تعد

  .تعدد اجلرائم وفقاً لتعدد املسامهني



 ٢٩

تفضيل املذهب املختلط واعتبار نظرية السيطرة على الفعل هـي النظريـة             -٢
الصحيحة اليت تكفل حتديد نطاق املسامهة األصلية حتديداً سليماً ودقيقـاً إذ            

 .بني املادي واملعنوي للجرمية لتحديد أمهية دور املساهم فيهاهي تعتد باجلان

أن اجلاين ال يسأل كمساهم أصلي إال إذا أمكن القول بوجود االعتياد على              -٣
ارتكاب الفعل لديه إذ حمل التجرمي يف هذا النوع من اجلرائم ليس الفعل يف              

األفعـال وإذا   ذاته، وإمنا العادة اليت تنشأ لدى املتهم بتكرار نوع معني من            
 يعدكان الركن املادي يقوم بعمل واحد وهو الوضع يف أغلب اجلرائم فإنه             

 .مسامهاً أصلياً كل من حيقق بنشاطه جزءاً من هذا العمل

إمكانية تطبيق فكرة الفاعل املعنوي على اجلرائم غري العمدية أمـا جـرائم              -٤
دة وهي حالة   االمتناع فال يتصور وجود فاعل معنوي فيها إال يف حالة واح          

 .حسن نية املنفذ املادي للجرمية

تطبيق فكرة الفاعل املعنوي حني تنتفي النية اخلاصة لدى منفذ اجلرمية ولكن             -٥
تتوافر لدى من يدفعه إليها إىل استبعاد تطبيقها حني تنتفي الصفة اخلاصـة             

 .لدى منفذ اجلرمية وتتوافر لدى من يدفعه إليها

 التحـريض  يف أا حتدثت عـن       ا احلالية وختتلف هذه الدراسة عن دراستن    
كصورة من صور املسامهة اجلنائية ومل تتحدث عن عالقته باإلرهاب وهو حمـور             

  .الدراسة احلالية

אאאאWא?Wאאאא?،
אWאא،אא

א،אאא،،٢٠٠٤K 
 هذه الدراسة إىل دراسة التطور التارخيي لإلرهاب ومنع ومكافحة          هدفتحيث  

إرهاب الدولة ، واتبع الباحث املنهج التحليلي التأصيلي املقارن وقد قسم الباحث            



 ٣٠

ناول فيهما تعريف إرهاب     ت بابان يف كل قسم     وقسمني،دراسته إىل فصل متهيدي     
الدولة ومنع ومكافحة إرهاب الدولة واملسئولية الدولية عن جرائم إرهاب الدولـة            
وااللتزام الدويل مبكافحة إرهاب الدولة وقد توصل الباحث إىل عدد من النتـائج             

  : منها
التأكيد على أن مكافحة إرهاب الدولة جيب أن تتم من خـالل الوسـائل               -١

مها القانون الدويل واالتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة          املشروعة اليت ينظ  
واالمتناع متاماً عن مكافحة هذا اإلرهاب عن طريق ارتكاب أعمال إرهابية           

  .مضادة 
أن صعوبة التوصل إىل وضع تعريف مقبول ومتفق عليه لإلرهاب يرجع إىل             -٢

اختالف وجهات النظر الدولية واالجتاهات السياسية الـسائدة يف اتمـع           
لدويل وخشية كل دولة من أن يكون يف تعريفه ما يضر مبـصاحلها، وإزاء              ا

إخفاق الدول يف االتفاق على تعريف حمدد لإلرهاب  فقد توصل الباحـث             
إىل تعريف لإلرهاب جيمع بني طياته كافة صور اإلرهاب ويتميـز بالدقـة             

استخدام العنف العمدي غري املشروع     (والوضوح حيث عرف اإلرهاب بأنه      
 حتقيـق   بغيـة  األشخاص أو املمتلكات خللق حالة من الرعب والفزع          ضد

 ).أهداف حمددة

أن مكافحة جرائم إرهاب الدولة لن تؤيت مثارها إال بالتزام كافـة الـدول               -٣
بالتصدي هلذه اجلرائم ومنع ارتكاا وهذا االلتزام جيد أساسـه يف مبـادئ             

دم التدخل ومبـدأ حـق      القانون الدويل ومبدأ املساواة يف السيادة ومبدأ ع       
 .الشعوب يف تقرير مصريها

 
 



 ٣١

אאאW 
אW?אא?א،W،א

אא،א،אא
،٢٠٠٥אK 

 اجلهود الدولية ملكافحة اجلرمية اإلرهابية والنظرية العامة         إىل دراسة  هدفتحيث  
             م للجرمية اإلرهابية ، واتبع الباحث املنهج التحليلي التأصيلي املقـارن وقـد قـس

الباحث دراسته إىل فصل متهيدي وثالثة أبواب تناول فيها النظرية العامة للجرميـة             
يف التشريع املقـارن والـسياسة      اإلرهابية ومناذج تطبيقية ملكافحة جرائم اإلرهاب       

اجلنائية اإلجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج            
  :منها
 يف وجـوده  تـسهم أن اإلرهاب ال ميكن نسبته إىل سبب معني بذاته بـل            -١

أسباب متعددة وخمتلفة وليس من الضروري أن تتوافر مجيعها يف جمتمع معني            
 .رهابية فيه ولكن القدر املتوافر منها يكفي حلدوث ذلكلوقوع األحداث اإل

 كل باحث يف    حيث إن عدم إمجاع الفقه على معيار حمدد لتعريف اإلرهاب          -٢
هذا اال حيمل أفكاراً مسبقة تسيطر على ذهنه يف حتديد مدلول اإلرهاب            
حبيث كل فقيه يسعى للوصول إىل نتائج تؤكد أولوياته وختدم أفكاره الـيت             

 .ايؤمن 

 كما أا ال تعد إحـدى صـور         ،أن اجلرمية اإلرهابية ليست جرمية سياسية      -٣
اجلرمية املنظمة باإلضافة إىل أن أعمال العنف الـيت متارسـها احلكومـات             

 .الديكتاتورية ضد مواطنيها ال ميكن إدراجها يف مصاف اجلرائم اإلرهابية

 اإلرهـابيني علـى     أن غالبية التشريعات اجلنائية اجتهت إىل تشجيع ارمني        -٤
الرجوع عن إجرامهم وذلك عن طريق تقرير بعـض القواعـد القانونيـة             



 ٣٢

املتضمنة حاالت قررت فيها ختفيف العقاب وحاالت أخرى قررت فيهـا           
 .اإلعفاء من العقاب 

 يف أا تطرقت للتحريض علـى        احلالية الدراسةوختتلف هذه الدراسة عن     
 على اجلرمية   التحريضاحثها بينما سيكون    اجلرمية اإلرهابية يف مبحث واحد من مب      

  .اإلرهابية حمور دراستنا وبالتايل سيتوسع يف طرقه
 



 ٣٣

אא 
אא 

نـهج  سأعتمد يف تناويل ملوضوع البحث بدراسته مـن خـالل امل          
عن موضوع التحريض علـى اجلرميـة اإلرهابيـة         التحليلي  االستقرائي  

 والفقه اإلسالمي منها مقارنة مبوقف الفقـه        وموقف الشريعة اإلسالمية  
   . الوضعي واألنظمة الوضعية منه

جـذور التحـريض علـى اجلرميـة        بتتبع  فقد بدأت هذه الدراسة     
اإلرهابية، وذلك يف إطار منهج حتليلي واستقرائي علمي يقـوم علـى            
مقارنة بني موقف الشريعة اإلسالمية منه وبني األنظمة الوضعية للدول          

ة عرب العصور، دف حسم اجلدل واملـشكالت املثـارة حـول           املختلف
لنتائج اليت ميكن أن أخلص ا من        . موضوع حبثي  نتاج حبثي  مع عرض ا

بصورة متكاملة، وعرض التوصيات املطروحة مـن وجهـة نظـري يف            
إلمكانية تفعيل دور املكافحة للجرميـة اإلرهابيـة واستئـصال          النهاية

  .التحريض عليها
  :على التوايلإىل فصلني  دراسيت ملوضوع تقسيمي ومن هنا كان

أعرض يف الفصل األول للتحريض وعالقتـه باملـسامهة يف اجلرميـة            
اإلرهابية وأصوله التارخيية وذلك يف مبحثني أوهلما حتدثت فيـه عـن            
ماهية التحريض على اجلرمية اإلرهابية وذلك يف ثالثة مطالب أوالها عن 

اإلرهابية يف اللغة، وثانيها عن التحـريض       ماهية التحريض على اجلرمية     
على اجلرمية اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمي، وثالثها عن التحريض على          
اجلرمية اإلرهابية يف القانون الوضعي، أما املبحث الثاين فقد حتدثت فيه           
عن األصول التارخيية للتحريض عن اجلرمية اإلرهابية وذلك يف مطلـبني           



 ٣٤

لتارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف العصور       أوهلما عن األصول ا   
القدمية، وثانيهما عن األصول التارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية         

  . يف العصور احلديثة
وأما الفصل الثاين فقد حتدثت فيه عن الطبيعة القانونية للتحـريض           

فأمـا  . على اجلرمية اإلرهابية وصوره وأحكامه، وذلك يف ثالثة مباحث        
املبحث األول فقد حتدثت فيه عن الطبيعة القانونية للتحـريض علـى            
اجلرمية اإلرهابية وذلك يف مطلبني أحـدمها عـن الطبيعـة القانونيـة             
للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسـالمي، وثانيهمـا عـن            
الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية يف القانون الوضـعي،          

ما املبحث الثاين فقد حتدثت فيه عن صور التحريض علـى اجلرميـة             وأ
اإلرهابية وذلك يف مطلبني، أوهلما عن متييز التحريض عن باقي صـور            
املسامهة اجلنائية يف اجلرمية اإلرهابية، وثانيهما عن صور التحريض على          
اجلرمية اإلرهابية، وأما املبحث الثالث فقد حتدثت فيـه عـن أحكـام             

 على اجلرمية اإلرهابية، وذلك يف أربعة مطالب، أوهلـا عـن            التحريض
مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها يف الفقه اإلسالمي، وثانيها عن           
مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها يف الفقه الوضعي، وثالثها عـن            
 مسئولية احملرض عن اجلرمية املغايرة لقصده يف الفقه اإلسالمي، ورابعها         

  .عن مسئولية احملرض عن اجلرمية املغايرة لقصده يف القانون الوضعي
  .مث اختتمت دراسيت خبامتة ضمنتها عدداً من النتائج والتوصيات

  
  
  



 ٣٥

  
  

 

 
  الفصل األول

  التحريض وعالقته باملسامهة 
   وأصوله التارخييةيف اجلرمية اإلرهابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦

  
  : متهيد 

يض على اجلرمية يعد صورة مـن       كما سبق أن أوضحت أن التحر     
صور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية بصورة عامة، وىف اجلرميـة اإلرهابيـة            

  . بصفة خاصة
لذا فقد خصصت هذا الفصل لدراسة التحريض وعالقته باملسامهة         
يف اجلرمية اإلرهابية وأصوله التارخيية وقسمته إىل مبحثني على النحـو           

  :التايل
אאWالتحريض على اجلرمية اإلرهابيةماهية .  

אאWاألصول التارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية.  
 



 ٣٧

אא 
אאא 

إن حتديد مفاهيم املصطلحات هو أحد الطرق املنهجية املهمة يف          
الل التعريـف   فمن خ .  البحوث العلمية الدقيقة اليت تتسم باملوضوعية     

  .   بأي موضوع يتم حتديد إطار البحث فيه وحدوده وجماله أو نطاقه
وتعريف مصطلح التحريض على اجلرمية اإلرهابية ميثـل مـشكلة          

: كربى أمام الباحثني، سواء القانونيني أم غريهم، والـذي يرجـع إىل             
اإلرهابيـة  طبيعة العمل اإلرهايب، وتعدد صور التحريض وصور اجلرمية       

. نوعها مما يعكس صعوبة منعها أو القضاء عليها حىت يومنـا هـذا            وت
وهذه الصعوبة جندها على الرغم من اجلهود املبذولة يف سبيل مكافحـة            
هذا النوع من اجلرائم سواء على الصعيد الـوطين الـداخلي أم علـى              

  .الصعيد الدويل
            ذا املطلب لتعريـف ماهيـة من هنا كانت أمهية تقدمي دراسيت
ريض على اجلرمية اإلرهابية حىت يتسىن فيما بعـد التعـرف علـى             التح

طبيعته القانونية وما يتميز به من سائر صور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية           
اإلرهابية، فضالً عن ما يتميز به تعريف أي موضوع من إمكانية حتديد            
صوره ونطاقه، وهو ما أستفيد منه يف حتديد تعريف التحـريض علـى             

 اإلرهابية من إمكانية حتديد طبيعته القانونية وخصائصه وكذلك         اجلرمية
  .حتديد صوره ونطاقه، والذي سأتعرض لبيانه فيما بعد

وكما سبق أن أوضحت، التزامـي يف منـهج دراسـيت بعـرض             
موضوع البحث يف كل نطاقه وموضوعاته من خالل دراسة مقارنة بني           



 ٣٨

 عليه فقـد قـسمت هـذا        بناًء.  الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية   
  : املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التايل

אאWماهية التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف اللغة.  
אאW          ماهية التحريض على اجلرميـة اإلرهابيـة يف الـشريعة

  . اإلسالمية
אאW      ـ نون  يف القـا   ةماهية التحريض على اجلرميـة اإلرهابي

  . الوضعي
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   يف اللغةالتحريض

قال . احلث واإلمحاء عليه  التحريض على القتال    : قال اجلوهري . هو التحضيض 
تأويلـه  :  الزجـاج  ؛ قال )١(} الْمؤِمِنني علَى الِْقتالِ  يا أَيها النِبي حرِض     {: اهللا تعاىل 

وتأويل التحريض يف اللغة أن حتث اإلنسان حثاً يعلم معه          : حثّهم على القتال، قال   
: قال ابن سـيده   . واحلارض الذي قد قارب اهلالك    : أنه حارض إن ختلف عنه، قال     

يقال حارض فالن على العمـل وواكـب عليـه          : وقال اللحياين . وحرضه حضه 
ال، فمعىن حرض املؤمنني على القتال حـثهم        وواظب وواصب عليه إذا داوم القت     

  .)٢(على أن حيارضوا أي يداوموا على القتال حىت يثخنوهم
 ولقـد   .)٣( لغةً أيضاً بأنه احلث على الشيء واإلمحاء عليه        التحريضويعرف  

 اهللا، وهـو     يف القرآن الكرمي ذا املعىن للحث على اجلهاد يف سبيل          التحريضجاء  
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني          { :الثابت من قوله تعاىل   

   .)٤(} عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالً

                                     
   )٦٥(سورة األنفال  اآلية   )١(
  .١٢٦ص، ٣، ج م١٩٨١لسان العرب ، دار املعارف، القاهرة ، ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  )٢(
حتقيق عبد العظـيم الـشناوي، دار املعـارف،         ،     الصحاح عبد القادر، خمتار  بن  الرازي، حممد بن أيب بكر        )٣(

  .٢٥٣ص م، ١٩٩٥القاهرة، 
  ).٨٤(سورة النساء اآلية   )٤(



 ٤٠

 الِْقتاِل ِإن يكُن مـنكُم      يا أَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى     {وقوله عز وجل  
              مهواْ ِبأَنكَفَر الَِّذين نواْ أَلْفًا مِلبغئَةٌ ينكُم مكُن مِإن يِن ويواْ ِمئَتِلبغونَ ياِبرونَ صرِعش

  .)١(} قَوم الَّ يفْقَهونَ
 لغة يفيد الدفع والتحريك وخلق احلـافز        التحريضومهما كان األمر، فإن     

عليه وتستعمل األنظمة العقابية ألفاظاً خمتلفة      رض  لدى املخاطب يف إثبات الفعل احمل     
دعا ، شجع ، حبذ،أستفز، أمر ، أغرى،        :  من أبرزها ألفاظ     التحريضللداللة على   

  .)٢( )مبعىن حتبيب الشيء(أذاع ، سعى، نصح، روج، حسن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  ).٦٥(سورة األنفال اآلية   )1(
لة اخلارجي، دار احلريـة     احلديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها، يف اجلوانب املاسة بأمن الدو             )2(

  .٢١ م، ص ١٩٨٤للطباعة،بغداد، 



 ٤١

אא 
אאאאא 

 

أحتاج للتعرف على ماهية التحريض على اجلرميـة اإلرهابيـة ،           
التعرف يف البداية على صور املسامهة اجلنائية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي           

. حىت أستطيع حتديد موقع التحريض من تلك الصور للمسامهة اجلنائيـة        
 الفقه اإلسالمي، مث أخرياً     مث أتعرف بعد ذلك على مفهوم التحريض يف       

على مفهوم اإلرهاب واجلرمية اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية، وذلـك          
  : يف ثالث نقاط على التوايل

WאאאאאW 

           عرفت الشريعة اإلسالمية املسامهة يف اجلرميـة سـواء املـسامهة
حيـث إن   . لتبعية، ولكن مع اخـتالف املـسمى      األصلية أو املسامهة ا   

املسامهة األصلية يف الفقه الوضعي هي نفسها االشتراك املباشر يف الفقه           
لتبعية يف الفقـه الوضـعي هـي نفـسها              اإلسالمي، وكذلك املسامهة ا

ولكن ليس معىن وجود اختالف    . االشتراك بالتسبب يف الفقه اإلسالمي    
أحكام كٍل منهما عن األخرى وإمنـا       اختالف يف   املسمى أنه ليس هناك   

هناك اختالف يف حكم كٍل منهما بالشك الختالف منظور وهدف كٍل           
 فيمـا   - بإذن اهللا تعاىل  - منهما عن اآلخر، والذي سأوضحه يف موضعه        

  . بعد
واملصدر الشرعي للمسامهة اجلنائية وحكمها مأخوذ من القـرآن         

لنبوية الشريفة وما سار عليه         رضـوان اهللا   - الـصحابة   الكرمي والسنة ا
لتابعون من بعدهم- عليهم   . وا



 ٤٢

ففي القرآن الكرمي وردت آيات كثرية بـشأن جتـرمي املـسامهة            
اجلنائية والنهي عنها ياً باتاً، وحتذير اإلنسان من أن يتخذ غريه عوناً            
ياً أو أدبياً، مع الوعيد             له لالعتداء على أخيه اإلنسان سواء بدنياً أو مال

على . يد يف الدنيا واآلخرة لكل من تسول له نفسه ذلك         بالعقاب الشد 
وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعـاونواْ       {  يف قوله تعاىل   دما ور سبيل املثال، 

F١EK}علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب 
- مر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب        ويف عهد الصحابة قضي ع    

 بقتل سبع أنفس من أهل صـنعاء سـامهوا يف قتـل             - رضي اهللا عنهما  
    F٢EKلو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاً: وقال عمر . شخص واحد

 J         وبعد أن تعرفت على األصل الشرعي لتجرمي املسامهة اجلنائية
 اجلنائية يف اجلرمية وفقاً     يف اجلرمية، بقي علي أن استوضح صور املسامهة       

ملنظور الفقه اجلنائي اإلسالمي حىت أستطيع أن أوضح موقع التحـريض           
  .منها

فاملسامهة اجلنائية وفقاً ملنظور الفقه اجلنائي اإلسالمي هلا صورتان         
  : االشتراك املباشر، واالشتراك بالتسبب:  مها

١ JאאאFאאEF٣E:    احلالة اليت ينفذ فيها 
كل شريك ركن اجلرمية املادي أو جزًء منه، أو بعبارة أخرى هو الذي             
يكون فيه عمل كل شريك مرحلة من مراحل تنفيـذ اجلرميـة، كمـن              

                                     
ة   )1( ي ، آ ئدة  ا مل ا   ) .٢(سورة 

  .٣٠٩م ، ص ٢٠٠٣، القاهرة،  ١، مكتبة دار التراث، جتشريع اجلنائي اإلسالميعودة، عبد القادر، ال  )2(

 ،  ١م، ط ١٩٩٣ي،  منشورات جامعة قاريونس، بنغاز   الفاخري، غيث حممود، االشتراك يف الفقه اإلسالمي،          )3(
  .١٢٢ص 



 ٤٣

يشترك مع غريه يف محل املتاع املسروق من حرزه، ومن يشترك مع آخر             
لنتيجة  يف قتل إنسان بأن يقوما بضربه ضرباً تنتج عنه الوفاة، و           تكون ا

  . لكال الفعلني
: ولالشتراك املباشر يف الفقه اجلنائي اإلسـالمي صـورتان مهـا          

، واالشـتراك   )أي االشتراك بـالتواطؤ أو باالتفـاق      (االشتراك بالتمالؤ 
). أي دون أن يكون بني املشتركني فيه تفاهم أو اتفاق سابق          (بالتوافق  

رة هـذا االشـتراك     ويستوي لدى الفقه  اجلنائي اإلسالمي أن تقع صو        
.املباشر من الناحية الزمنية يف شكل متزامن أو متعاقب 

٢אאFאאE :  أن يكـون دور
وهلـذا النـوع مـن      . الشريك خارجاً عن تنفيذ ركن اجلرمية املـادي       

االشتراك باالتفاق، واالشتراك، بالتحريض،    ( االشتراك صور ثالث هي   
ويسمى فعل الشريك املتسبب االشـتراك غـري        ). واالشتراك باملساعدة 

  F١EKاملباشر أو االشتراك بالتسبب
ومن هنا يتضح لنا موقع التحريض بالنسبة للمسامهة اجلنائيـة يف           
اجلرمية لدى الفقه اجلنائي اإلسالمي، فهو يعد صورة من صور االشتراك           

Kبالتسبب يف املسامهة اجلنائية للجرمية 

 

 

 

 
                                     

ر       )1( مقارنـة، دا فقهيـة  اإلسالمي، دراسـة  ائي  اجلن فقه  ل ا يف  نظريات  أمحد،  فتحي  نسي، 
قاهرة،  ل ا لشروق،  م١٩٨٦ا ص    ،  ٧٩.  



 ٤٤

Wאאאאא 
يعرف التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي على أنه          
معصية وأمر بإتيان منكر سواء كان للتحريض أثر يف ارتكاب اجلرمية أم            
مل يكن له أي أثر،  حبيث إن اجلاين كان سريتكب اجلرمية ولو مل حيرض               
أو مل يترتب على هذا التحريض وقوع جرمية فإنه جيوز وفقاً ألحكـام             
الشريعة اإلسالمية العقاب على التحريض مستقالً لكون التحـريض يف          

  F١EKحد ذاته معصية 

ويعترب احملرض شريكاً بالتسبب عند أيب حنيفة والشافعي وأمحـد          
صـل إىل  بن حنبل ما مل يصل التحريض إىل حد اإلكراه امللجئ، فإذا و           

، مثال ذلك إذا كان احملرض له سلطان        F٢Eهذا احلد أصبح احملرض فاعالً    
على املأمور مثل األب على ولده الصغري غري املميـز، واملعلـم علـى              

  F٣EKتلميذه

ويتفق أئمة الفقه اإلسالمي على أنه ال يعد اآلمر فـاعالً إال إذا             
يز حبيـث يـصبح     كان له سلطان على املأمور وكان املأمور عدمي التمي        

كاآللة يف يده، وإال أعترب اآلمر جمرد حمرض عادي ال يوقع عليه سـوى              
، اً وال جمنون  اًأما إذا مل يكن املأمور صغرياً وال معتوه       . العقوبة التعزيرية 

                                     
  .٣٦٨ ، ٣٦٧ ،  ص ١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج   )1(
اح،   )2( فت ل ا عامة   - اجلرمية خضر،عبد  ل ا اإلسالمي    أحكامها  فقه  ل وا ملعاصرة  ا االجتاهات  ر  يف  ، دا

قاهرة ل ا ة،  ي عرب ل ا نهضة  ل   .٢٣٣م،ص ١٩٨٥،ا
ج   )3( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ١عودة،   ،  ٣١٩.  



 ٤٥

ومل يكن لآلمر سلطان عليه فليس اآلمر إال حمرضاً عادياً قد ينتج أثـره            
  F١EKوقد ال ينتجه

عترب الشريك بالتسبب أيـاً كانـت صـور         إال أن اإلمام مالك أ    
إذا حـضر علـى     ) سواء بالتحريض أو االتفاق أو املساعدة     (اشتراكه  

مسرح اجلرمية وقت ارتكاا فإنه يعد فاعالً للجرميـة ولـيس شـريكاً            
بالتسبب سواء ساعد املباشر للجرمية أو مل يساعده، ولكن بـشرط أن            

  F٢EKها هو يكون حبيث إذا مل يباشر غريه اجلرمية باشر
لنبوية الـشريفة،           ومصدر جترمي التحريض على اجلرمية من السنة ا
باعتباره معصية جيوز العقاب عليها، مصدرها قولـه صـلى اهللا عليـه             

علـى  : (، وقوله   F٣E)ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز وجل       : ( وسلم
 املسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إال أن يؤمر مبعـصية،           املرء

EF٤EKمبعصية فال مسع وال طاعةفإن أمر 
القتـل  (ولقد وصف الفقيه ابن قدامة التحريض على القتل بأنه          

وقسم ابن قدامة صور االشتراك بالتسبب إىل أربع صور         ). بتوكيل غريه 
   :F٥Eهي

١ Jفيقتله اإلكراه، بأن يكره رجالً على قتل آخر.  

                                     
  .٣٣١ ، ص ٩ط ، جـ.ابن قدامه ،عبد اهللا بن أمحد،  املغين ، الرياض ، مكتبة الرياض احلديثة ، د  )1(
شرح خم          احلطاب  )2( اجلليل يف  مواهب   ، بو عبد اهللا حممد  أ يل،     ،  اإلكل تاج  وامشه  يل  خل تصر 

 ، بريوت   ، لفكر  ا ر  ،ج ٦م، ط١٩٩٥دا ص ٦   ،٢٤٢.  
اإلمام أمحد       ا  )3( مسند   ، أمحد   ، بن حنبل  بن حنبل  بـريوت،ط      املكتب اإلسالمي،  ،عـام  ٢، 

رقم ١٣٩٨ حديث   ، ج١٠٩٥هـ  ص ٢،   ،٢٤٨.  
مل  )4( رقا بق، حديث  لسا ا ج٤٦٦٨مرجع  ص٢،   ،٣٠١.  
مه،   )5( قدا بن  أمحد، ا بن  ملغين،عبد اهللا  سابق،ج  ا ص ٧مرجع   ،٦٤٦.  



 ٤٦

 الذي قتـل، فقتـل       الشهادة، فإذا شهد رجالن على آخر بأنه هو        - ٢
  .   بشهادما مث رجعا واعترفا بتعمدمها فعليهما القصاص

 احلاكم فإذا حكم على رجل معصوم بالقتل عاملاً بذلك ومتعمـداً            - ٣
  .فقتل واعترف بذلك وجب عليه القصاص

 القتل بالتوكيل، فلو وكّل غريه بالقتل ومل يكن يتعمد قتله ظلماً،            - ٤
. بالويل أو املوكل كما لو باشرهأي الفاعل، فاحلكم متعلق 

Wאאאאא  

اإلسالم دين يقوم على احملبة والوئام، واملسلم يشرق قلبه دائمـاً           
فقد علمنا اهللا عز وجل أننا إذا خفنا من أحد علينـا أال            . بنور اإلسالم 

وِإمـا  {Wينة من األمر، قال تعـاىل     نعلن له حىت يكون على ب     خنونه، بل 
اخلَاِئِنني ِحبالَ ي اء ِإنَّ اللّهولَى سع ِهمةً فَانِبذْ ِإلَيانٍم ِخيِمن قَو افَنخت{)١(.  

ويأمر اهللا عز وجل املسلم بأن يتصف بـاحللم والـصرب والتـأين             
توصل معهم  والروية وعليه أن يستقبل الرافضني، ويناقشهم يف األمر وي        

إىل احلل،فرمبا تتضح أمامهم الرؤية وينضمون إىل مجاعـة املـسلمني،           
مأمنهم وال  ويكونون عوناً للدعوة اإلسالمية، وإال فعلينا أن نردهم إىل        

وِإنْ أَحد من الْمـشِرِكني اسـتجاركW}       خنيفهم، كما قال تعاىل   نزعجهم وال 
كَالَم عمسى يتح هونَفَأَِجرلَمعالَّ ي مقَو مهِبأَن ذَِلك هنأْمم هِلغأَب ٢(} اللِّه ثُم(. 

فهذه اآلية الكرمية تشهد بسمو تعاليم اإلسالم ومساحته، واحلرص         
على هداية الناس إىل احلق صيانة لدمائهم وأمواهلم من العدوان عليهـا            

                                     
ة   )1( اآلي األنفال    .)٥٨(سورة 
ة   )2( اآلي ة  وب ت ل ا   ).٦(سورة 



 ٤٧

 اإلرهـاب يف    حىت ولو كان هؤالء الناس من األعداء، وترتبط فكـرة         
الشريعة اإلسالمية باألخالق، فما كان خمالفاً للمبادئ األخالقية يعتـرب          
جرمية إرهابية يف حالة إقرار عقوبة هلا، وتقف الشريعة اإلسالمية ضـد            
اإلرهاب وترفضه منهجاً وأسلوباً يف احلياة لتحقيق الغايات واألهداف،         

رهـايب حـسب   وتوقع أقصى أنواع العقوبات على مرتكب العمل اإل       
  .جسامة العمل

فالشريعة اإلسالمية ترفض مجيع أنواع العنف واإلرهاب، ألـا         
أنزلت من رب العاملني لتحرير الناس وإلرساء قواعد األمـن والـسالم            
وإزالة الظلم والعدوان، فهي جامعة شاملة خلـريي الـدنيا واآلخـرة،            

 األسـرة   واإلسالم دين احملبة والتكافل االجتماعي الذي يـسود نظـام         
ـ           وال يروعـه وال     هواتمع، ألن املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذل

واإلسالم يقر االختالف يف وجهات النظر، لكنه ال يقر أسلوب         . خييفه
العنف إلجبار شخص على اعتناق فكر معني، ولعل أكرب مظهر علـى            

ا اإلسالمية، فقد خنتلف يف الرأي لكن ال نكفر بعضن        ذلك تعدد املذاهب  
البعض وال نتشاجر، ولقد كان أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           
سلم خيتلفون يف الرأي ، وعلى سبيل املثال اختالفهم يف أسرى بـدر،             

  . واختالف الرأي يف صلح احلديبية 
 يف االعتقاد، بل دعا إىل اسـتقالل        ةكما ى اإلسالم عن املغاال    

دالل باالعتمـاد علـى     الفكر والشخصية، وى عن االحنراف يف االست      



 ٤٨

كذلك ى عن حتكيم اهلوى يف االستدالل بالنصوص أو اختيار         . الظنون
  . )١(واألقوال املرجوحة وإيثارها على القوية الراجحةاألدلة

ولقد حذر اإلسالم من االختالف والفرقة، وهو الثابت من قوله         
يعا لَّست ِمنهم ِفي شيٍء ِإنما أَمرهم ِإلَى        ِإنَّ الَِّذين فَرقُواْ ِدينهم وكَانواْ شِ     {Wتعاىل

.)٢(}اللِّه ثُم ينبئُهم ِبما كَانواْ يفْعلُونَ 
لبينات للقرآن الكرمي، وما أمجع عليه الفقـه           وباستقراء اآليات ا
اإلسالمي ، يتضح لنا أا حرمت نوعني أساسني من العنـف ينطـوي             

. رهاب سواء مبفهومه القدمي أو مبفهومه املعاصـر       حتتهما كافة صور اإل   
احلرابـة،  : وهذه األفعال تندرج حتت نوعني من جرائم احلدود وهـي           

  . والبغي
وسأتناول بالتوضيح فيما يلي مفهوم كل من هاتني اجلـرميتني يف           
الشريعة اإلسالمية، تاركاً الكالم عن أحكامها إىل موضعه بالبحث فيما 

 هذا املقام أن أوضـح معـىن ومفهـوم هـاتني            فالذي يهمين يف  . بعد
  :الصورتني للجرائم اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية وهي

واليت يرتكبها املسلم وغري املسلم سواء أكان ذمياً أم غري          (احلرابة  
  : كما يلي) والذي ال يقع إال من مسلم(والبغي )  ذمي
 
 
 

                                     

F1E         ،قاومه ن وكيف  ه  ب ا أسب اإلرهاب  صالح،  ملقصود،  ا قاهرة،    عبد  ل ا االعتصام،  ر  ،  ١٩٨٨دا
.١٣ص 

ة   )2( اآلي عام  األن   ) .١٥٩(سورة 



 ٤٩

F١EאאFאאאאE  
وهى أوىل صور اجلرائم اإلرهابية يف الشريعة اإلسـالمية، وهـي           

  .  اليت تقع من املسلم أو غري املسلم سواء أكان ذمياً أم غري ذمي
ِإنما جزاء الَِّذين يحـاِربونَ اللّـه ورسـولَه}         يقول احلق تبارك وتعاىل   

     قَتا أَن يادِض فَسنَ ِفي اَألروعسيـم  ولُهجأَرو ـِديِهمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَو  ـنم
 ِخالٍف أَو              ـذَابِة عِفي اآلِخـر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي

ِظيمع{)١(.  
ا وتفِْريقًا بين الْمؤِمِنني    والَِّذين اتخذُواْ مسِجدا ِضرارا وكُفْر}    وقوله تعاىل 

               اللّـهى ونـسا ِإالَّ الْحندِإنْ أَر ِلفَنحلَيلُ وِمن قَب ولَهسرو اللّه بارح نا لِّمادصِإرو
 والَِّذين ينقُضونَ عهد اللِّه ِمن بعدِ     {وقوله عز وجل  .)٢(}يشهد ِإنهم لَكَاِذبونَ  

ِميثَاِقِه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه ِبِه أَن يوصلَ ويفِْسدونَ ِفي اَألرِض أُولَِئك لَهم اللَّعنـةُ               
وِمن الناِس من يعِجبك قَولُـه ِفـي        {Wقوله تعاىل وأيضاً.)٣(}ولَهم سوُء الدار  

.)٤(}ى ما ِفي قَلِْبِه وهو أَلَد الِْخصاِمالْحياِة الدنيا ويشِهد اللّه علَ 
وقد فسر الفقهاء احلرابة بأا إشهار السالح وقطع الطريق مثـل           
العصابات املسلحة للسلب والنهب، أو مجاعات مقاومة السلطة ابتغاء         

واحلكم الواجب باحلرابة منوط بالوصفني معـاً وهـو         . الفتنة والفساد 
  ). اداإلفس(و) احملاربة(

                                     
ة   )1( اآلي ئدة  ا مل ا   ) .٣٣(سورة 
ة   )2( اآلي ة  وب ت ل ا   ).١٠٧(سورة 
ة   )3( اآلي لرعد  ا   ).٢٥(سورة 
ة   )4( اآلي قرة  ب ل ا   ).٢٠٤(سورة 



 ٥٠

وبالتايل فلفظ احملاربة إمنا يعين بناًء على ذلك املفـسدين الـذين            
يتخذون اخلروج على النظام العام وديد السالم االجتماعي شـعارات          

جرمية اإلرهاب (من هنا أطلق البعض على هذه الصورة        . يقاتلون عليها 
وتشمل هذه الصورة بالتـايل أغلـب      ). املعاصرة أو حرابة هذا العصر    

عمال اإلرهابية املعاصرة من أعمال القتل أو اخلطـف أو احتجـاز            األ
الرهائن أو اختطاف الطائرات أو االغتيال أو التفجري أو نسف املبـاين            
واملنشآت وغريها، فهي من قبيل اإلفساد يف األرض، وبذلك فهي تدخل     
يف عموم اآلية الكرمية بغض النظر عن اهلدف سواء أكان سياسياً أم من             

  .صول على املالأجل احل
ومن هنا فإن عقوبة اإلرهايب مثل عقوبة قاطع الطريق وهي القتل          

وليس القصاص، وال تسقط بعفو ويل األمر وويل الدم، ألن اهلدف منها            
هو محاية اتمع وحفظ أمنه وصيانة االسـتقرار واألمـن يف الدولـة             

  .اإلسالمية
 النبويـة  ومن األدلة على حترمي اإلرهاب والترويـع مـن الـسنة         

الشريفة، ما رواه مسلم  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صـلى               
ال يشري أحدكم إىل أخيه بالـسالح فإنـه ال          : (اهللا عليه وسلم أنه قال    

 )١ ()يدري أحدكم لعل الشيطان يرتع يف يده فيقع يف حفرة من النـار            
ـ            ا والشاهد أن احلديث ى عن اإلشارة بالسالح ولو مازحاً فكيف مب

.فوق ذلك 

                                     
ملنذري  )1( عظيم،    ،ا ل ا عبد  لدين  ا زكي       ، صحيح مسلم  الـدين         خمتصر  ناصـر  حممـد   حتقيق 

باين اإلسالمي  األل املكتب  ان،   ٣ط،  ،  ن ب ل ل      ١٩٧٧،  ا بـاب   ، ة  لصل وا لرب  ا نـهي أن   م،كتاب 
ه أخي إىل  لرجل  ا رقم يشري  السالح حديث  ص ١٨١٥ ب  ،  ،٤٨٠  



 ٥١

ولقد اختلف الفقهاء يف حتديد معىن احلرابة وتعريفهـا تعريفـاً           
شرعياً حمدداً، وذلك الختالفهم يف داللتها ومدى مشوهلا جلميع أنـواع           
الفساد يف األرض، وما إذا كانت تشمل الصور احلديثة من العنف الذي            

ض يتم من خالل اجلرمية املنظمة وكذلك اجلرائم اليت ترتكـب ألغـرا           
وأود . سياسية أم أا تقتصر على صورة قطع الطريق فقط دون غريهـا           

أن أشري إىل أم اتفقوا على إعطاء مسميات متعددة جلرمية احلرابـة يف             
ذلك املعىن للتدليل عليها اصطالحاً، فاحملاربة واحلرابة وقطـع الطريـق          

  .    ألفاظ تدل على معىن واحدكلهاالكربىوالسرقة
من الضروري علي عرض تعريف جرمية احلرابة لغة        من هنا أصبح    

، واصطالحاً لدى الفقه اإلسالمي وحتديداً لدى أئمة املذاهب األربعـة         
  .  لتحديد شكل هذه اجلرمية وصور األفعال اليت تندرج حتتها

مصدر حارب حيارب حماربة، وهي مـأخوذة       : فاحلرابة لغة تعين    
ب ألـم ذهبـوا ـا إىل        من احلرب، وهي نقيض السلم، وأنثوا احلر      

احملاربة وكذلك السلم والسلم يـذهب مـا إىل املـساملة، واحلـرب             
  .)١(بالتحريك أن يسلب الرجل ماله

قامت احلرب  : املقاتلة واملنازلة ولفظها مؤنث يقال      (وتعين أيضاً   
على ساق إذا اشتد األمر وصعب اخلالص، وقد تذكر بالنظر إىل معـىن             

ة، ويقال حمراب املصلي مأخوذ من احملاربـة، ألن         القتال، وحاربه حمارب  
  ).املصلي حيارب الشيطان وحيارب نفسه بإحضار قلبه

ِإنمـا جـزاء الَّـِذين}      قال تعاىل : واحلرابة  تعرف أيضاً باملعصية      
بواْ أَو تقَطَّـع    يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يـصلَّ           

                                     
ص  ، مرجع سابق،١، لسان العرب، ج حممد بن مكرمابن منظور، مجال الدين  )1(  ٣٠٤.  



 ٥٢

               ـملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي
 ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر{)١(. 

واملعىن الشرعي للحرابة لدى أئمـة املـذاهب األربعـة بالفقـه            
 الختالفهم يف تفسري داللتها من حيث       اإلسالمي اختلف يف حتديد معناه    

مشوهلا مجيع أنواع الفساد يف األرض أم أا تشتمل على أنواع حمددة من 
  : اجلرائم 

فهي تعين لدى احلنفية خروج مجاعة ممتنعني أو واحد يقدر علـى           
فإذا قطـع   . )٢(االمتناع قاصداً قطع الطريق أو أخذ املال أو قتل النفس         

ن أهل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا املال يقطـع         قوم من املسلمني أو م    
اإلمام أيديهم اليمىن وأرجلهم اليسرى من خالف أو يـصلبهم إن أراد            

وقد أطلـق احلنفيـة     . ذلك، فاشتراط القوم هنا لوجود املنعة والشوكة      
  .)٣(على احلرابة اسم السرقة الكربى جمازاً

 السبيل بأخذ مال    اخلروج إلخافة : (أما املالكية فقد عرفوها بأا      
حمترم مبكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو رد قطـع              

وعرفها البعض اآلخر مـن     . )٤ ()الطريق ال إلمرة وال لثائرة وال لعداوة      

                                     
ة   )1( اآلي ئدة  ا مل ا   ).٣٣(سورة 
لفكر،                )2( ا ر  دا ر،  قدي ل ا شرح فتح  لوهاب،  ا عبد  بن  لدين حممد  ا كمال  م،  هلما بن ا بـريوت،  ا

ص ٥م، ج ١٩٧٧، ٢ط  ،  ٤٢٢.   
لدين أيب     )3( ا عالء  لكاساين،  ر             ا ئع، دا الـشرا رتيـب  ت يف  ئع  ا لـصن ا ئع  دا ب مسعود،  بن  بكر   

بريوت، طالك لعريب،  ا ج ١٩٩٠، عام ٢تاب   ، ص ٧م   ،٩٠.  
عبد اهللا حممد      )4( بو  يل    احلطاب، أ اجلل مواهب  شرح ،  يل    يف  خل خمتصر  يل،     اإلكل تاج  وامشه 

بق سا ج مرجع  ص ٦،   ،  ٣١٤.   



 ٥٣

 )أخذ املال على وجه يتعذر معه االستغاثة والغـوث        (هذا املذهب بأا    
)١(. 

 أو ذمي وكل مـن      وقرر بعض فقهاء املالكية أا تقع من مسلم       
  . )٢(دخل الدار على شخص ليأخذ ماله فهو حمارب

الربوز ألخذ مال أو لقتـل أو إرهـاب         ( ويعرفها الشافعية بأا    
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث، باستخدام الـسالح           

  .  )٣()جماهرة يف الطرق والصحاري حىت يغصبوهم ما معهم

   خروج املكلفني امللتزمني بالسالح أو    (ا   أما احلنابلة فعرفوها بأ
لبنيان أو البحر ألخذ أموال النـاس              أي أدوات أخرى يف الصحراء أو ا

                                     
بن    )1( ر             ا م، دا األحكا ومناهج  ة  األقضي أصول  يف  احلكام  تبصرة   ، بن حممد  هيم  را ب إ فرحون، 

ط بريوت،  ة،  علمي ل ا لكتب  ص ١ا  ،١٨٤.  
لذخرية، حتقيق د          )2( ا إدريس،  بن  أمحد  لدين  ا شهاب  قرايف،  ل لغـرب      . ا ا ر  دا حجـي،  حممد 

عة األوىل،  لطب ا بريوت،  ج ١٩٩٤اإلسالمي،  م،  ص ١٢   ،١٢٣.  
بن    )3( رملي، حممد  ل ط  ا بريوت،  ة،  اإلسالمي ة  ب ملكت نهاج، ا مل ا شرح  إىل  احملتاج  ة  ي شهاب، ا  ٤ ،

ج١٩٨٩ ص٨م،   ،٣٠٢.  



 ٥٤

عليهم والبعض اآلخـر    )٢(، ولقد أطلق بعضهم لفظ احملاربني     )١()جماهرة
  .)٣(أطلق عليهم لفظ املختلسني واملنتهبني

ـ          ا  وميكن من جمموع التعريفات السابقة، تعريف احلرابـة بأ )
خروج مكلف يف دار اإلسالم إلخافة سبيل املسلمني أو املعاهـدين أو            
املستأمنني من املقيمني بدار اإلسالم أو أخذ ماهلم أو االعتـداء علـى             
أنفسهم أو أعراضهم بناء على القوة واملنعة سواء كان ذلك يف الرب أو             

  .)٤ ()البحر أو اجلو أو داخل املدن والقرى
ة احلرابة أهم صورة من صـور اإلرهـاب يف          وبالتايل تعترب جرمي  

الشريعة اإلسالمية ومتثل أخطر أنواع الفساد يف األرض نظراً ملا حتدثـه            
 مـن   ههذه اجلرائم من ذعر وخوف يف قلوب اآلمنني نتيجة ما يرتكبون          

قتل وسرقة واغتصاب لألعراض واألموال وإزهـاق األرواح يف سـبيل           
اجلرمية ما نراه هلا مـن صـور        ذلك، ويدخل بالتايل حتت مفهوم هذه       

العصابات اليت تقوم بالقتل واخلطـف والـسطو املـسلح واالغتيـال            
لبنيان           والتفجريات وغريها، سواء ارتكبت تلك األفعال يف الصحراء أو ا

  .   ، وسواء ارتكبها مسلم أو غري مسلم من الذميني

                                     
)1(               ، ء  واإلفتـا ة  علمي ل ا لبحوث  ا رة  دا إ دات،  اإلرا تهى  من شرح  دريس،  بن إ منصور  بهويت،  ل ا

رياض،   ل ص   ٣ج  م،  ١٩٩٠ا شـرح          ٣٧٥،  يف  لسبيل  ا ار  ن م بن حممد،  هيم  را ب ان، إ لضوي ا ؛ 
زهري يل، حتقيق  دل ل اإلسالمي،بريوت، ا املكتب  لشاويش،  ا ، ج ١٩٧٩  ص ١٠م   ،  ٣٩٣  .   

بق، ج           )2( سا مرجع  ملغين،  ا أمحد،  بن  عبد اهللا  مه،  قدا بن  ص  ٨ا  ، اوى،    ٣٨٧   فت ل ا ه،  مي ي ت بن  ا ؛ 
ط         بريوت،  ة،  ل لرسا ا مؤسسة  قاسم،  بن  لرمحن  ا عبد  عـام    ١مجع  ص  ٢٨م، ج   ١٩٩٨،   ،

٣٠٩.  
ج   )3( بق،  اوى، مرجع سا فت ل ا ه،  مي ي ت بن  ص  ٢٨ا  ،٣١٥.   
اإلرهاب،            )4( من  اإلسالم  موقف  اهللا،  عبد  بن  لعمريي، حممد  منـشورة،      ا ه  دكتـورا ة  ل رسـا

رياض،  ل ا ة،  ي األمن علوم  ل ل ة  ي ب عر ل ا نايف    .٣٥٣م،ص ٢٠٠٤جامعة 



 ٥٥

الـشرك فـساد يف    : (قال اإلمام الشوكاين يف هـذا الـشأن إن          
 وقطع الطريق فساد يف األرض، وسفك الدماء فساد يف األرض،           ،األرض

وب األموال فساد يف األرض، والبغي على عباد اهللا بغري حق فساد يف             
لبنيان وقطع األشجار وتغوير األار فـساد يف األرض            )األرض، وهدم ا

)١(   .  
وقد اتفق الفقهاء بشأن أربع صور من األفعال اإلرهابية يف أـا            

  .حتت مفهوم احلرابة، واختلفوا بشأن صور أخرىتدخل 
  : صور احلرابة األربعة اليت أتفق الفقهاء بشأهنا هي 

األمن من  اخلروج إلخافة السبيل وقطعه على املارة وترويعهم ونزع         ) أ(
  .)٢(قلوم دون أن يترتب على ذلك فعل آخر

ف حيث خيرج احملارب ويقطع الطريـق ـد       املغالبة على النفس،    ) ب(
   .)٣(إزهاق األنفس وقتلها دون غاية أخرى كأخذ املال وغريه

حيث خيرج احملارب قاصداً أخذ املال علـى        املغالبة على األموال،    ) ج(
سبيل املغالبة والقهر واإلخافة، ويكون أخذ املال يف هذه احلالـة دون            

وقد اشـترط الفقهـاء يف املـال        . حصول قتل أو جرح أو هتك عرض      
يؤخذ على سبيل ااهرة والقوة والغلبـة       :  الصور بأن    املأخوذ يف هذه  

وليس خفية، وأن يكون املال متقوماً كالعمالت الورقية اليت يتعامل ا           
أو ما شاها كالدراهم والدنانري والسندات الورقية وحنو ذلـك؛ وأن           

                                     
بـريوت،               )1( نشر،  ل وا اعة  لطب ل لفكر  ا ر  قدير، دا ل ا فتح  علي،  بن  لشوكاين، حممد  ،  ١٩٨٣ا م 

ج)ط.د(    .٣١ص ، ٢، 
زهرة،     )2( بو  اإلسالمي    حممد، اجل أ فقه  ل ا ة يف  عقوب ل وا لقـاهرة،     رمية  ا لعريب،  ا لفكر  ا ر  دا  ،٢ط، 

ص ١٩٧٤  ،    .١٥٥م 
لفكر، ج   )3( ا ر  احمللي، دا أمحد،  بن  على  حزم،  بن  ،١١ا ص ١٩٩٠     .٣٠٨م، 



 ٥٦

املال منقوالً فال يكون عقاراً وسواء كان منقوالً بطبيعته أو بفعل           يكون
 ويشترط أن يكون املال املنقول مادياً، ويشترط أن يكون املـال            الغري،

.)١(ليس آلخذه شبهة فيهعزيزاً غري تافه، وأن يكون مملوكاً للغري 
حبيث يكون احملارب خميفـاً للـسبيل       املغالبة على األنفس واملال ،      ) د(

 قاصداً القتل وأخذ املال، وقد يكون القتل سبيالً له إما لإلرهـاب أو            
      .)٢(إللقاء الذعر يف القلوب ليتمكن من املال

  :فهياإلسالمي أما  صور احلرابة املختلف عليها يف الفقه 

، فقد اعتربها املالكية وبعض فقهاء الشافعية       املغالبة على األعراض  ) أ(
، حيث يرى اإلمام مالك بأنه جيوز قتل الزاين احملارب ولو كان            )٣(حرابة

الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها حـداً،       غري حمصن وال يشترط يف      
خالف اجلمهور الذين يرون إقامة حد الزنا مىت توافرت شروطه حبيث           

نياً ال بصفته          حمارباً، وإن كان   جيب رجم الزاين إن كان حمصناً بصفته زا
نياً ال باغياً وحمارباً         (غري حمصن فإنه جيلد بوصفه زا فقد فسر بعـض    . )٤ 

مـن  ) ٣٣(املراد بالفساد يف األرض الوارد باآليـة        فقهاء املالكية بأن    
.)٥(سورة املائدة هو الزنا والسرقة وقتل الناس وإهالك احلرث والنسل 

                                     
مرجع                )1( م،  احلكا ومناهج  ة  األقضي أصول  يف  احلكام  بصرة  ت بن حممد،  هيم  را ب إ فرحون،  بن  ا

ص  بق،    .١٨٤سا
بو   )2( ص  حممد،زهرة،أ بق،  سا مرجع  ة،  عقوب ل وا اجلرمية   ١٥٢.   
ص                )3(  ، سابق  مرجع  ملنهاج،  ا شرح  إىل  احملتاج  ة  ي ا شهاب،  بن  رملي، حممد  ل عبد    ٢ا بن  ا ؛   

قاهرة،           ل ا حسان،  عة  مطب ة،  ن ملدي أهل ا فقه  لكايف يف  ا عمر،  بو  أ لرب،   هـ،١٣٩٩،  )ط.د (ا
ص٨ج  ،٣٧٤.  

ة  )4( عقوب ل وا اجلرمية  زهرة، حممد،  بو  ص أ بق،  سا مرجع   ،٣٠٨.  
ط                )5( دمـشق،  قلم،  ل ا ر  دا قرآن،  ل ا آي  أويل  ت عن  يان  ب ل ا جامع  ر،  جري بن  لطربي، حممد  ، ١ا

، ج ١٩٩٧ ص ٦م   ،٣٠٨.   



 ٥٧

مامية إىل نفس رأي املالكية والـشافعية مـن         ولقد ذهب الظاهرية واإل   
اعتبار هذه الصورة من صور احلرابة بشرط أن يكون الزنا نتيجة الغلبة            

  .)١(والقهر واإلكراه
وهي القتل باخلداع سواء كان على مال أو النتهاك         ،قتل الغيلة ) ب (

عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سر أو حنو ذلك، ومن أمثلتها القتـل             
حيث يرى املالكيـة أن قتـل الغيلـة         . )٢(بالسم أو بإعطاء مادة خمدرة    

  .)٣(يوجب القتل حداً ال قصاصاً، فالقاتل غيلة كاحملارب
ية والشافعية والظاهرية والزيدية واإلمامية فـريون أن        أما بالنسبة للحنف  

  .)٤(القتل غيلة ليس من احملاربة
فاملالكية واحلنابلة اعتربوهـا مـن      ، الطريق جراحة املقطوع عليه  ) ج(

صور احلرابة، حيث اعتربوا من يعتدي علـى أحـد املـارة وحيـدث              
 لإلمـام   زجيو العفو هنا وال     زاجلراحات يف عابر السبيل حمارباً، وال جيو      

  .)٥(أن يعفو ألن هذا حد من حدود اهللا قد بلغ السلطان
أما اإلمامان الشافعي وأبو حنيفة فلم يعترباا من صور احلرابة، واعتربا           

  . )٦(احملارب الذي حيدث جراحة يف أحد يقتص منه

                                     
بريوت، ج   )1( لعريب،  ا لفكر  ا ر  دا احمللى،  أمحد،  بن  علي  حزم،  بن  ص ١١ا  ،٣٠٨.   
ج   )2( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ،٢عودة،   ٦٤١.   
ج                 )3( بق،  سا مرجع  ة،  ن ملدي ا أهل  فقه  يف  لكايف  ا  ، عمر  بو  لرب، أ ا عبد  بن  ص    ٢ا  ، بن  ٣٧٥  ا ؛ 

مرجـع                احلكـام،  ومنـاهج  ة  األقضي أصول  يف  احلكام  بصرة  ت حممد،  بن  هيم  را ب إ فرحون، 
ج بق،  ص ٢سا  ،١٨٥.   

   .٣٢٢، ص ١اهرة، ج الشاذيل، حسن علي، اجلنايات يف الفقه اإلسالمي، دار الكتاب اجلامعي، الق  )4(
، ج ابن حزم،   )5( سابق  احمللى، مرجع  أمحد،  بن  ص ١١علي   ،١٥٢.  
    .٤٢٧، ٥ ج مرجع سابق،، شرح فتح القدير،  بن عبد الوهابابن اهلمام، كمال الدين حممد  )6(

  



 ٥٨

حيث ذهب الظاهرية إىل أن املمتنـع عـن أداء          ،منع أداء الزكاة  ) د(
، وإن غيبها )١(اً هللا ورسوله، وإن كذّب ا فهو مرتد  الزكاة يكون حمارب  

ومل ميانع دوا فهو آت منكراً وواجب تأديبه أو ضربه حىت حيـضرها            
من رأى مـنكم منكـراً      : ( كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

فبقلبـه وذلـك    فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع          
  هذا منكر ففرض على من استطاع أن يغريهو. )٢( )أضعف اإلميان

فهناك رأي لإلمام أمحد بـن حنبـل يف اعتبـاره           قتل اإلمام ،  ) هـ(
كاحملارب فيقتل حداً أو يكون أمرهم إىل أولياء الدم حيث إن يف قتـل              

ويف ذات االجتاه يف الفقه هناك من يرى تأييـد          .)٣(اإلمام فساداً عظيماً  
عتبار قاتل اإلمام أعظم فـساداً مـن        ذات وجهة النظر لإلمام أمحد با     

  . )٤(احملارب
 حـداً   لوهناك رأي يف الفقه املالكي ذهب إىل خالف ذلك بأنه ال يقت           
رضـي  - وإمنا يترك حق املطالبة لويل الدم ، استدالالً مبا ورد عن علي             

إن مت فـإن  ( عندما  قال البنه حينما اعتدى عليه ابن ملجم - اهللا عنه 
 )٥( )فأعف عنه وإن تعف يك خرياً لك شئت فاقتله وإن شئت  

                                     
ج  )1( بق،  سا مرجع  احمللى،  أمحد،  بن  علي  حزم،  بن  ص١١ا  ،٢٩٠  .  
)2(     ، ملنذري  عظي   ا ل ا عبد  لدين  ا سابق     زكي  مرجع  مسلم،  صحيح  خمتصر  اإلميـان،    م،  ، كتاب 

رقم  ، حديث  لقلب  وا لسان  ل وا يد  ل ا ب ملنكر  ا تغيري  اإلميان  من  ص،٣٤باب   ١٦.  
لعـريب،               )3( ا لكتـاب  ا ر  دا لرعيـة،  وا راعي  ل ا يف إصالح  ة  لشرعي ا اسة  لسي ا أمحد،  ه،  مي ي ت بن  ا

  .٨١ص ، ٤هـ، ط١٣٩٩ بريوت،
لك  )4( ا عامل  فروع،  ل ا مفلح، حممد،  بن  بريوت، طا ج١٩٨٥، ٤تب،  ص٥م،   ،٦٦٩.  
اد،              )5( ب ة، حيدر أ ي ن ما عث ل ا ملعارف  ا رة  ئ دا لكربى،  ا لسنن  ا احلسني،  بن  أمحد  يهقي،  ب ل هلنـد،  ا ا

ج ١٣٥٥، ١ط ص ٨هـ،   ،٥٨.   



 ٥٩

ومن وجهة نظري بشأن الصور السابقة املختلف عليها يف الفقـه           
أن  املغالبة على األعراض تعترب حرابة ملا فيها من مفسدة، وتأييداً ملـا              

وأيضاً فيما  . ذهب إليه مجهور الفقهاء من املالكية والظاهرية واإلمامية       
  .)٢(، وجراحة املقطوع عليه)١(يتعلق بالقتل غيلة وخداعاً

أما فيما يتعلق مبنع الزكاة ، وقتل اإلمام فلدي رأي خمتلف وهو             
  .   أنه يعترب املطالب ا عاصياً وعقوبته تعزيرية

أما بالنسبة لقاتل اإلمام، فإنه على الرغم من وجاهة القول الذي           
 لويل الـدم     يرى أنه جيب أال حيد وفقاً لعقوبة احلرابة، وإمنا يترك األمر          

  - رضي اهللا عنـه     –وفقاً للرواية املنقولة عن وصية علي بن أيب طالب          
البنه فيما يتعلق بإعطائه حق القصاص من القاتل أو تركه بـصفته ويل             

وهو ما يأخذ به الفقه الوضـعي       .  )٣(- رضي اهللا عنه  - الدم عن والده    
عـديل  املعاصر والذي ذهب إىل عدم اعتبار قتل رئيس الدولة ـدف ت           

وهو ذاته مـا   . )٤(نظام احلكم جرمية سياسية وإمنا اعتربها جرمية عادية       
قضى به القضاء الفرنسي بأن قتل رئيس اجلمهورية الفرنسية يعد جرمية           

 من االتفاقية األوروبية لتسليم ارمني سنة       ٣/٣عادية كما نصت املادة     

                                     
بـرقم               )1( ة  لسعودي ة ا ي عرب ل ا ململكة  ا يف  ء  علما ل ا ار  ة كب ئ هي ر  قرا صدر  وتـاريخ  ) ٣٨(ولقد 

ئم احل١١/٨/١٣٩٥ جرا من  اره  ب اعت ب بةهـ    .را
برقم              )2( ة  لسعودي ا ة  ي عرب ل ا ململكة  ا يف  ء  علما ل ا ار  ة كب ئ هي ر  قرا صدر  وتـاريخ  ) ١٤٨(ولقد 

مـن               ١٢/١/١٤٠٩ ملعاصـرة  ا صـور اإلرهـاب  ضمن  ة  ب احلرا ئم  جرا من  اره  ب اعت ب هـ   
ملنشآت ا وحرق  ئق  احلرا وإشعال  واالختطاف  قتل  ل وا تفجريات  ل   . ا

   .٥٨، ص ٨رجع سابق، ج البيهقي، أمحد بن احلسني، السنن الكربى، م  )3(
ملهيمن،   )4( ا عبد  عقوباتشرحبكر،  ل ا انون  ق اخلاص (  لقسم  قاهرة، )ا ل ة، ا ي عرب ل ا نهضة  ل ، دار ا

ص   م١٩٦٨ نظريـة            ٢١،  ل ا م،  عا ل ا لقسم  ا لعقوبات  ا انون  ق أصول  فتحي،  أمحد  سرور،  ؛   
ة،  ي عرب ل ا نهضة  ل ا ر  دا لجرمية،  ل مة  عا ل ص ١٩٧٩ا  ، م   ٢٧٩.   



 ٦٠

 عائلته يعد    من أن قتل أو حماولة قتل رئيس الدولة أو أحد أفراد           ١٩٥٢
  .)١(جرمية عادية

والذي أراه ما ذهب إليه اإلمام أمحـد بـن حنبـل يف اعتبـاره               
كاحملارب فيقتل حداً أو يكون أمرهم إىل أولياء الدم حيث إن يف قتـل              

وهو ما ذهب إليـه رأي يف الفقـه الوضـعي           . )٢(اإلمام فساداً عظيماً  
رائم غري العاديـة    املعاصر من اعتبار مثل هذا النوع من اجلرائم من اجل         

طاملا ثبت أن الباعث عليها كان سياسياً أي كان قتل رئـيس الدولـة             
بغرض تغيري نظام احلكم وليس جمرد قتل رئيس الدولة بـصفته فـرداً             

  . )٣(عاديا
ومن أجل ذلك فإنين أؤيد هذه الوجهة من النظر الـيت تـرى أن              

متكني دولـة   قاتل رئيس الدولة بغرض تغيري نظام احلكم اإلسالمي، أو          
من التسلط على البالد، أو إضعاف قوة الدولة أمام غريها مـن            أجنبية

الدول فإن اجلرمية ال تكون بغياً وال تكون جرمية سياسية عادية وإمنـا             
تعد حرابة ومن أخطر اجلرائم اإلرهابية املعاصرة، حيث إا متثل صورة           

  .كبرية من صور الفساد يف األرض وحماربة اهللا ورسوله
ولكن يثور تساؤل آخر حول ما إذا كانـت اجلرميـة املنظمـة             

  . بصورا يف العصر احلديث تعد جرمية حرابة وتندرج حتتها أم ال؟
 يف هذا الشأن أن بعض الفقهاء املعاصرين اعتربوا         وخالصة القول 

أن اجلرمية اإلرهابية هي إحدى صور اجلرائم املنظمة وأن األخرية تتسع           

                                     
لق، حممد عبد     )1( اخلا ط          عبد  اإلرهـاب،  ئم  جلـرا لقـانوين  وا لديين  ا ملنظور  ا ملنعم،  ا ر  ١  ، دا

قاهرة،  ل ا ة،  ي عرب ل ا نهضة  ل ص ١٩٩٩ا   .٢٠٨م، 
ص   )2( بق،  سا ة، مرجع  رعي ل وا راعي  ل ا إصالح  ة يف  لشرعي ا اسة  لسي ا أمحد،  ه،  مي ي ت بن    .٨١ا
  .٢٠٨ابق، ص عبد اخلالق، حممد عبد املنعم، املنظور الديين والقانوين جلرائم اإلرهاب، مرجع س  )3(



 ٦١

وقد برروا رأيهم يف ذلك على أساس أن        .  العكس لتشمل األوىل وليس  
اجلرائم املنظمة تقوم ا عصابات هدفها بلوغ أعلـى مراكـز القـوة            

لنتائج اليت تتمخض عنها جرائمها        وأن نشاطهم  . والنفوذ مهما كانت ا
اإلجرامي منتشر يف االجتار باملخدرات، واالجتار بالبـشر والـدعارة،          

حة، وغسيل األموال، والسرقات البنكية     وجرائم اإلرهاب وجتارة األسل   
واالئتمانية، والنصب لدى شـركات التـأمني واألسـهم، واالجتـار           

وأن نشاطهم ال يتسم بالعنف إال فيما يتعلق        . صيدهاباحليوانات احملرم 
جبرائم اإلرهاب وجتارة السالح فقط، يف حني أن باقي أنشطتهم تتـسم            

رائمهم والتحكم يف املؤسسات    باهلدوء باستخدامهم الرشاوى تسهيالً جل    
واحتكار السلع والتسلل إىل داخل األحزاب واألجهزة احلكومية لفرض         

  . )١(السيطرة من خالهلا
إال أنين أرى أن اجلرمية املنظمة بكافة صـورها الـسابقة سـواء             
املرتكبة بعنف إرهايب أو بغري عنف تعد جرمية إرهابية دون أدىن شـك             

يعة اإلسالمية حتت جرمية احلرابة وذلك لعدة       وتندرج وفقا ملفهوم الشر   
  :أسباب 
 أن اآلية القرآنية الكرمية اليت وردت يف شأن جرمية احلرابة مل            - ١

تشترط استخدام العنف وإمنا اشترطت الفساد يف األرض وأنه ال يوجد           
أدىن شك لدى أحد من أن كافة صور اجلرمية املنظمة سالفة الذكر تعد             

عدم إتباع تعاليم اإلسالم وحماربـة اهللا ورسـوله        إفسادا يف األرض، و   
بونَ    {وفقاً ملا ورد يف قوله تعاىل     بالتايل، وذلك  ين يحاِر لَِّذ نما جزاء ا ِإ

        لُواْ أَوقَتا أَن يادِض فَسر ي اَأل يـصلَّبواْ أَو   اللّه ورسولَه ويسعونَ ِف
                                     

م ، ص   ٢٠٠٥الرشود، خالد بن عبد اهللا، اجلرمية املنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة، الريـاض،                  )1(
١٨٥.  
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م وأَرجلُهم   يِه ك لَهم         تقَطَّع أَيِد رِض ذَِل ن اَأل اْ ِم نفَوي ِخالٍف أَو نم 
يم ِة عذَاب عِظ ر ي اآلِخ ي الدنيا ولَهم ِف زي ِف   . )١({ِخ

 أن أغلب صور اجلرمية املنظمة منصبة على أنـشطة وأفعـال            - ٢
ختالف شرع وتعاليم اإلسالم مما جيعل تلك األفعال حماربه هللا سـبحانه            

حيث إنه قصد منـها مباشـرة       له صلى اهللا عليه وسلم ،     وتعاىل ورسو 
الفساد يف األرض وخاصة ما أتصف منها بالعنف واستخدام الـسالح           

  .والتهديد به
 أنه ال ميكن من حيث العقل واملنطق أن نتشدد يف حماسبة من             - ٣

يكون نشاطه اإلجرامي صرحياً متمثالً يف استخدام العنـف واإلرهـاب           
من يستخدم أساليب ا حيلة وخداع دف إرهايب        املباشر، وأن نترك    

ائي وهو اإلفساد يف األرض وخنفف عقابه وال نوقع عليه حد احلرابـة             
ًء لدهائه وملنع كل من تسول له نفسه خمالفة شـرع               من باب أوىل جزا
اهللا تعاىل واخلروج عليه وحماولة التالعب باألحكام الـشرعية حـىت ال            

.تطبق عليه 
يف مفهوم احلرابة بالوصف السابق الدفاع الشرعي       ال يدخل     - ٤

عن النفس واملقاومة والكفاح املسلح من أجل االستقالل وجالء العدو          
احملتل ألراضي الدولة، فهو كفاح مشروع وأعمال تتفق مـع املقاصـد            
الشرعية يف سبيل إرساء اإلسالم وإعـالء كلمـة اهللا تعـاىل يف األرض              

  .  فال تعد حماربةورسوله صلى اهللا عليه وسلم،
ال يدخل يف مفهوم احلرابة أيضاً بعض صور العنف اليت قد             - ٥

فتعترب ظرفاً مشدداً للعقاب فيها، مثـل       ، ترتكب مقترنة جبرائم أخرى   

                                     
ة   )1( اآلي ئدة  ا مل ا   )٣٣(سورة 



 ٦٣

جرائم اجلرح والضرب إذا اقترنت باستخدام أدوات أو آالت أو أسلحة           
م يف عملية الضرب، أو استخدام السرقة بواسطة الكـسر أو باسـتخدا           

أما السرقة بإكراه فتعد من باب قطع الطريق وتدخل يف مفهوم          (أدوات  
لبنيان أو خارجه   ) .احملاربة سواء داخل ا

يدخل يف مفهوم احلرابة  أيضاً ما نراه اليـوم مـن صـور                - ٦
العصابات اليت تقوم بالقتل واخلطـف والـسطو املـسلح واالغتيـال           

لبنيان      تلك األفعال  ارتكبتوالتفجريات وغريها، سواء      يف الصحراء أو ا
  .   ، وسواء ارتكبها مسلم أو غري مسلم من الذميني

أعمال البلطجة اليت تستخدم  يدخل يف مفهوم احلرابة أيضاً،  - ٧
واليت أخرجها فقهاء القانون الوضعي مـن       ) الترويع والتخويف (دف  

وهو ما يوضح مدى االختالف بني مفهوم اإلرهـاب        . جرائم اإلرهاب 
 عليه يف الفقه اإلسالمي عنه يف الفقه الوضعي، ويبني بالتايل           والتحريض

مدى القوة اليت تواجه ا الشريعة اإلسالمية وسائل اإلرهاب وختويـف           
يف مفهـوم القـوانني     ) بلطجـة (املواطنني ومشوهلا أفعاالً ال تعترب سوى       

ويظهر جبالء قوة مواجهة الشريعة اإلسالمية لكافـة أعمـال          الوضعية،
ب والضرب على أيدي اإلرهابيني، ومدى األمن واألمان الـذي          اإلرها

سيعم علينا إذا التزمنا تطبيق تعاليم اإلسالم وما فيه من حفظ ملقاصـد             
الشريعة اخلمسة من حفظ للدين و للنفس  وللعقل وللمـال وللعـرض             

فلقد أخرج قانون العقوبات املصري البلطجة من مفهوم اإلرهاب وفقاً       .
من قانون العقوبـات املـضافتني      ) أ( مكرر   ٣٧٥ ،   ٣٧٥املادتني  لنص

م، والذي أخضعها لنص    ١٩٩٨ لسنة   ٦لقانون العقوبات بالقانون رقم     
البيان ومل خيضعها لنصوص اجلرائم اإلرهابية املنـصوص        املادتني سالفيت 



 ٦٤

 تم ضمن نصوص قانون العقوبـا     ١٩٩٢ لسنة   ٩٧عليها بالقانون رقم    
  .   منه٨٧ ،٨٦باملادة 

 من قـانون العقوبـات      ٣٧٥رفت الفقرة األوىل من املادة      فقد ع 
لتلويح لـه         (املصري البلطجة بأا     كل استعراض للقوة أمام شخص أو ا

بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة  أو العنف معه أو مـع زوجـه أو               
أحد من أصوله أو من فروعه، أو التهديد باالفتراء عليـه أو علـى أي              

تعرض حلرمة حياته أو حياة أي منـهم اخلاصـة،          منهم مبا يشينه أو بال    
اين عليه أو ختويفه بإحلاق األذى به بدنياً أو معنوياً أو           وذلك لترويع 

هتك عرضه أو سلب ماله أو حتصيل منفعة منه أو التـأثري يف إرادتـه               
 به القانون، أو هلفرض السطوة عليه أو إلرغامه على القيام بأمر ال يلزم 

ناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيـذ القـوانني أو           حلمله على االمت  
اللوائح، أو مقاومة تنفيذ األحكام أو األوامر أو اإلجراءات القضائية أو           

لتنفيذ مىت كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقـاء            القانونية واجبة ا
الرعب يف نفس اين عليه أو تكدير أمنه أو سـكينته أو طمأنينتـه أو               

إحلاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو      أو سالمته للخطر،  تعريض حياته   
مصاحله ، أو املساس حبريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بـسالمة             

  . )١( )إرادته
ولقد فرض قانون العقوبات املصري عقوبة اجلنحة املشددة جلرمية         
البلطجة يف صورا العادية وفرض هلا عقوبة احلبس الذي ال يقل عـن             

                                     
ملادة       )1( ا من  األوىل  فقرة  ل رقم     ا ٣٧٥ا قانون  ل ا ب فة  ة   ٦ملضا لسن لرمسيـة - م  ١٩٩٨  ا  - اجلريدة 

لعدد   اريخ    ٨ا ت ب بع،  ا ت يف            ١٩/٢/١٩٩٨  نـشره  تـاريخ  لتـايل ل ا يوم  ل ا من  ه  ب ملعمول  وا  ،
باب جديد          فة  إضا ه  مبقتضا لذي مت  وا ة  لرمسي ا لبـاب       إىلاجلريدة  ا وهـو  عقوبات  ل ا انون  ق  

باسم          اإلجرامي  نشاط  ل ا على  ينص  لذي  وا عشر،  لسادس  تخويـف  (ا ل وا ترويع  ل وهـي  ) ا
لطجة ب ل   .أعمال ا



 ٦٥

مضاعفة احلد األدىن واألقصى للعقوبة املقررة ألية جنحة أخرى         سنة، و 
أما أية جناية أخرى تقع بنـاًء       . تقع بناًء على ارتكاب جرمية البلطجة     

على ارتكاب جرمية البلطجة فقد تضاعف احلد األقصى لعقوبيت السجن          
واألشغال الشاقة املؤقتة إىل عشرين سنة، وشددت العقوبة إىل األشغال          

 املؤقتة أو السجن إذا ارتكبت اجلرمية املنصوص عليها يف املـادة            الشاقة
٢٣٦            عقوبات وهي جناية اجلرح أو الضرب أو إعطاء املـواد الـضارة

املفضية إىل املوت بناءا على ارتكاب جرمية البلطجة، وشددت العقوبة          
إىل اإلعدام إذا تقدمت جرمية البلطجة أو اقترنت أو ارتبطـت ـا أو              

ية القتل العمد املنصوص عليها يف الفقرة األوىل مـن املـادة            تلتها جنا 
  . )١( من قانون العقوبات٢٣٤

وبالتايل يتبني لنا مما سبق أن جرمية البلطجة وفقاً للقانون املصري           
ال تعد سوى جنحة مشددة معاقب عليها بعقوبة تعزيرية حـدها األدىن            

قد تقترن بظرف   احلبس ملدة سنة واألقصى احلبس ملدة ثالث سنوات، و        
مشدد كما لو تلتها جرائم أخرى مرتبطة ا وقـد تـصل إىل عقوبـة              

  . اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة
  ) :الصورة الثانية من جرائم اإلرهاب( جرمية البغي    )٢(

      وهو أول فارق بني هذه اجلرميـة       . وهي اليت ال تقع إال من مسلم
اد يف األرض وحماربـة اهللا سـبحانه وتعـاىل          الفس: وجرمية احلرابة أي    

، أمـا   مورسوله صلى اهللا عليه وسلم  واليت تقع من املسلم وغري املسل           
 . البغي فهو جرمية ال تقع إال من مجاعة من املسلمني

                                     
جت    )1( ر، حممد  بني ا    اجلزا ة  ي ب اإلرها ئم  اجلرا ع  ،  لشري وا لوضعي  ا نون  قا ضوء    ل يف  ة  اإلسالمي ة 

ازيق،          زق ل ا جامعة  احلقوق،  ة  ي كل ه،  دكتورا ة  ل رسا ء،  لقضا ا مـصر  ٢٠٠٢أحكام  ص  م،   ،
٣٢٢.  
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والبغي لغة يطلق على طلب الشيء، ويطلق على الظلم وجمـاوزة           
وشـرعاً يعـين   . قومنه مسي البغاة بغاة لظلمهم وعدوهلم عن احل      . احلد

.)١(اخلروج على اإلمام مغالبة بتأويل سائغ، وإن مل يكن راجحاً 
فَتـاِن ِمـنW}     ومصدر جترمي البغي، ثابت يف قوله تعاىل       ن طَاِئ وِإ

حوا بينهما فَإِ     تتلُوا فَأَصِل ني اقْ ِن حداهما علَى األُ    الْمؤِم خرى ن بغت ِإ
  ي ت لُوا الَِّت حوا           فَقَاِت ن فَـاءت فَأَصـِل للَِّه فَِإ ِر ا لَى أَم يَء ِإ ي حتى تِف بِغ

      ني ِط نَّ اللَّه يِحب الْمقِْس طُوا ِإ الْعدِل وأَقِْس Wتعاىلوقوله. )٢(}بينهما ِب
مـِر            { يعواْ الرسولَ وأُوِلـي اَأل يعواْ اللّه وأَِط ين آمنواْ أَِط يا أَيها الَِّذ
ن كُنـتم             ِم لَى اللِّه والرسـوِل ِإ ٍء فَردوه ِإ يي ش ن تنازعتم ِف نكُم فَِإ

يالً        ك خير وأَحسن تأِْو ِر ذَِل ِم اآلِخ ولْي اللِّه وا نونَ ِب وقولـه .)٣(}تؤِم
نها ومـا بW}          عز وجل  نما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِم طَـن  قُلْ ِإ

اللِّه ما لَـم ينـزلْ ِبـِه               كُواْ ِب ِر الْحق وأَن تشِر يغ لْبغي ِب ثْم وا واِإل
للِّه ما الَ تعلَمونَ .)٤( }سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى ا 

لنبوية الشريفة الـيت وردت يف البغـي،             وهناك نصوص من السنة ا
: لى اهللا عليه وسلم أنه قال       فريوى عن عبد اهللا بن عمر عن الرسول ص        

من أعطى  إمـامـاً صفقــة يده ومثرة فؤاده فليطعه ما اسـتطاع        ( 
وعن عبد اهللا بن عباس     . )٥( )فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر      

من كره مـن    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          - رضي اهللا عنه  - 

                                     
لعلـوم       ، الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض    اجلحين، علي بن فايز، اإلرهاب      )1( ل يـة  عرب ل ا نايف  جامعة 

رياض،  ل ا ة،  ي ن ص هـ١٤٢١األم  ،١٢٩     
  .)٩(اآلية ت سورة احلجرا  )2(
   .)٥٩(سورة النساء اآلية    )3(
  ) .٣٣(سورة األعراف اآلية    )4(
ج  )5( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ١عودة،   ،٥٩٦.  
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لطان شرباً مـات ميتـة      أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه من خرج من الس        
  .)١( )جاهلية

 قال مسعت رسول اهللا     -  رضي اهللا عنهما   –وعن  عبد اهللا بن عمر       
من خلع يداً من طاعة لقـي اهللا  يـوم           : ( صلى اهللا عليه وسلم يقول    

) القيامة  ال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتةً جاهليـة              
)٢(.  

أن النيب صـلى اهللا     : ال ق –رضي اهللا عنه  –وعن أيب سعيد اخلدري     
) إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سـلطان جـائر   (عليه وسلم قال    

  .)٣(حديث حسن غريب 
إذا رأيتم الظامل فلم تأخـذوا علـى        : (وقال صلى اهللا عليه وسلم    

وقال صـلى اهللا عليـه      . )٤( )يديه يوشك أن يعمكم بعذاب من عنده      
ن مل يستطع فبلسانه، فان     من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإ      : (وسلم

  . )٥()مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

                                     
هيم             )1( بـرا إ لبخـاري، حتقيـق  ا صحيح  خمتصر  لطيف،  ل ا عبد  بن  لدين أمحد  ا زين  يدي،  زب ل ا

فائس، ط    ن ل ا ر  لفنت،م، كتاب   ١٩٩٠،  ٤بركة، دا وسـلم          ا يـه  عل صـلى اهللا  ه  قول باب 
نكروا( ت موراً  أ بعدي  رقم )سترون    .٥٠٢ص، ٢١٨٧، حديث 

ملنذري،    )2( عظيم،     ا ل ا لدين عبد  ا ،         زكي  اإلمارة  ، كتاب  بق  سا مرجع   ، مسلم  صحيح  خمتصر 
ف اجلماعةباب  وفارق  لطاعة  ا من  خرج  رقم يمن  ص١٢٣٣، حديث   ،  ٣٣٤.  

)3(     ، ترمذي  ل ، ا    ا عيسى  بن  ة   حممد  لست ا ترمذي (لكتب  ل ا عطوة، كتاب ) سنن  هيم  را ب إ حتقيق 
لدعوة                 ا ر  دا  ، بول  ن ا ست ر، ا ئ جا سلطان  عند  عدل  كلمة  اجلهاد  أفضل  ء  ا جا باب م  ، لفنت  ا

ج ص٤،   ،  ٤٧١.  
لسابق  )4( ا ملرجع    .٢١١، ص٥، جا
ملنذري،  )5( سابق          ا مرجع   ، مسلم  صحيح  خمتصر  عظيم،  ل ا عبد  لدين  ا زكي        ، اإلميان  ،  كتاب 

م قلب،باب  ل وا لسان  ل وا يد  ل ا ب ملنكر  ا تغيري  اإلميان  رقم  ن    .٣٧ص، ٣٤حديث 
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يا أبـا ذر    : (وعن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          
والـذي بعثـك    : كيف بك عند والة يستأثرون عليك ذا الفيء؟ قال        

أو ال أدلـك  : باحلق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حىت أحلقك، قال    
  .)١( ) من ذلك؟ تصرب حىت تلحقينعلى ما هو خري لك

وعن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد              
هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم اهللا فيمن بغـى  : ( اهللا بن مسعود    

ال جيهز على جرحيهـا،     : اهللا ورسوله أعلم، قال     : من هذه األمة؟ قال     
  .)٢( )يقسم فيؤهاوال يقتل أسريها، وال يطلب هارا، وال 

ويستخلص من نص اآلية التاسعة من سـورة احلجـرات سـالفة            
، مخس فوائد بشأن طائفيت املـؤمنني       )٣(الذكر، وفقا ملا ذكره ابن قدامه     

  : املقتتلتني 
. أم مل خيرجوا بالبغي عن اإلميان فإنه مسـاهم مـؤمنني            : األوىل  

ليس غري مسلم   ولذلك فإنه ال يرتكب هذه اجلرمية سوى مسلم مؤمن و         
أو ذمي، وهو ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه يف بداية كالمنا عـن هـذه          

  .  اجلرمية
لثانية    .أنه أوجب قتاهلم: ا
لثالثة   .أنه أسقط قتاهلم إذا فاءوا إىل أمر اهللا: ا
لتبعة فيما أتلفوه يف قتاهلم: الرابعة   .أنه أسقط عنهم ا
  . حقاً عليهأن اآلية أفادت جواز قتال كل من منع: اخلامسة

                                     
بريوت،                )1( اجليل،  ر  دا ر،  ا األخي أحاديث سيد  من  ر،  األوطا نيل   ، علي  بن  لشوكاين، حممد  ا

ج ١٩٧٣ ص ٧،    ،٨١، ٨٠.  
احلليب                )2( عة  طب م،  ملرا ا لوغ  شرح ب لسالم  ا سبل   ، إمساعيل  بن  ، حممد  لصنعاين  ،   ١٣٤٩ا هـ   

ص ٣ج  ،٢٠٧.  
بق، ج   )3( سا مرجع  ملغين،  أمحد، ا بن  عبد اهللا  مه،  قدا بن  ص ١٠ا  ،  ٤٨.   
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ين آمنـواْ     {وطاعة اإلمام واجبة وثابتة من قوله تعاىل       يا أَيها الَِّذ
ن تنازعتم ِفـي            نكُم فَِإ ِر ِم م ي اَأل يعواْ الرسولَ وأُوِل يعواْ اللّه وأَِط أَِط

         اللِّه و نونَ ِب ن كُنتم تؤِم للِّه والرسوِل ِإ لَى ا ٍء فَردوه ِإ يِر  ش ِم اآلِخ ولْي ا
يالً ك خير وأَحسن تأِْو .)١(}ذَِل 

ويعرف املالكية البغي بأنه امتناع عن طاعة من ثبتت إمامته يف غري 
ولذا عرفت جرمية البغاة بأـا اجلرميـة        . )٢(معصية مبغالبته ولو تأويالً   

  .)٣(السياسية الكربى

حلـق بغـري حـق،      ويعرفها احلنفية بأا اخلروج عن طاعة إمام ا       
  .)٤(والباغي هو اخلارج عن طاعة إمام احلق بغري حق

ويعرف الشافعية البغاة بأم املسلمون املخالفون لإلمام خبـروج         
عليه وترك االنقياد له أو منع حق توجه عليهم بـشرط شـوكة هلـم               

  . )١(، أو هم اخلارجون عن الطاعة بتأويل فاسد)٥(وتأويل ومطاع فيهم

                                     
ة   )1( اآلي نساء  ل ا   ).٥٩(سورة 
مرجع               )2( األحكام،  ومناهج  ة  األقضي يف أصول  احلكام  تبصرة  حممد،  بن  هيم  را ب إ فرحون،  بن  ا

ج بق،  ص٢سا  ،١٧٩.  
اإل             )3( اجلنـائي  تـشريع  ل ا اخلاص يف  لقسم  ا شرح  عيم،  ن بـة     فرحات، حممد  مكت  ، سـالمي، 

عام   ، ة، جدة  ث احلدي ص ١٩٨٤اخلدمات  م،   ١٩٧.   
،حا      ا  )4( أمني  بن  ، حممد  بدين  عا ة  شبن  ر         ي وي ن ت شرح  ار  ملخت ا لدر  ا على  ار  احملت رد  بدين  عا بن  ا

نعمان        ل ا فة  ي حن أيب  األعظم  اإلمام  فقه  يف  ط    ،  األبصار  قاهرة،  ل ا احلليب،  مصطفى  عة  ، ٣مطب
ج ١٣٢٤ ص ٣هـ،  ،  ، ا ٤٢٦،  هلمام  ا مرجـع           بن  ر،  قدي ل ا فتح  شرح   ، لدين حممد  ا كمال   

ج  بق،  ص ٤سا  ،٤٨.  
  .٣٨٢ ، ص ٨،   ج  مرجع سابق الرملي، حممد بن شهاب، اية احملتاج إىل شرح املنهاج،  )5(
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 البغاة بأم اخلارجون عن إمام ولو غري عدل بتأويل سـائغ            ويعرف احلنابلة 
  .  وهو بالتايل يتفق مع تعريف الشافعية. )٢(وهلم شوكة ولو مل يكن فيه مطاع

أما الظاهرية فيعرفون البغي بأنه اخلروج على إمام حـق بتأويـل            
  . )٣(خمطئ يف الدين أو اخلروج لطلب الدنيا

بأنه من يظهر أنه حمـق واإلمـام        والشيعة الزيدية يعرفون الباغي     
  .)٤(مبطل وحاربه وله منعة أو قام مبا أمره لإلمام

وميكن أن أستخلص من التعريفات السابقة جلرميـة البغـي لـدى            
الفقهاء أن اختالف التعاريف ال يدل على اختالف يف شروط وأركـان   

  .اجلرمية وإمنا نتج عن حماولة كل منهم وضع تعريف جامع مانع هلاتلك

ومن مث ميكن اخلروج بتعريف مشترك جيمع بني هـذه التعريفـات            
  .)٥(السابقة يف أن البغي هو اخلروج على اإلمام مغالبة

  .واملطلوب اآلن معرفة حكم اخلارجني على اإلمام

                                                                                                            
لط       )1( ا روض  شرح  يف  ملطالب  ا أسىن   ، ا  زكري بو حيي  أ  ، لشافعي  ة،   ا اإلسـالمي بـة  ملكت ا الب، 

قاهرة،  ل ص ٤، ج هـ١٣١٣ا  ،١١١.  
بق، ج   )2( سا مرجع  اع،  قن ل ا كشاف  مع  تهى  ن مل ا شرح  بهويت،  ل ص ٤ا  ،٣٨٢.  
ج   )3( بق،  سا مرجع  احمللى،  أمحد،  بن  علي  حزم،  بن  ص ١١ا  ،٩٨، ٩٧.  
،           السياغي ، حسني بن أمحد ،         )4( لطائف  ا ملؤيد  ا عة  مطب لكبري،  ا فقه  ل ا شرح جمموع  نضري  ل ا لروض  ا

، ٢،ط٤ج  ص ١٩٩٠    .٣٣١م، 
قادر،   )5( ل ا ج عودة، عبد  بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ص ٢ا  ،٥٩٩.  
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فقد أختلف الفقهاء، يف شأن حكم البغاة الفسقة املتجـاوزين جمـرد       

ومعصية مبغالبـة   اخلروج على طاعة اإلمام إىل ارتكاب أعمال حرب         

  : غريهم من املسلمني، إىل ثالثة آراء 

وهو رأي لبعض الفقهاء من احلنفية واحلنابلة والشافعية،        :الرأي األول 
فقد عدوا ذلك من اإلفساد يف األرض ويترتب على ذلك إقامـة حـد              

 وليست جمرد   )١(احلرابة عليهم ووصف أفعاهلم يف هذه احلالة بأا حماربة        
لحاكم وويل األمر واخلروج على أوامره، بل يعد فعلهم         بغي وعصيان ل  

.منافياً لتعاليم اإلسالم وخروجاً عليه ويقع بذلك حتت أفعال احلرابة 
فهو الرأي الراجح يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل،          أما الرأي الثاين  
حيث إم تعدوا بفعلتهم فعل البغاة فيصبحوا       ) مرتدين(الذي يعتربهم   
ليم اإلسالم، وبالتايل وجب إقامة حد الردة عليهم وليس مرتدين عن تعا

وعليه فإن اخلوارج عندهم مرتدون ال بغـاة ومـن مث تبـاح             . احلرابة
وشوكة صاروا  دماؤهم وأمواهلم، فإن حتيزوا يف مكان وكانت هلم منعة        

كاستتابة أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتام         
وا وإال قتلوا حداً وكانت أمواهلم فيئاً ال يرثهم ورثتهم          املرتدين فإن تاب  

وحجة أصحاب هذا الرأي ما رواه أبو سعيد اخلدري عـن           . املسلمون
خيرج قوم حتقرون صالتكم مع     : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

صالم، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مـع أعمـاهلم، يقـرؤون            
 ميرقون من الدين كما ميرق الـسهم مـن          القرآن ال جياوز حناجرهم،   

الرمية، ينظر يف النصل فال يرى شيئاً، وينظر يف القدح فال يرى شيئاً،             

                                     
ص   )1( بق،  سا ة، مرجع  رعي ل وا راعي  ل ا إصالح  ة يف  لشرعي ا اسة  لسي ا أمحد،  ه،  مي ي ت بن    .٨١ا
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ويف رواية  أخرى    ) وينظر يف الريش فال يرى شيئاً، ويتمادى يف الفوق        
يأيت يف آخر الزمان  قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون           : ( 

الرمية، ال   من اإلسالم كما ميرق السهم من      من خري قول الربية، ميرقون    
جياوز إميام حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملـن           

وذهب احلنفية والشافعية إىل ذات الـرأي وإن        . )١() قتلهم يوم القيامة  
اختلفوا يف تعبريام وعن احلنابلة أيـضاً أن اخلـارجني بـال تأويـل              

وكة قطـاع طريـق فيعـاملون علـى هـذا           واخلارجني بتأويل بال ش   
  . )٢(األساس

وهذا الرأي يتفق مع ما ذهب إليه جملس هيئـة كبـار العلمـاء              
لثانية والثالثون املنعقدة يف مدينـة       باململكة العربية السعودية يف دورته ا

  .      )٣( هـ ١٤٠٩ حمرم ١٢ ـ ٨الطائف يف الفترة من 
من وقوع عدة حـوادث     حيث رأى الس بناًء على ما ثبت لديه         

ختريب ذهب ضحيتها الكثري من الناس األبرياء وتلف بسببها الكثري من           
األموال واملمتلكات العامة واخلاصة، أن األحكام الشرعية تـدور مـن           
حيث اجلملة على وجوب محاية الضروريات اخلمس، والعناية بأسـباب          

ل، واملال،  الدين، والنفس، والعرض، والعق   : بقائها مصونة ساملة وهي     
وقد صور الس األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم االعتداء علـى           

حرمات املسلمني يف نفوسهم وأعراضـهم وممتلكـام، واهللا سـبحانه           
وتعاىل قد حفظ للناس أديام وأبدام وأرواحهم وأعراضهم وعقوهلم         

                                     
بق، كتاب   )1( سا مرجع  بخاري،  ل ا صحيح  لطيف، خمتصر  ل ا عبد  بن  أمحد  لدين  ا زين  يدي،  زب ل ا

رقم  اخلوارج، حديث  قتل  على  تحريض  ل ا باب  اقب،  ن مل ص٦٤٣ا  ،٢٣٤.  
ج   )2( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ٢عودة،   ،٦٠٤.   
ة،               )3( ي األمن علوم  ل ل ة  ي عرب ل ا نايف  جامعة  لعريب،  ا لوطن  ا اإلرهاب يف  قع  وا فتحي،  عيد، حممد 

رياض،١ط ل ا ص ١٩٩٩،   ،   .٩٤م 
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 وأمواهلم مبا شرعه من احلدود، والعقوبات اليت حتقـق األمـن العـام            
ك كَتبنا    {بقوله سبحانه وتعاىل  واستشهد الس واخلاص، ن أَجِل ذَِل ِم

رِض              ي اَأل ِر نفٍْس أَو فَساٍد ِف يغ يلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِب ِئ سرا ي ِإ علَى بِن
يعا    ين  {تعاىلوقوله.)١(}اآلية.فَكَأَنما قَتلَ الناس جِم لَِّذ نما جزاء ا  ِإ

            لُـواْ أَوقَتا أَن يادِض فَـسر ي اَأل بونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِف يحاِر
رِض            ن اَأل اْ ِم نفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو م يِه يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيِد

ع ذَابِة ع ر ي اآلِخ ي الدنيا ولَهم ِف زي ِف ك لَهم ِخ يمذَِل .)٢({ِظ 
 يف تفسري احملاربة    -  رمحه اهللا  - واستشهد الس مبا ذكره ابن كثري     

هي املخالفة واملضادة وهي صادقة على الكفـر وعلـى قطـع            : بقوله  
مـن  الطريق، وإخافة السبيل وكذا اإلفساد يف األرض يطلق على أنواع         

بك قَ    {Wتعاىل يقول الشر واهللا  ن الناِس من يعِج ِة     وِم ولُه ِفـي الْحيـا
صامِ          ِه وهو أَلَد الِْخ ِب ي قَلْ د اللّه علَى ما ِف وقولـه  .)٣(}الدنيا ويشِه

ها {:تعاىل صالَِح رِض بعد ِإ ي اَأل دواْ ِف .)٤(}...والَ تفِْس 
وترتيباً على ذلك قرر الس باإلمجاع أن من ثبت شرعاً أنه قام            

التخريب واإلفساد يف األرض الـيت تزعـزع األمـن          بعمل من أعمال    
باالعتداء على األنفس واملمتلكات اخلاصة أو العامة كنسف املساكن أو          

 وخمـازن   ر  أو اجلـسو    عاملساجد أو املدارس أو املستشفيات أو املصان      
لبترول، ونسف        هاألسلحة أو امليا   ، واملوارد العامة لبيت املال كأنابيب ا

وحنو ذلك، فإن عقوبته القتـل لداللـة اآليـات          الطائرات أو خطفها    

                                     
ة   )1( اآلي ئدة  ا مل ا   ).٣٢( سورة 
ة   )2( اآلي ئدة  ا مل ا   ).٣٣(سورة 
اآليتني س  )3( قرة  ب ل ا   ).٢٠٥ -  ٢٠٤(ورة 
  ).٥٦(سورة األعراف اآلية    )4(
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على أن مثل هذا اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار دم املفـسد            املتقدمة
وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررهم أشد من          
خطر وضرر الذي يقطع الطريق، فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخـذ            

  . احلرابةماله، وقد حكم عليه مبا ذكر يف آية 
وهو مـذهب اإلمـام مالـك ورأي        وهناك رأي ثالث يف الفقه    

للظاهرية، والذي يرى أم يعتربون بغاة فسقة وليسوا كفرة وأنه جيب           
. )١(على اإلمام أن يستتيبهم إذا ظفر م قبل أن يقيم عليهم حد البغاة            

 أنه مل-  رضي اهللا عنه - وحيتجون لذلك مبا روي عن علي بن أيب طالب
 رضـي اهللا    - اتل أهل النهروان إال بعد أن قتلوا عبد اهللا بن خبـاب           يق
ال تبـادروهم بقتـال،     : وأنه مل يبادرهم بقتال، وقال ألصحابه       - عنه

قالوا كلنا قتلـه، فحينئـذ      . أقيدونا بعبد اهللا بن خباب    : وبعث إليهم   
استحل قتاهلم إلقرارهم على أنفسهم مبا يوجب القتل، ولو كانوا كفاراً 

 رضـي   - درهم بالقتال وملا طالب بالقود من قتلة عبد اهللا بن خباب          لبا
  .  - اهللا عنه 

- كذلك حيتج أنصار هذا الرأي مبا ذكره ابن عبد الرب عن علـي              
مـن  : أكفار هم ؟ قالوا     :  أنه سئل عن أهل النهروان       - رضي اهللا عنه  

 إال  إن املنافقني ال يذكرون اهللا    : فمنافقون ؟ قالوا    : قال  .  الكفر فروا 
هم قوم أصابتهم فتنة عموا فيها وصموا،       : فماهم؟ قالوا   : قال  . قليالً

  . وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم
 عندما  -  رضي اهللا عنه   - وأخرياً فإم حيتجون أيضاً مبا حدث لعلي      

أحسنوا إساره، فإن  : جرحه ابن ملجم، قال رضي اهللا عنه البنه احلسن          

                                     
  .٣٦٢، ص ٢ابن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام، مرجع سابق، ج   )1(
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فاضربه كضربيت، أي أنه أشار بالقصاص عشت فأنا ويل دمي، وإن مت 
  .      )١(منه، فلو كان كافراً ملا اقتص منه ألن الكافر مباح الدم بكفره

ويتعني علينا يف النهاية أن نستوضح ما إذا كانت جرمية البغـي            
هـل  ، بوصفها صورة من صور اجلرائم اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية        

د جرمية سياسية عاديـة أم جرميـة        تعد جرمية سياسية أم ال ؟ وهل تع       
  سياسية كربى كما قال البعض؟    

عتربها الـبعض أـا     حيث ا مفهوم جرمية البغي    خيلط البعض يف    
الباحث ، يف حني أن   )٢(أو أا جرمية سياسية عادية     ىجرمية سياسية كرب  

جرائم الرأي  (يرى وجوب التفرقة بني ثالثة أنواع من اجلرائم السياسية          
، وجرائم  )أيا كانت صورته  (ئم ضد النظام االجتماعي للدولة      ، واجلرا 

  ): اخلروج على اإلمام بالدولة اإلسالمية
وهي جمرد التعبري عن اآلراء اليت تدعو إىل        :جرائم الرأي   : أوال  

نقض النظام السياسي أو االجتماعي يف الدولة دون القيام بأفعال متـس   
ويدخل ضمنها جرائم التحـريض     . املواطنني أو الدولة أو احلاكم بأذى     

فالرأي منقسم بالنسبة هلذا النوع من اجلرائم سـواء يف          . على اإلرهاب 
  .الفقه اإلسالمي أو يف الفقه الوضعي واألنظمة الوضعية

فأغلب األنظمة الوضعية تعاقب على هذا النوع مـن اجلـرائم،           
 لحرمـات باعتبارها ال متثل دعوى إىل عمل إجيايب مما تعد معه انتهاكاً ل 

                                     
ج   )1( بق،  سا مرجع  ملغين،  ا أمحد،  بن  عبد اهللا   ، مه  قدا بن  ص ١٠ا  ،٩٤.  
جت    )2( ر، حممد  ل    اجلزا ا بني  ة  ي ب اإلرها ئم  اجلرا ضوء      ،  يف  ة  اإلسالمي عة  لشري وا لوضعي   ا نون  قا

ص  بق،  سا مرجع  ء،  لقضا ا   .٢٨٦، ٢٨٥أحكام 
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ًء على النظام القائم، بل اعتربها بعضهم أا جـرم شـديد ال             أو اعتدا
  .)١(غفران له محاية للملوك واألنظمة القائمة

يف حني أن فقهاء القانون الوضعي، خاصة بعد الثورة الفرنـسية،       
يشككون يف اعتبار جمرد إبداء رأي من غري دعوى إىل عمل إجيـايب أو              

وقد . ل حتريض على عدم طاعة القوانني جرمية      من غري أن يكون يف القو     
اعتربه القانون من احلق يف إبداء الرأي الذي يرتبط حبقـوق اإلنـسان             
لتقييد اعتـداء علـى               واليت ال جيوز تقويضها أو تقييدها بل عدو هذا ا
حرية الرأي ومن االعتداء على النفس أيضاً، فال يصح أن مننع جرميـة             

مصلحة اجلماعة أن تكون فيها اآلراء حرة       ومهية باعتداء حقيقي، وأن     
وهذه النظرة هي ذاا نظرة الفقه اإلسالمي هلذا النـوع          . )٢(غري مقيدة 

  .من األعمال اليت ال تتعدى جمرد التعبري عن حرية الرأي
ويطلق الفقه اإلسالمي على هذا النوع مـن األعمـال اإلجـرام            

اء والطعن فيهم، والنيل    باآلراء املنحرفة أو اإلجرام بالتهجم على اخللف      
  .  منهم، وال عقاب عليها يف الشريعة وفقاً لتفسري الفقه اإلسالمي

فلقد كان اخللفاء الراشدون جياون بالقول املر، فيحتملونه، وال         
جيدون غضاضة يف االستماع إليه، إن كان فيه موعظة، أو رفع مظلمة،            

حق احلاكم العادل   أو شكاية من أمر، ولو كانت العبارات نابية، ومن          
وهناك من الروايات الكـثرية     . أن يستمع إىل مقالته، وال يتربم بشكلها      

يف هذا الشأن عن الفاروق العادل عمـر بـن اخلطـاب وغـريه مـن                
 ممن قبل النقد واللوم، وهـو الثابـت يف          - رضوان اهللا عليهم  - الصحابة

م يف يأيها الناس من رأى منك   ( -  رضي اهللا عنه   –قول عمر بن اخلطاب   
                                     

اجلرمية  )1( زهرة، حممد،  بو  ص أ بق،  سا مرجع  ة،  عقوب ل وا  ١٥٩.  
بق، ج  )2( سا مرجع   ، اإلسالمي  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،   ل ا عبد  ص ٢عودة،   ،٩٥.  
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واهللا لو رأينا فيك اعوجاجاً     (، فقال بعض السامعني     )اعوجاجاً فليقومه 
احلمد هللا الذي جعل يف أمة      : ( ، فقال احلاكم العادل     )لقومناه بسيوفنا 

وعن عمر بن عبد العزيز قـام       ). حممد من يقوم عمر بالسيف إذا اعوج      
قتلتـه  لـو   : (إىل الوايل عليهم يقول     بعض اخلوارج بسبه، فكتب عمر    

 أحد إال أن يشتم النيب صلى اهللا عليه وسـلم،  للقتلتك به ، فإنه ال يقت  
 املسلمني شره، وادعه إىل التوبـة يف كـل          فإذا أتاك كتايب هذا فاحبس عن     

  . )١( )هالل، فإذا تاب فخل سبيله
وهذه األفكار ذاا اليت ينادي ا فقهاء القانون الوضعي من بعد           

 احترام حقوق الرأي وعدم العقاب عليهـا        الثورة الفرنسية من وجوب   
باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وهو ما نادت به الـشريعة            

رضـي اهللا   -اإلسالمية والفقه اإلسالمي وفقاً للروايات سالفة البيان عن الصحابة          
 والذي يوضح عظمة وقدر الشريعة اإلسالمية اليت نزلت إلينـا           - عنهم

يتلمسون ر قرناًً والزال فقهاء القانون الوضعي     منذ أكثر من أربعة عش    
حلول مشاكلهم يف أفكار وضعية دون اللجوء إليها والذي فيـه حـل             

فلقـد ضـرب    . مشاكل البشرية إذا التزمت آداـا وتعاليمهـا       لكل
 أكرب مثال على السماحة واحترام حرية       -  رضوان اهللا  عليهم    - الصحابة

املا مل تتعدى هـذه اآلراء جمـرد        التعبري والرأي وعدم العقاب عليها ط     
يف حني  . التعبري عنها حىت لو اشتملت على سب للحكام ووالة األمور         

وردت األنظمة على خالف الفقه اإلسالمي والفقـه الوضـعي، مـن            
واعتبارها جرمية، وتشديد عقوبتها إذا انطوت على سب        العقاب عليها 

  .   للذات امللكية أو لذات احلاكم أوويل األمر

                                     
ص   )1( بق،  سا مرجع   ، ة  عقوب ل وا اجلرمية  زهرة، حممد،  بو    .١٦٥أ
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أياً كانت صورة   اجلرائم املرتكبة ضد النظام االجتماعي للدولة     : نيا  ثا
هذا النظام رئاسياً أم ملكياً ، وسواء كان دميقراطيـاً أم دكتاتوريـاً،             
ياً فإن األنظمة الوضعية والفقه الوضعي           وسواء كان اشتراكياً أم رأمسال

أى يعتربوا جرمية سياسية طاملا متس كيـان الـدول أو نظامهـا، ور            
آخرون أا ال تعد سوى جرائم عاديـة إال إذا ارتكبـت يف ظـروف               
اضطرابات أو قالقل أو حروب أهلية فتعد جـرائم سياسـية يف هـذه              

وميكن تلخيص رأي الفقهاء يف هذا الـشأن علـى مـذهبني            . )١(احلالة
  ). املذهب الشخصي، واملذهب املوضوعي(

فرق بني اجلرمية   املذهب الشخصي أو املعيار الذايت ، وهو الذي ي        
العادية واجلرمية السياسية من حيث الباعث أو املقصد أو الغرض الذي           
من أجله ارتكب اجلرم دون التقيد مبوضوع اجلرمية أو املـصلحة الـيت             

فاجلرمية تعترب سياسية طاملا كان الغرض والدافع هلا سياسـي          . يهددها
االعتـداء  بصرف النظر عن موضوع احلق املعتدى عليه أي سواء وقع           

  . على الدولة أو نظامها السياسي أو على األفراد

أما املذهب املوضوعي أو املعيار املادي ، فريى أن اجلرمية سياسية           
إذا كانت موجهة ضد حقوق الدولة السياسية أو ضد حقوق األفـراد            
السياسية، أي بالنظر لطبيعة الفعل حمل اجلرمية واالعتـداء أيـاً كـان             

  .  )٢(دف أو الباعث من وراء هذا االعتداءشخص املتهم أو اهل

                                     
قاهرة،             )1( ل ا اإلسالمي،  فقه  ل ا يف  ها  ت وعقوب ة  لدول ا ئم أمن  جرا يوسف،  لشال،  ملختـار   ا ا ر  دا

ص ١٣٩٦اإلسالمي،   ،   .١٣٢هـ 
ة،              )2( اإلسالمي عة  لشري ا ويف  ة  رن ملقا ا ة  ي لوضع ا قوانني  ل ا يف  ة  اسي لسي ا اجلرمية  ة  نظري سند، جنايت، 

ة ا ي كل ه،  دكتورا ة  ل عام رسا قاهرة،  ل ا جامعة   ، ص ١٩٨٤حلقوق   ،    .٧٩م 
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وهناك أخرياً يف الفقه الوضعي من فرق بني اجلرائم االجتماعيـة           
املرتكبة ضد األفراد وامللكية واجلرائم الوطنية أو القومية مثل جـرائم           
اخليانة العظمى وجرائم التجسس، وبني اجلرائم السياسية اليت حـصرها          

ستور والسلطات الثالث العليـا يف الدولـة        يف اجلرائم املوجهة ضد الد    
لتنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية(   .)١( )السلطة ا

لثانية من صـور اجلـرائم             والشك يف أن الرأي القائل بالصورة ا
السياسية اليت متثل االعتداء على النظـام الـسياسي للدولـة ولـيس             

ات العليا الـثالث يف     االجتماعي وذلك باالعتداء على احلكام والسلط     
الدولة تتقارب مع صورة جرمية البغي يف الشريعة اإلسالمية بـشرط أن            
ترتكب يف ظروف اضطرابات أو قالقل أو حروب أهلية وإال اعتـربت            

  . جرمية عادية وليست سياسية

تعبري اشتراط كوا ليست جمرد   : ونقاط التشابه بينهما تتلخص يف    
 اإلجرام بالتهجم على اخللفـاء والطعـن       عن الرأي باآلراء املنحرفة أو    

فيهم وإمنا تتعدى ذلك إىل املساس بكيان الدولة ونظامها القائم، فضالً           
  .  )٢(عن  اشتراط وقوعها يف حالة ثورة أو حرب

أركان جرمية البغي ال تتوافر إال      : وتتمثل نقاط االختالف يف أن      
 مـسلمة أو    إذا وقعت من مسلم واعتداءاً على حاكم أو إمـام دولـة           

                                     
ص   )1( بق،  سا   .١٤٦مرجع 
بق،               )2( سـا مرجع  اإلرهاب،  ئم  جلرا نوين  قا ل وا لديين  ا ملنظور  ا ملنعم،  ا عبد  لق، حممد  اخلا عبد 

  .٢٠٩ص
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طائفة أخرى من املسلمني، يف حني أن اجلرمية السياسية وفقـاً ملفهـوم             
الفقه الوضعي السابق تقع أياً كانت ديانة املعتدي أو ديانـة الدولـة             

ومن ناحية أخرى فإن أي اعتداء آخر على األفـراد يف           . املعتدى عليها 
لـيس  وليس على احلاكم أو االعتداء على احلاكم يف شخـصه و          الدولة

اعتداء على الدولة بغرض تغيري نظامها تعد جرميـة عاديـة وليـست             
سياسية وفقاً للفقه الوضعي، يف حني أا ميكن أن تعد جرمية بغي وفقاً             
ملفهوم الفقه اإلسالمي إذا مل يتجاوز البغاة حدودهم يف اخلروج علـى            

يف طاعة اإلمام بارتكام صوراً أخرى من االعتداءات ضد األفراد فتعد           
هذه احلالة تلك األفعال من جرائم احلرابة لدى الفقه اإلسالمي، كمـا            

  .أوضحتسبق أن

ومن وجهة نظري أرى عدم حتبيذ إسباغ وصف اجلرمية السياسية الكـربى            
وإمنا توصف اجلرمية بالسياسية    ،  )١(على جرمية البغي ،على غرار ما ذهب إليه البعض        

  : بشرطني 

  .إذا كان هدفها سياسياً  -١

٢ J ا كان للبغاة منعة وتأييد من عدو ال يستهان بـه حبيـث تكـون               إذ
املواجهة هلم بصفتها مواجهة جيش وليس جمموعات صغرية وعصابات         
فإن العنف الذي يكون من جمموعات صغرية يف نظري أنه يعد حرابـة             

Kولو كان اهلدف سياسياً  
                                     

بق،               )1( سـا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا اخلاص يف  لقسم  ا شرح  عيم،  ن فرحات، حممد 
   .١٩٧ص
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فهـوم  وهي امل :جرائم اخلروج على اإلمام بالدولة اإلسالمية       : ثالثا  
الصحيح جلرمية البغي يف الشريعة اإلسالمية واليت تعترب اجلرمية السياسية          

وفقاً للفقه اإلسالمي، دون نعتها باجلرمية السياسية الكربى حيث إنـه            
  .ال توجد جرمية سياسية كربى وأخرى صغرى يف الشريعة اإلسالمية

هذه اجلرمية مجاعية وليست أحادية فـال        أنوأود أن أوضح هنا     
ترتكب إال من جمموعة مؤمنني أو مسلمني ضد طائفـة أخـرى مـن              
املسلمني، أو من جمموعة من املـسلمني ضـد ويل األمـر أو حـاكم               

  . املسلمني
وفقاً ملفهومها يف   ) جرمية البغي (حيث إن مفهوم اجلرمية السياسية      

 االعتداء على احلاكم أو ويل األمر فقـط ،          لالشريعة اإلسالمية ال تشم   
وهو الثابت من قوله    . مل اعتداء طائفة من املؤمنني على أخرى      وإمنا تش 
ن          {:تعاىل حوا بينهمـا فَـِإ قْتتلُوا فَأَصِل ني ا ِن ن الْمؤِم فَتاِن ِم ن طَاِئ وِإ

ِر            لَى أَم يَء ِإ ي حتى تِف ي تبِغ لُوا الَِّت حداهما علَى الْأُخرى فَقَاِت بغت ِإ
ن  للَِّه فَِإ   .)١( }الْمقِْسِطني ءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحبفَاا

ويشترط أيضاً يف هذه اجلرمية اخلروج على اإلمام بقصد خمالفتـه           
  .)٢(وقد يكون اخلروج على اإلمام أو من ينوب عنه.والعمل على خلعه

ع عن الطاعة يف معصية     مع مالحظة أن من املتفق عليه أن االمتنا       
ال يعد بغياً ، فليس للحاكم أن يأمر مبا خيالف الشريعة اإلسالمية وليس             

W}وهو الثابت يف قوله تعـاىل     . للمأمور أن يطيعه فيما خيالف الشريعة     

                                     
اآليتني   )1( احلجرات    ).١٠- ٩(سورة 
عبد  )2( جعودة،  بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا ص ٢   ،٥٩٩.  
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للِّه والرسولِ        لَى ا ٍء فَردوه ِإ يي ش ن تنازعتم ِف ومـن قـول    .)١({فَِإ
ال طاعة يف معصية اهللا إمنا الطاعـة يف         ( عليه وسلم    رسول اهللا صلى اهللا   

على املرء السمع والطاعة    : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم      . )٢( )املعروف
فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فـال مسـع وال               

  .)٣( )طاعة
ويشترط يف اإلمام أن يكون مسلماً ذكراً مكلفاً عدالً، وتثبـت           

يار أهل احلل والعقد من العلماء والفقهاء، أو باختيار اإلمام  إمامته باخت 
السابق له، أو جبعل اإلمام السابق األمر شورى يف ترشيحه موعة من            

  . )٤(األشخاص للوالية، أو بالتغلب والقهر حىت يذعن له الرعية
والرأي الراجح يف املذاهب األربعة ومذهب الشيعة الزيدية أنه إذا        

. ة بإحدى الطرق السابقة كان اخلروج على اإلمـام بغيـاً          ثبتت اإلمام 
وحترمي اخلروج على اإلمام الفاسق دف منع ما هو أنكر منه ممـا قـد              

يؤدي السماح به إىل الفنت وسفك الدماء وبث الفـساد واضـطراب            
البالد وإضالل العباد وهدم النظام والقاعدة أن لألمة خلع وعزل اإلمام           

روج عليه، وليس لإلمـام اجلـائر أن يقاتـل          لظلمه وفسقه وليس اخل   

                                     
ة   )1( اآلي نساء  ل ا    ).٥٩( سورة 
ملطالب            )2( ا ، أسىن  بن حممد  ا  زكري بو حيي  أ فعي،  لشا بق،      ا سا مرجع  لطالب،  روض ا شرح  يف 

ص   ٤ج منصور    ١٠٨،  يونس،  بن  ا ؛  ة (  ل ب ا احلن ه  ي ق اع،         )ف ن منت  اإلق على  قناع  ل ا كشاف    ،
نصر امك ل ا ة  ب رياض، ت ل ا ة،  ث ج ١٩٤٨حلدي  ، ص ٤م   ،٩٤.  

)3(     ، ملنذري  لعظيم،     ا ا عبد  لدين  ا رقـم         زكي  حـديث  بق،  سا مرجع  مسلم،  صحيح  خمتصر 
ص١٢٢٦  ،٣٣٢.  

بن أمني،        )4( بدين، حممد  عا بن  بدين،    ا عا بن  ا ة  ر       حاشي وي ن ت شرح  ار  ملخت ا لدر  ا على  ار  حملت رد ا
نعمـان        األبصار ل ا فة  ي األعظم أيب حن اإلمام  فقه  يف  بق، ج      مر،    سـا ص    ٣جـع   ، ؛ ٤٢٨ 
فعي لشا حيي    ا بو  أ بن حممد  ،  ا  بق،         زكري سا مرجع  لطالب،  ا روض  شرح  يف  ملطالب  ا أسىن   ،

  .١٠٥ص ،٤ج 
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اخلارجني عليه لفسقه وجوره، وعليه قبل كل شيء أن يترك فـسقه مث             
  . )١(جييبوه كان له أن يقاتلهميدعوهم لطاعته فإن مل

ومن املتفق عليه كذلك أن قتال اخلارجني ال جيوز قبل سؤاهلم عن            
لى حق وجـب    سبب خروجهم، فإذا ذكروا مظلمة أو جوراً وكانوا ع        

على اإلمام أن يرد املظامل ويرفع اجلور الذي ذكروا مث يدعوهم للطاعة            
  .)٢(وعليهم أن يرجعوا للطاعة، فإن مل يرجعوا قاتلهم

حتديد موقع البغاة من بني أصناف اخلارجني على احلكـام، والـذين            
W)٣(ينقسمون لثالثة أنواع 

. أو ال منعة هلـم    ،  )٤(ـ  خارجون بال تأويل سواء كانوا ذوي منعة        ١
  .وحكم هؤالء حكم قطاع الطريق وجيب إقامة حد احلرابة عليهم

. ـ  خارجون بتأويل ولكن ال منعة هلم وقد اختلف الفقهاء بـشأم            ٢
وقد قال احلنابلة واحلنفية بشموهلم حبكم قطاع الطريق وإقامة حد          

  .احلرابة عليهم
    :رمون السياسيونخارجون بتأويل وهلم منعة وشوكة وهؤالء هم اـ ٣

                                     
)1(         ، بن حممد  ا  زكري حيي  بو  أ  ، لشافعي  ملطالب    ا ا مرجـع        أسىن  لطالـب،  ا روض  شـرح  يف 

ج  بق،  ص   ٤سا  ،١٠٩     ، يونس  بن  ا منت    منصور،؛  على  قناع  ل كشاف ا مرجـع       اع،  ن اإلق   
ب ج سا ص ٤ق،   ،٩٥.  

ج   )2( بق،  اإلسالمي مرجع سا ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا ص ٢عودة، عبد   ،٦٠٢.  
ص                )3( بق،  سـا مرجـع  ملرفوض،  ا ملفروض لإلرهاب  ا لفهم  ا اإلرهاب  يز،  ا ف بن  علي  اجلحين، 

ج١٣١ بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل قادر، ا ل ا عبد  عودة،    .٦٠٣ص ، ٢؛ 
يكون     )4( أن  يعين  أويل  ت ل ئهم        ا دعا إ صحة  على  وا  ل دل ي وأن  خلروجهم  سبب  لخارجني  ل أمـا  .  

لعدد      ا رة  وكث قوة  ل وا لشوكة  ا تعين  عة ف ن مل نظر يف . ا تـشريع        ا ل ا لقـادر،  ا عبد  عودة،  ذلك 
ج اإلسالمي،  ائي  ص ١اجلن بق،  سا مرجع   ،٩١.  
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 ميكن أن حندد من هم البغاة يف حكم الشريعة         قوبناءاً على ما سب   
اإلسالمية، حيث إنه ال يعد كل من خيرج على أمر اإلمام من البغـاة،              
وإمنا يعد كذلك فقط الفئة األخرية اليت سبق ذكرها وهي اليت ختـرج             

  .على اإلمام وهلم منعة وقوة 
أن الشريعة اإلسالمية السمحة قد حافظـت           ومن هنا ميكن القول ب    

لثانية من صـور اجلـرائم             على حترمي البغي وجترميه، باعتباره الصورة ا
اإلرهابية يف الشريعة اإلسالمية، إىل جانب احلرابة، واليت تعد الـصورة           
األوىل، من أجل دفع ضررهم عن البالد والعباد، وما قد يـؤدي إليـه              

إىل الفنت واملضار على األرواح واألمـوال       التساهل يف مثل هذه اجلرائم      
  .   واألعراض، وإجنازات التنمية

لبيان الذي أصدرته األمانة العامة لرابطة العامل           وهو ما يتفق مع ا
 هذا البيان عن جرمية البغي، وذلك مـن خـالل           هاإلسالمي، وما ذكر  

إدانته ألحداث األعمال اإلرهابية اليت حدثت يف الواليـات املتحـدة           
الشعوب املسلمة انطلقت   ( م من أن    ١١/٩/٢٠٠١مريكية يف تاريخ    األ

من إدانتها لإلجرام اإلرهايب الذي حدث يف الواليات املتحدة األمريكية          
 كذلك يف بلدان أخرى من منطلق إسالمي يقوم على قواعد           ثوما حد 

شرعية حرمت على املسلم أن يكون قاتالً أو وسيلة من وسائل القتـل             
ن   اس أو ترويعهم أو إيذائهم ألن كل ذلك يدخل يف بـاب            أو إرهاب ال
  ). البغي احملرم

وبالتايل ميكن القول بأن اإلسالم قد قرر احلريات العامة للنـاس           
كافة جبميع معانيها، سواء ما تعلق منها بالعقيدة أو الرأي أو التملـك             
أو التنقل، ومازالت القوانني الوضعية حىت عصرنا احلايل تتفاوت ضيقاً          

فاإلسالم يشترط لتمتع كل فرد حبرياته      . واتساعاً يف منح هذه احلريات    
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أال يكون ذلك عن طريق الطغيان على حقوق اآلخرين أو مبـا يـضر             
مبصلحة الدولة أو الطعن يف اإلسالم، وهذا هو الغرض من حترمي البغـي             

  . وجترميه وفقاً للشريعة اإلسالمية
  :خالصة القول، وبناًء على ما تقدم 

 يف مفهوم الفقه اإلسالمي باعتباره صـورة مـن          التحريضكن أن نعرف    مي
  :صور االشتراك بالتسبب يف املسامهة يف ارتكاب اجلرمية اإلرهابية بأنه 

املعصية املتمثلة يف إغراء اجلاين الذي يتخذ صورة التشجيع أو التحبيذ على            (
أثـر يف ارتكـاب      كان للتحريض    سواءارتكاب جرمية من جرائم احلرابة أو البغي        

 إىل حد اإلكراه امللجـئ إىل       رض  أما إذا وصل دور احمل    .  اجلرمية أو مل يكن له أثر     
أو ) وفقاً لرأي احلنابلة واحلنفيـة والـشافعية        (ارتكاب جرمية من اجلرائم السابقة      

 حبيـث إذا مل     التحـريض ظهوره على مسرح اجلرمية ولو مل يساعد من وقع عليه           
، فإنه يعـد كالفاعـل      )وفقاً لرأي املالكية  (بنفسه  رض  ها احمل يباشرها األخري باشر  

  ).بب ويعاقب بالعقوبة املقررة للشريك املباشر وليس للشريك بالتس
 على كافة صـور اجلـرائم       التحريضويتميز هذا التعريف بأنه يشتمل على       

ـ . اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي واليت تتمثل يف جرائم احلرابـة أو البغـي             ة فاجلرمي
واليت تنطـوي   ( للفقه اإلسالمي تتسع لتشمل صور اجلرائم السياسية         اإلرهابية وفقاً 

على اعتداء على مجاعة املسلمني وليس جمرد االعتداء علـى شـخص ويل األمـر               
وتشمل اجلرائم  ) وبقصد قلب نظام احلكم وإثارة االضطرابات بني مجاعة املسلمني        

سـبحانه   يف األرض وبالتايل معـصية اهللا        املنظمة اليت قصد منها املعصية واإلفساد     
ولقد وضعت الشريعة اإلسالمية عقوبـات      . ورسوله صلى اهللا عليه وسلم    وتعاىل  

رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب إحدى صور اجلرمية اإلرهابية سالفة البيان             
ويضمن ا احلفاظ على أرواح مجاعة املسلمني واإلبقاء على األمان والطمأنينة على            
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أمواهلم وأعراضهم، وهو ما يضمن ليس فقط مكافحة كافة صور اإلرهـاب بـل              
  . واستئصاله  ائياً

اإلسالمية عن تطبيق منهج الـشريعة      وإال أنه نظراً لبعد بعض الدول العربية        
اإلسالمية الغراء يف مكافحة اإلرهاب، واليت قررت من فوق سبع مساوات كمنهج            

 فضالً عن عـدم علـم الـدول         ،احلكيمن العزيز   ثابت للمسلمني وللبشرية من لد    
سلمة بالشريعة اإلسالمية ذا املنهج القوي يف مكافحة اإلرهـاب،          املغري  األخرى  

فإننا جند بالتايل التربير املالئم لسبب التخبط واخللط الواقع فيه فقهـاء األنظمـة              
دون الوضعية يف العصر احلايل من السعي وراء إجياد تعريـف موحـد لإلرهـاب               

جدوى أو وضع نظام قانوين رادع أو عقوبة فعالة ملكافحته يف اإلطـار الـوطين               
الداخلي للدول أو يف اإلطار الدويل إال أننا جند دائماً أنفسنا أمام باب مـسدود،               
وذلك للبحث عن إطار جمهول يف األنظمة الوضعية دون عالج مما أدى إىل تفـاقم               

على الرغم من وجود    . ود رادع فعال هلا   ظاهرة اإلرهاب بصورة متفشية لعدم وج     
العالج احلاسم والفعال حتت أيدينا، والذي يتمثل يف التمـسك بتطبيـق أحكـام              

 الستئصالالشريعة اإلسالمية وما تقضي به يف هذا الشأن من تقرير عقوبات رادعة             
اإلرهاب وليس فقط مكافحته، وهو ما دعت إليه هيئة كبار العلمـاء باململكـة              

  . الذي سبق ذكرهالبيانيف السعودية يف مواقف كثرية ومتعددة، كما سلف العربية 
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   الثالثاملطلب

   على اجلرمية اإلرهابية يف القانون الوضعيالتحريضماهية  

  

 على اجلرمية اإلرهابية اصطالحاً     التحريضتعرف يف هذا الفرع على ماهية       أ
 يف البداية على ماهيـة      حتاج للتعرف واألنظمة الوضعية ويف سبيل ذلك أ     يف الفقه   

 باعتباره وسيلة من وسائل املسامهة التبعية       التحريضاملسامهة اجلنائية وصوالً لتعريف     
 - للتحـريض   واليت تعترب حمـالً    فيها، مث التعريف باجلرمية اإلرهابية لغة واصطالحاً      

  . -موضوع دراسيت
  :ماهية املسامهة اجلنائية يف الفقه واألنظمة الوضعية : أوالً 

السلوك الذي يؤدي إىل حتقيـق الفعـل املكـون          "املسامهة بأا     عرف  ت
للجرمية مىت صدر عن أكثر من شخص يوجد بينهم رباط معنـوي ومل يكـن               

١("دهم ركناً يف اجلرمية اليت وقعتتعد(.  
عرف املسامهة بأا حالة تعدد الفاعلني الذين ارتكبوا جرمية واحدة          كما ت 

الذين قاموا بأدوار رئيسية يف ارتكاب نفـس اجلرميـة          أي هي حالة تعدد اجلناة      
وهذه هي املسامهة األصلية يف اجلرمية بينما املسامهة التبعية هي اليت تفترض قيـام              
شخص أو أكثر بنشاط ثانوي أو تبعي يف ارتكاب اجلرمية ومن هذين املفهومني             

األصلية قد تقوم   للمسامهة األصلية والتبعية يتبني الفرق بينهما يف كون املسامهة          
وحدها فتتحقق بالنسبة جلرمية معينة دون أن توجد إىل جانبها مـسامهة تبعيـة              

 ال  حقق وحـدها إذ   فريتكب اجلرمية فاعالن أو أكثر، أما املسامهة التبعية فال تت         
خـر  آيتصور أن يسأل شخص كمساهم تبعي دون أن يوجد إىل جانبه شخص             

وتفسري ذلك أن الصفة التبعية ال       . هلا قل يسأل عن اجلرمية بوصفه فاعالً     على األ 
                                     

  .٤٠مرجع سابق، صالصيفي، عبد الفتاح، االشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمسامهة اجلنائية،   )1(
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تتصور من الناحية املنطقية إال بالنسبة إىل صفة أصلية أما الصفة األصلية فتقـوم              
  .)١(بذاا

د اجلناة الذين ارتكبوا اجلرمية،     تعد: بأا  كذلك   املسامهة اجلنائية    وتعرف
تضح أن الضرر   وبذلك ي . فهي تطبيق ملبدأ تقسيم العمل على املشروع اإلجرامي       

الذي حلق اتمع أو اخلطر الذي هدده مل يكن مثرة لنشاط شخص واحـد ومل               
لكل منهم  بني أشخاص عديدين    يكن وليد إرادته وحده، وإمنا كان نتاج تعاون         

دوره املادي الذي قام به، ولكل منهم إرادته اإلجرامية اليت اجتهت علـى حنـو               
  تمع   يهدر أو يهدوتقابل املسامهة اجلنائية بذلك حالة ما إذا       . د باخلطر حقوق ا

أنفرد شخص واحد بارتكاب اجلرمية،فتجمعت يف نشاطه وإرادته كل العناصـر           
  .)٢(القانونية املتطلبة لقيامها

 ليس شائعاً، فالبعض يفضل تعبري      إن تعبري املسامهة اجلنائية يف الفقه العريب      
 الفقه اإلسـالمي يطلـق عليهـا        ، وقد سبق أن رأينا    )٣ ()االشتراك  يف اجلرمية   (

، وـذا   )راك املباشر، واالشتراك بالتسبب   تاالش( بنوعيه   وصف االشتراك أيضاً  
الفقه الوضعي من يرى    يف  إال أن هناك    .  معظم األنظمة الوضعية     تالنهج  سار  

تفضيل تعبري املسامهة اجلنائية باعتباره أوسع نطاقاً ليشمل كل مـن يـساهم يف              
، يف حني أن داللـة االشـتراك        )٤(ت مسامهته أصلية أم تبعية     كان سواءاجلرمية  

تنصرف أصالً إىل نشاط الشريك وهو من يساهم مسامهة تبعية يف اجلرمية فقط،             

                                     
  .١عبد الستار، فوزية، املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق،  ص   )1(
  .٢حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية  يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص   )2(
 ؛ السعيد، مـصطفى الـسعيد،     ٢٥٤م، ص   ١٩٣٨القاهرة، بدوي،علي، األحكام العامة يف القانون اجلنائي،       )3(

  .٨٢م ، ص ١٩٦٣األحكام العامة يف قانون العقوبات، القاهرة، 
العقوبـة األصـلية    (  من نظام مكافحة الرشوة باململكة بنصها على أن            ٣وهو ما نصت عليه صراحة املادة         )4(

، )عموماً، يعاقب ا املوظف املرتشي وكذلك من أسهم معه يف ارتكاب الرشوة من غريه مـن األشـخاص                 
ت النهج بالنسبة لنظام مكافحة التزوير ومكافحة الغش التجاري، ونظام اجلمارك ونظام مباشرة وسار على ذا 
  .األموال العامة



 ٨٩

وهذا الرأي األخري يتفق مع الفقه الفرنسي الذي يستخدم تعبري املسامهة اجلنائية            
Participation Criminal    ية  للداللة على صـوريت املـسامهة األصـل

للتـدليل علـى املـسامهة    Complicité والتبعية،ويستخدم تعبري الشريك 
   .)١(التبعية

 نيولتحديد نطاق كل من املسامهة األصلية واملسامهة التبعية باعتبارمها صورت         
األول : للمسامهة اجلنائية الرتكاب اجلرمية يف الفقه الوضعي، أنقسم الفقه إىل رأيني            

قة مـن نطـاق     ة األصلية ، والثاين تبىن النظرية املـضي       تبىن توسيع نطاق املسامه   : 
تندان إليهـا   وضح فيما يلي هذين الرأيني والنظريات اليت يس       املسامهة األصلية، وسأ  

  : يلي  فيماكتفي هنا بإعطاء نبذة خمتصرة عنها، تفصيالً، وأ
امهة األصـلية يف اجلرميـة       هو الذي يوسع من نطاق املس      :فالرأي األول   

 حيث ذهب أنصار هذا     ،)التعادل بني األسباب  (اليت تقرر   ) لنظرية الشخصية ا(بتبنيه  
الرأي إىل القول بأن نطاق املسامهة األصلية يف اجلرمية يتسع ليشمل كل شـخص              

 يرتبط بالنتيجة اإلجراميـة بعالقـة       يقترف فعالً يف سبيل اجلرمية، أي يأيت نشاطاً       
ب لقيامها، إذ بذلك تتوافر مجيع الشروط       السببية، ويتوافر لديه الركن املعنوي املتطل     

ويرى أصحاب هذا الرأي    . املتطلبة لكي يطبق عليه نص القانون اخلاص ذه اجلرمية        
أن مجيع العوامل اليت تسهم يف إحداث النتيجة اإلجرامية تتساوى يف قيمتها السببية             

ا أكثر أمهية من    بالنسبة هلذه النتيجة، وأن من اخلطأ التمييز بينهم، والقول بأن بعضه          
   .)٢(البعض اآلخر

                                     
؛ راشـد علـي، القـانون       ٤حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص            )1(

املـسامهة يف   (؛ وقد أسـتعمل تعـبري       ٤٣٥م، ص   ١٩٧٤اجلنائي، املدخل وأصول النظرية العامة، القاهرة،       
قانون العقوبات العراقي كعنوان للفصل اخلامس من الباب الثالث من الكتـاب األول ، واسـتخدم                ) اجلرمية

  .٤٧املواد ) تعدد ارمني(قانون اجلزاء الكوييت تعبري 
 ؛ عبد الستار، فوزيـة،      ٥٥حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص              )2(

  .٣٤٩املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، ص 



 ٩٠

 حتـريض واتفـاق   (:  من   ويترتب على هذه النظرية اعتبار وسائل االشتراك      
من وسائل املسامهة التبعية لوجود نص من النظام عليها استثناًء ويف حالة            ) ومساعدة

        ا تعدمسامهة أصلية حبسب األصل     خلو النظام من النص عليها بنصوص خاصة فإ 
    .)١(العام

رمية وهو الذي يضيق من نطاق املسامهة األصلية يف اجل         :أما الرأي الثاين    
حيث ذهب أنصار هذا الرأي إىل حتديد       ). النظرية املوضوعية (ويستند أصحاا إىل    

نطاق املسامهة األصلية مبن يرتكب الفعل الذي يقوم به الركن املادي للجرمية، أي             
ده النظام يف نص التجالفعل الذي حيدمي مبيناً شروطه وظروف ارتكابهر .  

واألصل أنه ال يوقع عقاب على من يقترف الفعل غريه، ولكن ينالـه العقـاب               
 حيصرها النظام يف ثـالث      استثناًء لدخوله يف عداد إحدى صور املسامهة التبعية اليت        

ومتيز هذه النظريـة بـني املـسامهة        . ، واالتفاق، واملساعدة  التحريض: صور وهي 
واملسامهة التبعية، على أساس نوع الفعل الذي ارتكبه املتـهم، ومقـدار            األصلية  

ومعيار التمييز الراجح، من وجهة نظـري،       . خطورته على احلق الذي حيميه النظام     
بني املسامهة األصلية والتبعية يقوم على أساس التمييز بني العمل التنفيذي والعمـل             

وع، مع عدم إغفـال االعتبـارات       التحضريي وفقاً للرأي الراجح يف نظرية الشر      
  .   الشخصية للجاين

 أن املساهم األصلي هو من كانـت        )فرانك(األملاين  ومن هنا رأى الفقيه     
سببية فعله للنتيجة سببية مادية، أما املساهم التبعي، فهو من كانت سببية فعلـه              

  وتفصيل ذلك أن املساهم األصلي هو من يرتكب فعالً         .)٢(للنتيجة سببية نفسية  
ينتج أثراً مادياً، فتتحرك به القوانني الطبيعية اليت من شأا إحداث النتيجة، أمـا              

                                     
  .٥٦حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص   )1(
F2E ٥٧، صحسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق.  



 ٩١

د التصميم اإلجرامي لديه،     لدى غريه، فيولّ    نفسياً هم التبعي ففعله ينتج أثراً    ااملس
  .  أو يعطيه مزيداً من اجلرأة  لإلقدام على اجلرمية أو االستمرار فيها

 يعد صورة مـن صـور       التحريض القول بأن     ميكننا وبناًء على ما تقدم،    
املسامهة التبعية يف اجلرمية بصفة أساسية، إال إذا لعب دوراً رئيـسياً يف اجلرميـة               

مـن مـساهم    رض  وليس ثانوياً أي يفوق جمرد االشتراك يف اجلرمية، فينقلب احمل         
 إىل مسرح اجلرميـة     رض  على سبيل املثال إذا حضر احمل     . تبعي إىل مساهم أصلي   

ثناء تنفيذها ولو كان نشاطه ال يعدو يف ذاته أن يكون جمرد عمـل حتـضريي                أ
وهو ما قضى به صراحة كل من  قانون العقوبـات           . وليس بدًء يف تنفيذ اجلرمية    

،  )٤٩املـادة   (، والعراقـي    ) ٧٨املـادة   (، والـسوداين    )٣٤املادة  (اهلندي  
القضاء به على الرغم    ، وكذلك توسع القضاء املصري يف        )٤٦املادة  (واإلمارايت

ت تلـك األفكـار     من عدم وجود نص صريح يف النظام على ذلك، وقد جاء          
 بالقانون اإلجنليزي والذي أصبح ال    ) جة الثانية الفاعل من الدر  (اقتباساً من فكرة    

م وأطلق على املتهم الذي يكون حاضراً       ١٩٦٧خدم هذا املصطلح بعد عام      ستي
 وهو مـا    .)١ ()فاعالً جمرداً أو يعاقب كالفاعل    (ثناء ارتكاب اجلرمية بأنه يعترب      أ

 مـن مئـات     - رمحـه اهللا   - ما ذهب إليه اإلمام مالك     مع يتفق يف الرأي متاماً   
  .تالسنوا

  
    يف االصطالح القانوين التحريضماهية : ثانياً

 من قانون العقوبـات     ٢١٧وفقاً للفقرة األوىل من املادتني      رض  يعرف احمل "
من محل أو حـاول أن حيمـل        (ون العقوبات السوري بأنه      من قان  ٢١٦اللبناين،  

  يعد حمرضاً  ه على أن  ا، فقد نص  ) كانت على ارتكاب جرمية    شخصاً آخر بأية وسيلة     
وقد ).  على ارتكاب جرمية    بأية وسيلة كانت   من محل أو حاول أن حيمل شخصاً      (

                                     
  .٦٥، ص املرجع السابق  )1(



 ٩٢

لـيت   ا  الوسـائل    تعـيني أضاف إليه   ونقل هذا التعريف قانون العقوبات األردين       
بإعطائه نقوداً أو بتقدمي هدية له أو بالتأثري عليـه بالتهديـد أو              يستعملها احملرض 

مـادة   (باحليلة واخلديعة أو بصرف النقود أو بإساءة االستعمال يف حكم الوظيفـة           
  .)١ () من قانون العقوبات األردين٨١، ٨٠

ن يغـري   كل م ( منه بأنه    ٥٥ قانون العقوبات القطري يف املادة       وعرفه أيضاً 
، وهو ما سـار     ) أو حيمل غريه بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب تلك اجلرمية          

 ١٩٧٦، وقانون العقوبات اليمين لسنة      )٢( ٤٤عليه قانون العقوبات البحريين املادة      
   .)٣()٢٢(يف املادة 

 اكتفـى  بتعريـف      ١٩٣٧وكذلك قانون العقوبات املصري احلايل لسنة       
ا فعلت األنظمة سالفة البيان وإمنا ترك أمر تعريفه للفقه           كم ، بصفة عامة  التحريض

كـل مـن    ( منه بأنه    ١٧١علين فقط باملادة     ال التحريضوالقضاء، واكتفى بتعريف    
أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علناً أو                

ة أو رمـوز أو أيـة       بفعل أو إمياء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور مشسي            
طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من صور العالنية              
يعد شريكاً يف فعلها ويعاقب بالعقاب املقرر هلا إذا ترتب على هذا اإلغراء وقـوع               

أما إذا ترتب على هذا اإلغراء جمـرد الـشروع يف           . تلك اجلناية أو اجلنحة بالفعل    
واكتفى املنظم  ). قاضي األحكام القانونية يف العقاب على الشروع      اجلرمية فيطبق ال  
 يف اجلرمية املنصوص عليها باملـادة       االشتراك ضمن وسائل    التحريضاملصري بذكر   

                                     
 ٢٠٠٢السعيد، كامل، شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،                 )1(

  .٤٦٤م ، ص 
  .٢٨٤حسين ، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص   )2(
  .٢٨احلديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها، مرجع سابق، ص   )3(



 ٩٣

 ولقد سار املنظم الكوييت على نفس النـهج         .)١( من قانون العقوبات املصري    ٤٠
يعـد  (واليت تنص على أنه     أوال من القانون اجلزائي الكوييت       / ٤٨وفقاً لنص املادة    

على ارتكاب الفعل املكون للجرمية، فوقع      حرض  شريكاً يف اجلرمية قبل وقوعها من       
   .)٢ ()التحريضبناًء على هذا 

م تعـدد   ١٨٨٣ من قانون العقوبات املصري لـسنة        ٦٨ولقد كانت املادة    
ـ يعد مشاركاً يف فعل اجلناية أو اجلنحة كل من          : ( بقوهلا   التحريضوسائل   رض ح

على ارتكاا دية أو وعد أو وعيد أو خمادعة أو دسيسة أو بإرشاد أو باسـتعمال                
، وعندما وضع قانون العقوبات     ....)جلرمية  امن الصولة على مرتكب     حرض  ما للم 
 صور  يفم أستحسن املنظم استبعاد هذا النص السابق بغرض التوسعة          ١٩٠٤لسنة  

   .)٣( وعدم التقيد بالصور السابقة التحريض
أما بالنسبة للمنظم السعودي يف اململكة العربية السعودية  فلـم يتعـرض             

 على اجلرمية واكتفى بالنص عليه باعتباره صـورة مـن صـور             التحريضلتعريف  
 من نظـام    ١٠االشتراك يف اجلرمية، وأوضح املنظم السعودي صراحة يف نص املادة           

ـ ٢٩/١٢/١٤١٢اريخ   وت ٣٦الصادر باملرسوم امللكي رقم     (مكافحة الرشوة    )  ه
كل من يساهم يف اجلرمية باالتفـاق أو        : أنه يقصد عند استخدامه للفظ  الشريك        

يعاقب املرتشي والوسيط   ( أو املساعدة، حيث نص يف تلك املادة على أنه           التحريض
وكل من اشترك يف إحدى اجلرائم الواردة يف هذا النظام بالعقوبة املنصوص عليهـا              

                                     
أبو الروس، أمحد، القصد اجلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية، والشروع والدفاع الشرعي وعالقة الـسببية،                )1(

؛ حممد بك، حممد عبد اهللا، يف جرائم النشر وحرية          ٣١٥ ،   ٣١٤املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ص      
؛ عبد املـنعم،    ٢٤٢لتحريض، مرجع سابق، ص     رائم ا  ج -األصول العامة يف جرائم النشر      -الفكر                    

  .٦٥١سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق ، ص 
  .١٩٤ م، ص ١٩٨٣، ٣طحومد، عبد الوهاب، الوسيط يف القانون اجلزائي الكوييت، القسم العام،   )2(
م ، ١٩٩٨ اجلامعيـة، اإلسـكندرية،   وعاتالشاذيل، فتوح عبد اهللا، قانون العقوبات، القسم العام، دار املطب    )3(

  .  ٥٣٥ص



 ٩٤

أو ساعد يف   حرض  رمها، ويعترب شريكاً يف اجلرمية كل من أتفق أو          يف املادة اليت جت   
 أو  التحـريض ارتكاا مع علمه بذلك مىت متت اجلرمية بناًء على هذا االتفـاق أو              

  ).املساعدة
 على التوقف عـن     التحريضوأفرد املنظم السعودي نصاً خاصاً فيما يتعلق ب       

 على التظاهر وتعطيل املصاحل     حريضالتالعمل أو تركه تقديراً منه خلطورة التذمر و       
احلكومية واملؤسسات سواء العامة أو اخلاصة، فنص يف املادة األوىل من املرسـوم             

يعاقب بالسجن ملدة ال تقل     ( هـ على أنه     ٢/١١/١٣٧٥ وتاريخ   ١٧امللكي رقم   
مستخدمي وعمال الشركات ذوات االمتيـاز وكـذلك        حرض  عن سنة كل من     

 اخلاصة اليت تباشر نشاطاً ذا منفعة عامـة أو تقـوم            مستخدمي وعمال املؤسسات  
بتنفيذ مشروع عام حلساب  احلكومة على ترك عملهم أو بالتوقف عنه سواء كان              

 بقول أو فعل أو باإلشارة أو بالكتابة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى              التحريضذلك  
، وتـزداد    إىل ترك املذكورين للعمل أو التوقف عنه بالفعـل           التحريضومل يؤدي   

 بقصد دفع املذكورين    التحريضالعقوبة إىل السجن ملدة ال تقل عن سنتني إذا كان           
  ).للتظاهر أو االعتصام

ولقد أورد املنظم السعودي يف نصوص نظامية متعددة ما يفيد اسـتخدامه            
 واالتفاق واملساعدة، وقد ساوى يف العقـاب        التحريضللفظ الشريك للداللة على     

 وسأكتفي بذكر هذه املواد دون الدخول       ي والشريك كمبدأ عام   بني الفاعل األصل  
  :  من هذه النصوص ما يلي يف تفصيالا لعدم اإلطناب ف

 وتاريخ  ١١٤من نظام مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم         ) ١(ـ املادة   
  . هـ٢٦/١١/١٣٨٠

 ١٢ امللكي رقـم     من نظام تزوير وتقليد العملة الصادر باملرسوم      ) ١(ـ أما املادة    
 وتـاريخ   ٥٣ امللكـي رقـم       هـ واملعدلة باملرسـوم    ٧/١٣٧٩ /٢٠وتاريخ  

  .هـ ٥/١١/١٣٨٢



 ٩٥

من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر باملرسوم امللكـي رقـم           ) ١١(املادة  ـ  
  . هـ٤/٦/١٤٠٤يخ ر  وتار/٧/٩٩٤٦

 ٧٧قـم   من نظام مباشرة األموال العامة الصادر باملرسوم امللكي ر        ) ٩(ـ واملادة   
  .هـ٢٣/١٠/١٣٩٥وتاريخ 
  وتـاريخ    ٤٢٥كي رقم   من نظام اجلمارك الصادر باملرسوم املل     ) ٢٣٤(ـ واملادة   

  .هـ٥/٣/١٣٧٢
ي رقم  من نظام العمل والعمال الصادر باملرسوم امللك      ) ١٩٠،  ١٨٩(ـ  واملادتني    

  . هـ٦/٩/١٣٩٨ وتاريخ ٢١/م
لشريعة اإلسالمية تعد مـن      عليها وفقاً ل   التحريضومبا أن اجلرائم اإلرهابية و    

،  فلم يرد بشأما نص خاص       )احلرابة، والبغي (بصورتيها السابقتني   جرائم احلدود   
من املنظم السعودي وترك حكمهما ملا ورد بشأما بالقرآن الكرمي والسنة النبويـة             
الشريفة والرجوع إىل تفسري الفقه اإلسالمي بشأما ووفقاً ملا تقرره هيئـة كبـار              

 .اء يف اململكة العربية السعوديةالعلم

مث تـدعيم هـذه     لدى شخص    فكرة اجلرمية    خلق: ( بأنه التحريضويعرف  
  .)١() اجلرميةالفكرة كي تتحول إىل تصميم على ارتكاب

خلق العزم عمداً يف ذهـن اجلـاين علـى          "بأنه   كذلك   التحريضعرف  يو
الـيت يبـذهلا    اجلهـود    (Rossiأو هو كما عرفه روسي      ". ارتكاب جرمية معينة  

ـ      ). شخص لكي ينفذ غريه اجلرمية اليت يريدها       ال رض  ومن ذلك يتبني أن نشاط احمل
بقصد رض  يتجه إىل ماديات اجلرمية اليت يريد أن تتحقق وإمنا ينصب على نفسية احمل            

خلق فكرة اجلرمية يف ذهنه حىت يقرر إخراجها إىل حيز الوجود فريتكبها هـو دون               

                                     
  .  ٢٨٥حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص  )1(



 ٩٦

عن الفاعل املادي أن نشاط األول ذو أثر نفسي بينمـا           رض  حملفالذي مييز ا  . احملرض
  .)١( غالباً نشاط الفاعل يكون ذا أثر مادي

 .)٢() اجلرميـة  دفع اجلاين والتأثري عليـه الرتكـاب      ( : كذلك بأنه  ويعرف
أعمال من طبيعتها إحداث تأثري أو ضغط على إرادة شخص          (: كذلك بأنه  ويعرف

    .)٣() اجلرمية ودفعه إيل ارتكااوتفكريه لإلحياء إليه بفكرة
 على اجلرمية هو خلق التصميم اإلجرامـي        التحريضويرى الفقه األملاين أن     

ولذلك فال يعترب حتريضاً معاقباً عليه ما يبديه الشخص من أقوال حبسن            . لدى الغري 
  .)٤(نية، أو كان غري أهل للمسئولية اجلنائية

 علـى اجلرميـة     التحريضود حتديداً ب   باإليضاح املقص  تناولتولقد سبق أن    
اإلرهابية وصورها يف مفهوم الفقه اإلسالمي باملطلب األول من هـذا املبحـث،             

كافة أحكامهما يف صورة مقارنـة مـع         بيان   -بإذن اهللا تعاىل  -وسأتوىل فيما بعد    
 .   يف ج هذه الدراسةالتزمتالفقه الوضعي تباعاً كما 

  بية  لغةً واصطالحاًرمية اإلرهاماهية اجل: ثالثاً 

للتعرف على ماهية اجلرمية اإلرهابية يقتضي األمر تعريـف اجلرميـة لغـة             
  .واصطالحاً مث تعريف اإلرهاب لغة واصطالحاً

F١Eאא 

                                     
  .٢٦٠عبد الستار ، فوزية ، املسامهة األصلية يف اجلرمية ، مرجع سابق، ص  )1(
   .٢٧٢، ص مرجع سابق، القسم اخلاص قانون العقوبات، شرحبكر، عبد املهيمن،   )2(
اذوب، أمحد علي، التحريض على اجلرمية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القـاهرة،     )3(

حممد بك، حممد عبد اهللا، يف جرائم النشر وحرية         ،  ٢٤ ، ص     م ١٩٧٠اهليئة العامة لشئون املطابع واإلعالم،      
  .    ٤١٣ ص مرجع سابق،ريض، الفكر، األصول العامة يف جرائم النشر، جرائم التح

  .٣٣٨عبد الستار، فوزية، املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، ص   )4(



 ٩٧

 وجـروم   إجرام من اجلُرم وهو لغة التعدي واجلُرم الذنب واجلمع          :اجلرمية لغة   
جرم إليهم وعلـيهم جرميـة وأجـرم جـىن جنايـة            و. وجرائم وهو اجلرمية  

اجلرمية من جرم وأجرم واجترم وجتـرم       و .)١(املذنب:  اجلاين، وارم :واجلارم:
  .)٢(عليه أي ادعى عليه ذنباً مل يفعله

ورات شرعية  ظحم"  تعرف اجلرائم يف الشريعة اإلسالمية بأا         :اجلرمية اصطالحاً   
  .)٣(" يرزجر اهللا عنها حبد أو تعز

 سـواء وتعرف اجلرمية بأا كل أمر اجيايب أو سليب يعاقب عليه القانون            
 بأا الـسلوك اإلجيـايب أو        وتعرف أيضاً  .)٤(كانت خمالفة أو جنحة أو جناية     

  .)٥(السليب الذي يصدر عن اجلاين ويشكل اعتداًء على املصلحة احملمية
  معىن اإلرهاب لغةً واصطالحاً )  ٢ (

مصطلح اإلرهاب يعد من املصطلحات احلديثة االستعمال يف اللغة           :ة  اإلرهاب لغ 
معناه خاف، وهي مـصدر الفعـل       ) رهب(ولفظ  العربية ويف  غريها من اللغات،       

اثنيت عشر  ) رهب(وتكرر لفظ    .)٦( والعنف يعين األخذ بالعسف والتهديد   ) أرهب(
                                     

  .٦٠٤، مرجع سابق، ص ٢لسان العرب، جابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  )1(
  .  ٦٧، ص مرجع سابقالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح ،   )2(
دار الكتب العلميـة، بـريوت،       والواليات الدينية،     السلطانية األحكام احلسن علي بن حممد،      وردي، أب املاو  )3(

  .١٩٢ص، م١٩٨٤لبنان، 
، ١طدار الـدعوى ،     : اسـتانبول املعجم الوسـيط،    ) جممع اللغة العربية بالقاهرة   ( وآخرون   إبراهيمأنيس ،     )4(

  .١٥، صم١٩٨٩
، اجلرمية اإلرهابية، رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة املنوفية، دار اجلامعة           مطر، عصام عبد الفتاح عبد السميع       )5(

؛ حلمي نبيل، اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام، مرجـع          ٦٩م ، ص    ٢٠٠٥اجلديدة للنشر،   
  ٢٠سابق، ص 

فى،إبراهيم ، مـصط  ٢٤١مرجـع سـابق، ص      الرازي، حممد بن أيب بكر ابن عبد القادر، خمتار الصحاح،             )6(
، ص  ١م، ج ١٩٨٩وآخرون، جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط ، املكتبة اإلسالمية، اسـتانبول،             

١١٨.  



 ٩٨

 وورد يف القرآن الكرمي     مرة يف القرآن الكرمي وجاء يف اللغة مبعىن اخلوف واخلشية،         
وأَِعـدواْ لَهـم مـا      {: أيضاً مبعىن التخويف بإظهار القوة كما يف قوله تعاىل        

          كُمودعللِّه و ِه عدو ا بونَ ِب ن رباِط الْخيِل ترِه ٍة وِم ن قُوم متطَعتاس 
ول دون قيـام     وهذا املعىن يقابله يف العصر احلاضر مصطلح الردع الذي حي          .)١(}

العدو باهلجوم خشية الرد األشد ومجيع املعاين اللغوية وتلك اليت وردت يف القرآن             
والسنة ال يستفاد منها املعىن الذي يكون للفظ اإلرهاب يف هذا الزمن، ألن املعـىن               
احلديث لإلرهاب تكون بسبب معطيات تارخيية الحقة على املعىن السابق يف اللغة            

أفضى إىل تغري معناه الذي حتول إىل مضمون آخر ومعىن آخر           والنصوص الشرعية   
مل خيطر ببال السابقني ألن معناه القدمي ال يتعدى معىن اإلخافة عن طريق إعـداد               
القوة الكافية اليت متنع وقوع احلرب بسبب رهبة اآلخرين للقـوة الـيت أعـدت               

  .)٢(للمعتدين

نوع مـن   ( بأنه   إلرهاباوقد عرف جممع اللغة العربية يف معجمه الوسيط         
احلكم يقوم على اإلرهاب والعنف، وتعمد إليه حكومات ومجاعات ثورية لتحقيق           

الذين يـسلكون سـبيل     ( ن بأم   و، وعرف اإلرهاب واإلرهابي   )أهداف سياسية 
 مـن   سـواء العنف، غري القانوين، أو التهديد به من أجل حتقيق أهداف سياسـية             

  .)٣ ()الثورية واملعارضةاحلكومة أو األفراد أو اجلماعات 

                                     
  ).٦٠(سورة األنفال، اآلية   )1(
ساق، حممد املدين، اإلرهاب وأخطاره والعوامل املؤدية إليه وأساليب مكافحته، جامعة نايف العربية للعلوم              بو  )2(

  .٥م، ص٢٠٠٤األمنية، 
، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنـان        ٢الباشا، حممد ، املعجم الكايف، معجم عريب حديث، ط          )3(

  .٦٧م ، ص ١٩٩٢



 ٩٩

أنه وسيلة الستخدام العنف سواء     : وىف املعاجم األوروبية يعين اإلرهاب لغة       
من جانب احلكومة أو األفراد ويستخدم كوسيلة لنشر الذعر أو الترويـع ـدف              

: ويستخدم بشأا املصطلحات اآلتيـة للتـدليل عليهـا          .  حتقيق أهداف سياسية  
ــة ــسية  ، Terroristباإلجنليزي ــة  Terrorisme بالفرن  ، باألملاني

Terrorismus باإليطالية ،Atterire  بالالتيين ، Terror  أو Terreur 

  .)١(Tersidom ، وبالفارسي 

وقد أقر امع اللغوي كلمة اإلرهاب ككلمة حديثة يف اللغة العربيـة،            
أي خاف، وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهـب، كمـا           " رهب"وأساسها  
الذين يـسلكون   "مع اللغة العربية يف معجمه الوسيط اإلرهابيني بأم         عرف جم 

  .)٢("سبيل العنف واإلرهاب من أجل حتقيق أهداف سياسية

اخلشية واخلوف من اهللا سبحانه وتعـاىل  : و يعين اإلرهاب أيضاً يف اللغة    
يا بِنـي   {: القرآن الكرمي، مثل قوله تعاىل      يف   يف مواضع عديدة     دوهو ما ور  

عهـِدي          ِإ ي أَنعمت علَيكُم وأَوفُـواْ ِب ي الَِّت عمِت يلَ اذْكُرواْ ِن ِئ سرا
  ايي كُم وِإ عهِد دواْ لَهـم مـا      { :قولهو .)٣(}فَارهبوِن أُوِف ِب وأَِع

بـونَ ِبـِه عـدو اللّـِه               ن رباِط الْخيِل ترِه ٍة وِم ن قُوم متطَعتاس
دعو  كُمواْ      {:   وقوله عز وجل      .)٤(}ورـحاْ س ا أَلْقَواْ فَلَم قَالَ أَلْقُو

                                     
F1E      ؛ أدريس،   ١٤٤٨ م ، ص     ١٩٧٨مكتبة لبنان ، عام     )  عريب –إجنليزي  (الكومي، حسني سعيد ، املغين األكرب 

الشياجي، عبد اهللا   ،  ١٠ ، ص     م ١٩٩٤ ، دار األدب ، بريوت       ٣ط)  عريب –فرنسي  (سيل ، قاموس املنهل،     
؛ حومد، عبد الوهاب ،     ٢٠ م ، ص     ١٩٩٨خليفة، إرهاب الدولة يف النظام العاملي املعاصر، املستقبل العريب          

   .٦٣، ص ١٩٦٣اإلجرام السياسي، دار املعارف، لبنان، املكتبة القانونية، 
  .٢٠ لقواعد القانون الدويل العام، مرجع سابق ، صحلمي، نبيل، اإلرهاب الدويل وفقاً  )2(
  ).٤٠(سورة البقرة اآلية   )3(
   ) .٦٠( سورة األنفال اآلية   )4(



 ١٠٠

يمٍ      ٍر عِظ ح ِس لناِس واسترهبوهم وجاءوا ِب  ويف ذات املعىن    .)١(} أَعين ا
قد وردت كلمة اإلرهاب يف كل من التوراة واإلجنيل لتدل علـى خـشية اهللا               

   .)٢(تعاىل

حظ أن اخلشية والرهبة من اهللا سبحانه وتعاىل مطلوبـة          إال أنه جيب أن نال    
وواجبة دف احلث على التقوى والثبات على اإلميان باهللا تعاىل ورسـله وعـدم              

أما اإلرهـاب مبعـىن     . االحنراف عن الطريق القومي، فهو إرهاب مطلوب وواجب       
 .العنف السابق فهو اإلرهاب العدواين املرفوض بكل صوره

هاب مبعىن خشية اهللا تعاىل وتقواه إرهاب مفروض ومطلوب،         وبالتايل فاإلر 
 الشرعأما اإلرهاب مبعىن العنف جتاه الغري فهو اإلرهاب املرفوض وحمل التجرمي من             

 . النظم الوضعيةهلي يف كافة الرساالت السماوية وحمل جترمي من اإل

سـلوك  (ومن هنا كان اقتصار امع اللغوي على تعريف اإلرهاب بأنـه            
 إال أن هذا التعريـف جـاء        .)٣ ()لعنف جتاه اآلخرين لتحقيق أهدافهم السياسية     ا

 كثرية وغري حمصورة يف األهداف السياسية كمـا         اً لإلرهاب أهداف  حيث إن  قاصراً
العنف جتـاه   ( تعريفه بأنه    يوكان من األجدر من وجهة نظر     . ورد يف تعريفه لغة   

األهداف طاملا أا تنطـوي علـى       أياً كانت هذه    ) اآلخرين بقصد حتقيق أهدافه     
 .إفساد يف األرض وحماربة هللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

 

                                     
  ).١١٦(سورة األعراف اآلية   )1(
 ، ص ٣م ،  ج   ٢٠٠٣العاديل، حممود صاحل، موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب، دار الفكر اجلامعي، اإلسـكندرية،               )2(

١٠.  
  .٢٠يل، اإلرهاب الدويل وفقاً لقواعد القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص حلمي، نب  )3(



 ١٠١

كل اعتداء علـى األرواح واألمـوال       "عرف اإلرهاب بأنه    ي  :اصطالحاًاإلرهاب  
واملمتلكات العامة واخلاصة، باملخالفة ألحكام القانون الـدويل العـام مبـصادره            

 من النظام   ٣٨ ذلك املبادئ العامة للقانون باملعىن الذي حتدده املادة          املختلفة، مبا يف  
  .)١("األساسي حملكمة العدل الدولية

االستخدام املنظم للعنف الذي يرمـي إىل حتقيـق         "  اإلرهاب بأنه    ويعرف
عـدم   هدف سياسي، وتقوم مبمارسته منظمة سياسية ضد املواطنني خللق جو من          

االستخدام غري املشروع للعنف أو التهديد      "  بأنه   هابيعرف اإلر كما   .)٢("األمن
به بواسطة فرد أو جمموعة أو دولة ضد فرد أو مجاعة أو دولة، ينتج عنـه رعـب                  
يعرض للخطر أرواحاً بشرية أو يهدد حريات أساسية، ويكون الغرض منه الضغط            

  .)٣("على اجلماعة أو الدولة لكي تغري سلوكها جتاه موضوع ما

قهاء القانون الوضعي أنه ليس من املناسب وضـع تعريـف           ويرى بعض ف  
لإلرهاب ألنه يتعذر وجود تعريفات مشتركة له اصطالحياً حيث ختتفـي أسـبابه         
احلقيقية املتمثلة يف القهر والظلم والطغيان، فال ميكن بالتايل حتديدها مسبقاً لتعددها            

   .)٤(وتنوعها حتت صور وأهداف كثرية متغايرة

هذا الرأي التعامل مع ظاهرة اإلرهاب واليت تعـد أكثـر           ل أصحاب   وفض
وضوحاً من تعريف اإلرهاب، والعمل على ضرورة مواجهتها، وأن مسألة تعريف           

                                     
سرحان ، عبد العزيز، اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية،                  )1(

  .٢٧مرجع سابق ، ص
  .٤٨٦ويل العام، مرجع سابق ،صعامر، صالح الدين، املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الد  )2(
  .٢٧حلمي، نبيل، اإلرهاب الدويل وفقاً لقواعد القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص  )3(
رسالة دكتوراه منشورة، كلية احلقـوق، جامعـة        عطا اهللا، إمام حسنني، اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية،           )4(

  .١٠٣م، ص٢٠٠٤القاهرة، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة، 



 ١٠٢

ومن أنصار هذا االجتـاه قمـة الـدول         . اإلرهاب ال تعدو سوى مسألة أكادميية     
ملتحدة م، وما ورد باجلمعية العامة لألمم ا      ١٩٨٦الصناعية املنعقدة يف  طوكيو عام       

 ، واملؤمتر الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني الـذي عقـد يف             ٢٩/١٢/١٩٨٥يف  
 م ،   ١٩٩٥ م ، واملؤمتر التاسع منه الذي عقد بالقاهرة عـام            ١٩٩٠هافانا بكوبا   

وكذلك جملس الشيوخ الفرنسي والذي أعترب أن تعريف اإلرهاب يعتـرب مفقـوداً             
   .)١(ومتعذراً

لفقه ذهب إىل السعي لوضع تعريف حمدد لإلرهاب،        وهناك جانب آخر من ا    
 دت تعريفات هذا اجلانب من الفقه بتعدد اجتاهات ونظر كل منهم ملفهوم            وقد تعد

  :االجتاه املادي، واالجتاه الغائي : اإلرهاب، وميكن إمجال هذه اآلراء يف اجتاهني 

ادي، ومن حيـث     والذي يعرف اإلرهاب بالنظر إىل كيانه امل       :االجتاه املادي   ) أ(
ويعتمد هـذا االجتـاه يف تعريفـه        . طبيعة أفعاله وليس بتحديد مرتكبيه أو ذوام      

وميكن تعريف اإلرهـاب    . لإلرهاب بإبراز خصائص العمليات اإلرهابية ووصفها     
أعمـال العنـف    (وفقاً للتعريفات املتعددة اليت أتى ا أنصار هذا االجتاه يف أنـه             

 تثري لدى شخص ما اإلحساس باخلوف من خطر مـا           املتطرف اليت من طبيعتها أن    
بأي صورة وينشئ الرعب والفزع الشديد، وذلك باستخدام وسائل قادرة علـى            

  ). خلق حالة من اخلطر العام يف اتمع

                                     
، أمـني ،عـادل ،     ٢٠الشياجي، عبد اهللا خليفة ،إرهاب الدولة يف النظام العاملي املعاصر، مرجع سابق، ص                )1(

 إىل  ٢٧/٨أعمال املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني، هافانـا، كوبـا، الفتـرة مـن                  
  .٧٠ م ، ص٧/٩/١٩٩٧



 ١٠٣

سائل املستخدمة  وسعى بعض أنصار هذا االجتاه  إىل حصر وحتديد تلك الو          
ـ القتل ، االغتيال، االختطـاف، ا     (يف اإلرهاب مثل     از الرهـائن، وتفجـري     حتج

  ). اخل..املنشآت

جـي  (ء من الفقه اإليطايل والفرنسي        ومن أبرز أنصار هذا االجتاه،  الفقها      
 ، وسوتيلي  Rouxفانوفيتش، ليمكني، سالدانا، جونزبرج، رادوليسكو، والفقيه 

   .)١ ()، وجيلربت جويالم

فعل اإلرهايب،  ورغم كثرة الصفات واخلصائص اليت قيلت لتمييز العمل أو ال         
فإن هناك قدراً مشتركاً متفقاً عليه بني أنصار هذا الرأي فيما يتعلق خبصائص العمل              

أنه عمل  : زه هي   خلصائص اليت متي  اإلرهايب اليت متيزه عن غريه من األعمال، وهذه ا        
عنف أو ديد، وقد يكون عنفاً مادياً أو معنوياً، وأنه عنف شديد وغري مشروع أو               

 مألوف، ويتصف بالعمد أو التنظيم أو املنهجية، ويستخدم إلحداث          متطرف وغري 
الرعب والتخويف، ويهدف، للسيطرة على اتمع، وأنه ليس عمالً عشوائياً بل إن            

     .)٢(له أهدافاً يسعى لتحقيقها، وأنه يتصف بالسرية واملفاجأة واملباغتة

 وذلك للتجدد الدائم    إال أن التحديد احلصري لألعمال اإلرهابية أمر خاطئ،          
 عن التنـوع    يف العمليات اإلرهابية وصورها نظرا لتقدم تكنولوجيا العصر، فضالّ        

                                     
هاب يف القانون اجلنائي، دراسة قانونية مقارنة على املستويني الوطين والدويل،            حمب الدين، حممد مؤنس، اإلر      )1(

 ، الغنام، حممد أبو الفتح ،مواجهة اإلرهـاب يف التـشريع            ٧٣، ص   م١٩٨٣ القاهرة   ،مكتبة األجنلو املصرية  
  .٢ ص  م،١٩٩٦،  عام ، دار النهضة العربية، القاهرة) املوضوعية القواعد –دراسة مقارنة (املصري 

هنداوي، نور الدين، السياسة اجلنائية للمشرع املصري يف مواجهة جرائم اإلرهاب، دار النهـضة العربيـة،                  )2(
، ، القـاهرة  ؛ عز الدين، أمحد جالل، اإلرهاب والعنف الـسياسي، دار احلريـة           ١٠ص  م،  ١٩٨٥القاهرة،  
ي ، دار مشس املعرفة، القـاهرة،  ، صدقي، عبد الرحيم، اإلرهاب السياسي والقانون اجلنائ٤٣ م، ص    ١٩٨٦
، جرائم اإلرهاب يف ضوء األحكام املوضوعية واإلجرائية للقـانون           رمضان ،مدحت؛  ١٢٧ م ، ص     ١٩٩٤

  .٨٤م، ص ١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة ١طاجلنائي الدويل والداخلي، دراسة مقارنة، 



 ١٠٤

 أو  اًالدائم يف أهدافه وأغراضه  وعدم احنصارها يف شكل معني فقد يكون سياسـي             
 أو غري ذلك من األهداف الـيت يـسعى          اً أو رحبي  اً أو اجتماعي  اً أو ديني  اًأيديولوجي
   .)١(لتحقيقها

وذهب أنصار هذا الرأي إىل تعريف اجلرميـة اإلرهابيـة بـالنظر للخطـر              
املصاحب هلا ووفقاً للوسائل املستخدمة يف ارتكاا، فضالً عن النظر لألثر املترتب            
على اجلرمية واملتمثل يف الضرر واالعتداء على املصلحة العامة والنظـام العـام يف              

  .)٢(دام األمن االجتماعيالدولة وما يؤدي إليه من خلق حالة من انع

 وهو الذي يرتكز على تعريف اإلرهاب بالنظر إىل الغاية منه،           :االجتاه الغائي ) ب(
والبعض من أنصار هذا االجتاه نظر إىل الغاية القريبة يف األعمال اإلرهابيـة وهـي               

إحداث التدمري والرعب والفزع الشديد يف اتمع ، سواء لـدى األشـخاص أو              (
 والبعض اآلخر نظر إىل الغاية البعيدة لإلرهاب وهـى          .)٣ () الدول احلكومات أو 

دائما الغاية املنشودة من األعمال اإلرهابية لتحقيق هدفها سواء كانـت ـدف             
كإحداث انقالب يف نظام احلكم أو استقالل إقليم معني أو اعتراض على            (سياسي  

بني خمتلف الطوائف   كالرتاع الطائفي   (أو هدف ديين    ) بعض مظاهر سياسة الدولة   

                                     
    .٢٧ابق، ص ، مرجع س والعنف السياسيعز الدين، أمحد جالل، اإلرهاب  )1(
؛ ٢٩٦م، ص ١٩٩٨طلس، عائشة حممد، اإلرهاب واحلماية الدبلوماسية، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة،     )2(

 م ، املادة األوىل والثانية ؛ عوض، حممد حمـي           ١٩٧٧االتفاقية األوروبية ملنع وقمع اإلرهاب، ستراسبورج،       
  .٥١- ٥٠م، ص ١٩٦٨ريكي، القاهرة، الدين، القانون الدويل، مبادئه يف القانون األجنلو أم

انية، دار الطليعـة بـريوت      العكرة، أدونيس، اإلرهاب السياسي، حبث يف أصول الظاهرة وأبعادها اإلنـس            )3(
 ؛ دبارة، مصطفى مصباح، وضع ضحايا اإلجرام يف النظام اجلنائي، دراسة نقديـة للنظـام                ٩٣، ص ١٩٨٣

 . ؛١٣٠، ص م١٩٩٦راه، جامعة اإلسكندرية، عام دكتواجلنائي يف ضوء معطيات علم اإلجرام، رسالة 
  



 ١٠٥

، أو ـدف    ) املتطرفة من األديان دف السيطرة، وفرض معتقدام على اآلخرين        
  . اجتماعي أو فلسفي أو أيدلوجي أو إستراتيجي معني

بولـوك، جـورج   ( من الفقه الفرنسي واإليطـايل    وأبرز أنصار هذا االجتاه   
 نبيل حلمـي، عبـد    (يب  ومن الفقه العر   )، ديفيد إريك، مارينيلي، باالتسو    ليفاسري

     .)العظيم الوزير، فتحي عبد الرحيم

االسـتعمال املـنظم    ( الرأي اجلرمية اإلرهابية بأـا       ويعرف أصحاب هذا  
  .)١()إثارة الرعب بقصد حتقيق هدف معنيوالعمدي لوسائل من شأا 

وقد حاول البعض اآلخر من الفقه أمام صعوبة تعريف اإلرهاب إىل تعداد صـوره              
ه، وهو ما جعل البعض خيلط بني تعريف اإلرهاب وأشكال اإلرهاب           وأشكال

   .وصور العمل اإلرهايب، أو بني اإلرهاب وبني أساليبه ووسائله

 تعريف اإلرهاب مـن      ولقد ذهبت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب إىل      
ة خالل بيان عناصر العمل اإلرهايب وليس بتعريف اإلرهاب ذاته، فلقد عرفته املـاد            

األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقع عليها من وزراء الداخلية والعدل          
/ ٤/ ٢٢ هــ املوافـق      ٢٥/١٢/١٤١٨العرب يف اجتماعهم بالقاهرة بتـاريخ       

كل فعل من أفعال العنـف أو       :  ( ، واليت تقضي بأن اإلرهاب يقصد به      م١٩٩٨
فيذاً ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي      التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تن       

ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحـد املرافـق أو                

                                     
  . ٢٨ص ، الدويل العام، مرجع سابق حلمي نبيل، اإلرهاب الدويل وفقاً لقواعد القانون   )1(
الغنام، حممد أبو الفتح، اإلرهاب وتشريعات املكافحة يف الدول الدميقراطية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،         )٤(

 مصطفى مصباح، وضع ضحايا اإلجرام يف النظام اجلنائي، مرجـع سـابق ، ص               ؛ دبارة، ٥٦م، ص   ١٩٩١
٢٤٢.  



 ١٠٦

األمالك العامة أو اخلاصة، أو احتالهلا أو االستيالء عليها، أو تعريض أحد املـوارد              
  ).الوطنية للخطر

ا صـعوبة وضـع     وخالصة ما تقدم، ومن مجاع التعريفات السابقة، يتبني لن        
  : تعريف حمدد لإلرهاب يف الفقه الوضعي لألسباب اآلتية 

ـ تشعب اإلرهاب وتعدد أشكاله وأهدافه وتناقضها وتعدد البواعث والـدوافع           ١
  .الرتكاب هذه اجلرمية

ـ  اختالف منط العنف املوصوف باإلرهاب ونوعية مـن ينفـذون العمليـات              ٢
ختالف مفهومه على املستوى الدويل     اإلرهابية ودرجة تأثري هذه األعمال، وا     

   .عن مفهومه على املستوى الوطين

ـ أن اإلرهاب أحد أساليب الصراع السياسي الذي ميكن أن تلجأ إليه القـوى              ٣
السياسية، فقد استخدمته الثورة الفرنسية مبعىن العدالة وأسـتخدمه الثـوار           

 مـا   وكما نـرى  يف عـصرنا احلـايل   .م١٩١٧الشيوعيون يف روسيا عام  
تستخدمه إسرائيل عالنية من اغتيال لكوادر وعناصـر املقاومـة الـشعبية            

بعمليات حربيـة   وقيام أمريكا وبريطانيا    الفلسطينية حبجة الدفاع عن نفسها،      
  .     يف العراق وأفغانستان وغريها

ـ اختالط اإلرهاب بصور أخرى من العنف، وتباين اآلراء حول شرعية وعـدم             ٤
 ومن ذلك اختالط اإلرهاب بـصور العنـف         .نشاطهاشرعية التنظيمات و  

 كانت حروبـاً    سواءالسياسي األخرى كاجلرائم السياسية واحلروب بأنواعها       



 ١٠٧

تقليدية أو حروباً حتريرية أو عصابات، وكذلك صور اإلجرام املنظم والعـابر     
    .)١( للحدود، والعصيان واالنقالبات

 أو العرقي ومدى ارتباطهمـا      ـ وجود خلط بني مفهوم العنف والتطرف الديين       ٥
     .)٢(بظاهرة اإلرهاب، وجتاوز اإلرهاب وحتوله من األبعاد اإلقليمية إىل الدولية

ـ عدم خضوع العمليات اإلرهابية ملعايري أو قواعد معينة مثل باقي العمليـات             ٦
   .)٣(اإلجرامية سواء يف وقت السلم أو احلرب

تعبري سياسـي لوصـف اخلـصوم       ـ اخللط يف مفهوم اإلرهاب واستخدامه ك      ٧
، مع التغاضي عن األعمال اإلرهابية ووصفها بأا إرهاباً مضاداً أو           السياسيني

 فأصبح هناك انتقائية وعـشوائية يف       ،كفاحاً من أجل القضاء على اإلرهاب     
وصف األفراد واجلماعات والدول باإلرهاب وفقاً لألهواء واملصاحل السياسية         

  .لكل طرف

ول لوضع اتفاقية عاملية ملكافحة اإلرهاب حىت عـصرنا احلـايل،    ـ  عدم الوص ٨
  .  خالهلا أو وضع معايري عاملية لهوبالتايل عدم حتديد مفهوم اإلرهاب من

 وعلى الرغم من عدم حسم موضوع تعريف اإلرهـاب          أياً ما كان األمر،   
ا مـدى   ومن مث اجلرمية اإلرهابية يف الفقه الوضعي ووضع تعريف حمدد له، يتبني لن            

أمهية وضرورة السعي لوضع تعريف لإلرهاب، ملا له من أمهية كبرية على الـصعيد              
                                     

بدر الدين، إكرام وآخرون، ظاهرة اإلرهاب السياسي على املستوى النظري، القاهرة، دار الثقافة العربيـة،                 )1(
  .٢٤م، ص ١٩٩١

، ٢هـامش   ، مشار إليه يف      ٩٣ص  عطا اهللا، إمام حسنني،  اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية، مرجع سابق،              )2(
مبجلـس  تقرير جلنة الشئون العربية واخلارجية واألمن القومي عن موضوع مكافحة اإلرهاب            وهو عبارة عن    
  .م١٩٩٣، عام  الشورى املصري

    ٢٠بدر الدين، إكرام وآخرون، ظاهرة اإلرهاب السياسي على املستوى النظري، مرجع سابق، ص   )3(



 ١٠٨

الوطين الداخلي لكل دولة، وذلك ضماناً للتطبيق القانوين السليم لألنظمة، فـضالً            
واألمـن ملكافحتـها     عن رسم إطار واضح هلذه الظاهرة أمام رجال الـشـرطة         

املي وحمدد له يف إطار معاهـدة عامليـة         والتعامل معها، إىل أن يتم وضع تعريف ع       
منشودة يتم تطبيقها وفقاً ملفهوم واحد وملزم جلميع الدول، وليس وفقاً ملفهوم كل             

  .  دولة على حسب أهوائها ومصاحلها الشخصية

األسـلوب أو الطريقـة     (  :ويف ضوء ما تقدم، ميكن تعريف اإلرهاب بأنـه          
 والفزع بقـصد الوصـول إىل اهلـدف         املستخدمة واليت من طبيعتها إثارة الرعب     

النهائي، فاإلرهاب هو االعتداء على األرواح أو املمتلكات بشكل منظم من قبـل             
دولة أو جمموعة ما ضد اتمع احمللي أو الدويل باستخدام وسيلة من شـأا نـشر                

  .)١( )الرعب يف النفوس لتحقيق هدف معني

الثة عناصر أساسـية لـه،   وميكن أن نستجمع بالتايل تعريف اإلرهاب من ث    
  : كما يلي

 ـ األسلوب أو الطريقة املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية اإلرهابية وما تنطوي عليه  ١
: وهذا العنف قد يكـون      . تهديد به من فعل أو عمل من أعمال العنف أو ال        

 عنفـاً منظمـاً     أو القوة ، وقد يكون عنفاً سياسـياً،         باستخدامجمرد عنف   (
ويتميز بأنه ذو بعـد جنـائي و ذو تـأثريات           . دف حمدد وخمططاً له وذو ه   

سيكولوجية وله طابع سري وخفي وله ردود فعل مقدرة سلفاً، فضالً عن أنه             
 به وخيرق القواعد    التنبؤينطوي على فعل غري معتاد أو غري متوقع أو ال ميكن            

زاز، السلوكية املقبولة وال حتده قيود إنسانية، وقد يكون يف صورة إكراه أو ابت            

                                     
  .١٠٨ب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، صحسين، حممود جني  )1(
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وأنه فعل حتكمـي ال     ).  عليه التحريضوهي صورة   (أو احلث على اإلذعان     
يرتكز على شخص بذاته وذو طابع عشوائي، ويسفر عن ضحايا أبرياء مـن             

 ويتم بواسطة جمموعة أو حركة      ،زاعـمقاتلني أو احملايدين خارج الن    املدنيني الغري   
  ).أو تنظيم أو دولة

ا األسلوب من أعمال العنف ويقصد به التهديد        ـ إثارة الرعب والفزع نتيجة هذ     ٢
  .وينطوي على رسائل مقصودة حيملها الفعل اإلرهايب والرعب هنا مقصوداً

ـ اهلدف من إثارة الرعب والفزع هو حتقيق السيطرة املعنويـة علـى نفـوس               ٣
املشاهدين سواء كانوا حكاماً أو حمكومني، بغرض فرض مبدأ معني سياسـي            

 كانت اقتـصادية أو سياسـية أو        سواءة خاصة معينة    أو عقائدي أو مصلح   
  .اخل...اجتماعية معينة 
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   الثايناملبحث

  األصول التارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية

قـدمي قـدم    بعامة   كصورة من صور االشتراك يف اجلرائم         عموماً التحريض
حتريض متـت يف تـاريخ      البشرية ذاا، فلقد نشأ منذ بداية اخلليقة، وأول جرمية          

رتكبها الشيطان يف حق سيدنا آدم عليه السالم وزوجته حـواء،           االبشرية تلك اليت    
 على معصية اهللا تعاىل واألكل من الشجرة اليت امها عنـها سـبحانه              التحريضب

وقُلْنا يا آدم اسكُن    (حيث قال تعاىل     العقاب منه عز وجل،      بذلكستحقا  اوتعاىل ف 
 زو تـا             أَنكُونةَ فَترجِذِه الشا هبقْرال تا ومثُ ِشئْتيغَداً حا رهكُال ِمنةَ ونالْج كجو

 الظَّاِلِمني ِمن *           كُمضعِبطُوا با اهقُلْنا ِفيِه وا كَانا ِمممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز
   K)١( )ي الْأَرِض مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍنيِلبعٍض عدو ولَكُم ِف

 املتمثـل يف     التحريضدم وحواء كان يف أبلغ صور       وحتريض الشيطان هنا آل   
صورة الوسوسة واإلغواء واإليعاز واحلث على معصية اهللا تعاىل حتت تأثري الشهوة            

و الثابت يف قولـه      وه ،)٢(الدافعة والقسم من الشيطان اللعني أنه هلما ملن الناصحني        
فَوسوس لَهما الشيطَانُ ِليبِدي لَهما ما ووِري عنهما ِمن سوآِتِهما وقَالَ ما            {:  تعاىل

                 اِلـِدينالْخ ـا ِمـنكُونت ِن أَولَكَيا مكُونِة ِإلَّا أَنْ ترجِذِه الشه نا عكُمبا راكُمهن
      K)٣( }ِإني لَكُما لَِمن الناِصِحنيوقَاسمهما 

رتبط باإلرهاب والـذي    انه   اجلرمية اإلرهابية فإ    على ارتكاب  التحريضأما  
يعد من أقدم صور اجلرائم اليت تتعلق بأحداث العنف والقتل والتخريب، ومن أقدم             

                                     
  ).٣٦-٣٥(سورة البقرة اآليتني   ) 1(

الزيين، حممود حممد عبد العزيز، نظرية االشتراك يف اجلرمية، يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مؤسسة                 ) 2(
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 ١١١

 يف األرض   وكيف بـدأ الفـساد    قصص التاريخ يف هذا الشأن قصة قابيل وهابيل         
، اليت ارتكبت يف األرض قبل نزول آدم عليه السالم إليها         رتكاب صور اإلرهاب    اب

 فيهـا وهو سبب خوف املالئكة من جعل اإلنسان خليفة يف األرض ألنه سيفسد             
 قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ      وِإذْ{ :وهو الثابت يف قوله تعاىل      . ءوسيسفك الدما 

قَالُوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماَء ونحـن نـسبح            ِفي الْأَرِض خِليفَةً    
  K)١( }ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما ال تعلَمونَ

 على اجلرمية اإلرهابية يتسم بأقدم صـور        التحريضوبالتايل ميكن القول بأن     
 التحـريض  على الصور سالفة البيان، واليت تثبـت أن           بناءً ،األفعال اجلنائية عموماً  

 اإلرهاب  حيث إن .  قدم الزمان   يعد قدمياً   وارتباطه جبرائم اإلرهاب خصوصاً    عموماً
 بعد جيـل،                   بعد قرن، وتوارثته األجيال جيالً     ال زمان له، وقد عرفته القرون قرناً      

لقدمية واحلضارات والفلسفات العتيقة حىت     كما عرفته مجاعات تنتمي إىل الديانات ا      
  . عصرنا احلديث
 عليه يف األزمنة املاضية     التحريض إىل أن إبراز تاريخ اإلرهاب و      أشري أن   وأود

له أمهية وفائدة كبرية ال ميكن إنكارها، بالنظر إىل إرهاب اليوم والذي يعـد بـال                
 موضوع حبثي هـي      عن أن دراسة تاريخ أي     فضالً.  إلرهاب املاضي  اًشك امتداد 

ضرورة تفرضها مناهج البحث العلمي السليم، ألا تضع من غري شـك أمامنـا              
 ، وهـو اإلرهـاب      حبثـي الظروف واحلوادث الواقعية اليت صاحبت موضـوع        

 عليه، يف العصر القدمي حىت ميكن تفسريه يف ضوء وضعه الراهن، فظهور             التحريضو
كن وليد املصادفة بل نتيجـة عمليـة         عليه مبعناه احلديث مل ي     التحريضاإلرهاب و 

  K)٢(الختمار األفكار والفلسفات اليت حدثت على مدى زمين طويل

                                     
  .٣٠سورة البقرة اآلية   ) 1(
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 ١١٢

رتـبط ذلـك مبعرفـة      افلقد عرفت البشرية العنف واإلرهاب منذ القدم و       
 حيـث  عليهما باعتباره صورة من صور احلث والـدفع الرتكامـا،            التحريض

صراع بني األفكـار واإلرادات     صاحبت ظاهرة العنف واإلرهاب خمتلف أشكال ال      
  .واموعات العرقية

فقد عرف اإلرهاب منذ فجر التاريخ الفرعوين يف مـصر حينمـا كانـت              
والرومانيـة  ) اليونانية(إمرباطورية شاسعة األرجاء، كما أن اإلمرباطورية اإلغريقية        

نعكس بعد زواهلما على احلضارات  اليهوديـة        ا عديدة من اإلرهاب     عرفتا صنوفاً 
كما سجلت العصور الوسطى من بعد ذلك أبشع        . واملسيحية حىت ظهور اإلسالم   

 بغـرض   إنشاؤهاوأشد صنوف البطش والعنف متمثلة يف حماكم التفتيش واليت مت           
  .  يدين بالوالء للكنيسة البابوية االنتقام ممن ال

 اجلرمية اإلرهابية   للتحريض على  عرض التطور التارخيي     أتناولومن مث سوف    
علـى  مطلبني  ل هذه املراحل الزمنية السابقة، وذلك بتقسيم تلك العصور إىل           خال

  :النحو التايل 
אאWعلى اجلرمية اإلرهابية يف العصور القدميةالتحريض . 
אאWعلى اجلرمية اإلرهابية يف العصور احلديثةالتحريض . 
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   األولاملطلب

  رهابية يف العصور القدمية على اجلرمية اإلالتحريض

 عليه، فكـل    التحريضحفلت العصور القدمية بنماذج خمتلفة من اإلرهاب و       
أمة من األمم متارس السلطة فيها اإلرهاب بالطريقة اليت تراها مناسبة إلحالل األمن             

 علـى   التحـريض  إبراز تطور    سأتناولومن مث   . يف البالد أو احملافظة على السلطة     
ة خالل العصور القدمية بتقسيمها حلقب تارخيية لـدى كـل مـن             اجلرمية اإلرهابي 

  : والرومان واليهود كما يلي) أو اليونان(الفراعنة واإلغريق 
    K)١( ) قبل امليالد٣٣٢ ـ ٣٢٠٠يف الفترة من (ـ  لدى الفراعنة ١

 يف زمـن    النـاس تناولت الربديات والرسوم املصرية القدمية ما كان يعانيه         
 وقسوة وعنف وإرهاب ناجم عن الصراع الدموي الدائر بـني           الفراعنة من رعب  

 الدماء يف كل مكـان،      : (ففي إحدى الربديات كتب     . ريهمأحزاب الكهنة أو غ   
، وأرديات املوميات تتحدث قبل أن يقترب أحد منها، لقد غاص النـهر ودفـن             

  K)٢( )وأصبحت أماكن التحنيط هي النهر
يعترف مبا نسب إليه وإن كـان غـري         ولقد كان املتهم يف العصر الفرعوين       

 نتيجة ما يالقيه من عذاب وقسوة شديدين، ويلقي بالتهمة على أناس أبرياء             حيحص
بسبب اخلوف الذي حييط به، وعند مواجهته م يقول هلم لقد قلت ذلـك مـن                

 ورجليـه ه   من تكتيف يدي    املتهم العذاب الذي يالقيه  اخلوف، حتت ضغط صنوف     
 ، فضالً "السنان" اخلازوق قه جبدع أنفه وقطع أذنه ووضعه فو      وضربه بالعصا وديد  
 كانت تتسم بالقـسوة أيـضاً      حيكم ا عليه إذا ثبتت إدانته        عن أن العقوبات اليت   

                                     
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،        ٣، ط ٢النظم القانونية واالجتماعية، ج   طالب، صويف حسن، تاريخ      أبو  ) 1(
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 كـان  سـواء قطع الرقبة أو وضعه على اخلازوق حىت املوت أو بتر أحد أعضائه    ك
ة كان حيكـم عليهـا       على ذلك فإن املرأة الزاني     األنف أو األذن أو احلرق؛ ومثاالً     

  K)١(باحلرق حية، وكذلك بالصلب وقطع األيدي واألرجل
وقد أوضح القرآن الكرمي يف كثري من اآليات مدى اإلرهاب الذي ميارسـه             
الفراعنة يف هذا العصر، وهو ما ينم عن شدة اجلرائم يف هذا العصر وبالتايل شـدة                

ن اآليات القرآنيـة يف هـذا       وهو الثابت يف العديد م    . العقوبات املقررة ملواجهتها  
وقَالَ الْمُأل ِمن قَوِم ِفرعونَ أَتذَر موسى وقَومه ِليفِْسدوا         {: الشأن، منها قوله تعاىل     

             مقَهـا فَـوِإنو ماَءهِيي ِنسحتسنو ماَءهنلُ أَبقَتنقَالَ س كتآِلهو كذَريِض وِفي الْأَر
 قَالَ موسى ِلقَوِمِه اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَـيكُم         وِإذْ{:  وقوله عز وجل     K)٢( }قَاِهرونَ

ِإذْ أَنجاكُم ِمن آِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب ويذَبحونَ أَبناَءكُم ويـستحيونَ            
      ع كُمبر الٌء ِمنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمِنسِظيم{ )٣(K     وقوله جل شأنه  :}    لَـه متنقَالَ آم

             ِمن لَكُمجأَرو كُمِديأَي نفَُألقَطِّع رحالس كُملَّمالَِّذي ع كُملَكَِبري هِإن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب
دا أَشنأَي نلَمعلَتِل وخذُوِع النِفي ج كُمنلِّبُألصقَىِخالٍف وأَبذَاباً و٤( } ع(K   

 من اإلرهاب قـد خيتلـف يف         نوعاً يف العهد الفرعوين  ولقد واجهت مصر    
خصائصه ووسائله وأحداثه عن اإلرهاب يف وقتنا احلاضر، إال أنه مع ذلك فقـد               

 عليه ودوافعه واحدة، فهي إما نتيجـة دوافـع          التحريضتكون أسباب اإلرهاب و   
 عون باالتفاق م  من قبيل ذلك قيام كهنة آم      (احلكمسياسية دف إىل السيطرة على      

 اًختذها األخري عاصمة ومركـز    االفرعون حور حمب على تدمري مدينة إخناتون اليت         
                                     

م ، ص   ١٩٨٦إبراهيم، اء الدين، الشرطة واألمن الداخلي يف مصر القدمية، هيئة اآلثار املصرية، القـاهرة،                 ) 1(
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، أو سببها اجتاهـات دينيـة أو        )للعقيدة اجلديدة وعودة البالد إىل الديانات القدمية      
من أشهر األمثلة   و( حتاول الوصول إىل حتقيق مبادئها مهما كان الغرض          ةأيديولوجي

   د قيام األمري ست باغتيال أخيه أوزوريس ليحل حمله يف حكم           املقدمة يف هذا الصد
  K)مصر

 عليهـا متثلـت يف      التحريضوجتدر اإلشارة إىل أن االعتداءات اإلرهابية و      
صورة االغتياالت يف الغالب، باإلضافة إىل اهلجمات اليت تقع من قبائل اهلكسوس            

عتربها البعض من األعمال اإلرهابية، وذلك ملا أتسمت بـه          اعلى مصر الفرعونية    
   Kهذه اهلجمات من العنف الشديد

ومنـها جـرائم    (ولقد كانت العقوبة املقررة على اجلرائم الكـربى           
 تسـتهدف حرمان الشخص من احلياة اآلخرة بإبـادة       ) اإلرهـاب والعـنـف 

 إغراقه يف النيل لتلتهمـه      جسده سواء بإعدامه وإلقاء جثثه للحيوانات املفترسة أو       
ولقد فرق القانون الفرعوين بـني عقوبـة        . ر رمادها ذته و ثالتماسيح أو بإحراق ج   

العمدية حيث غلظها يف احلالة األوىل وجعل عقوبتها        غري  اجلرائم العمدية واجلرائم    
ق بني الفاعل األصـلي     ومل يفر . عمدية جعلها تقتصر على الدية    ال  غري القتل أما يف  

 أو االتفاق أو    التحريض اشتراكهسواء كان وسيلة     ( يف مقدار العقوبة   لشريكوبني ا 
  K)١() املساعدة

ه ال  حيث إن ولقد مت التمييز يف هذا العصر بني اجلرائم العامة واجلرائم اخلاصة            
تعلق بـاجلرائم الكـربى واجلـرائم       فيما ي  العفو أو اإلبراء     أوجيوز أن يتم التصاحل     

التآمر على امللك وقلب نظام     : اجلرائم املاسة بأمان امللك وهي      : (اإلرهابية ومثاهلا   
 "وعقوبتها قطع اللـسان   "احلكم، أو العيب يف الذات امللكية وإفشاء أسرار القصر        

واجلاسوسية؛ واجلرائم املاسة بالديانة ومنها جرائم انتهاك حرمة القبور واالعتـداء           
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ولقـد  ). يواء ارمني والتستر علـيهم    على املعابد؛ واجلرائم املاسة بالعدالة ومنها إ      
كانت العقوبة املقررة ألغلب هذه اجلرائم هي املوت واحلرمـان مـن الـدفن يف               
الـمـقابـر سـواء بالنسبة للفاعلني أو الـشركاء أو ممـن تـستر علـيهم أو               

 كوسيلة للتـأثري    "وصورته يف العصر احلديث التنومي املغناطيسي     "استخدموا السحر 
  K)١(ر امللكيعلى حراس القص

    : )٢( ) قبل امليالد٣١ ـ ٣٣٢يف الفترة من ( ـ لدى اإلغريق أو اليونان ٢

 كثرية حدود احملـاورات الـيت       كان الصراع يف أثينا القدمية يتجاوز أحياناً      
متيزت ا احلضارة اإلغريقية، وكان احلكام حيرصون على سالمة أمـن دولتـهم             

مون األعمال اليت تـضر     لعذاب فكانوا جير  زلون مبن حياول املساس ا أشد ا      ـوين
زون مرتكبها بعقوبـة    لك من الداخل أو من اخلارج، وجيا      بأمن الدولة سواء كان ذ    

وال تقتصر العقوبة على ارم وحده بل تتعدى ذلك لتشمل أسـرته الـيت               املوت،
يلحقها العار طيلة الدهر وال ينظر إىل ثبوت اجلرمية أو حتققها بل تكفـي الـشبهة                

 اإلطاحـة بـاحلكم أو   تآمره بالعمل علىوحدها إلنزال العقوبة على من يشك يف       
  K)٣(تغيري النظام

 أي الطاغيـة بـاملفهوم      "العصر الطـوراين  ": وقد أطلق على هذا العصر      
احلديث، حيث متيز هذا العصر بلجوء احلكام الطغاة اإلغريق إىل القـوة والعنـف              

 ا أن حروم مل تكن ختلو من جرائم إرهابيةوارتكاب أفعال تقشعر هلا األبدان، كم
وهي مدينة رومانيـة    ( عليها، ومنها على سبيل املثال حرب طروادة         التحريض أو  
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فبعد أن استوىل عليها اإلغريق قـاموا بنهبـها         ) سم طروياً اواليت كان يطلق عليها     
      K)١(وذبح أهلها وهم نيام وأضرموا النار فيها

كرب، وأطلق  سكندر األ م بواسطة اإل  .  ق ٣٣٢ام  ولقد غزى اإلغريق مصر ع    
ختلط فيه القـانون املـصري الفرعـوين        ا و "عصر البطاملة "على هذا العصر لديهم     

    K)٢(بالقانون اإلغريقي وأصبح يطلق عليه القانون املصري اإلغريقي
فلقد اعتربوا  . على اجلرمية بنفس عقوبة الفاعل    رض  ولقد عاقب اإلغريق احمل   

 بارتكاب جرمية القتل جيب أن يعترب كما لو كان  هـو             ي أعطى أمراً  الشريك الذ 
 لديهم يشترط للعقاب عليه أن يكـون        التحريض االشتراك ب  حيث إن نفسه القاتل،   

   K)٣(التحريض لدى من وقع عليه من القوة حبيث حيدث أثراً
    :)٤( )  قبل امليالد٣١يف الفترة من عام ( ـ لدى الرومان ٣

ن على ج اإلغريق فسمحوا لسكان مصر بتطبيق القـانون          لقد سار الروما  
املصري اإلغريقي، ومل يطبق القانون الروماين إال على الرومان الـذين أقـاموا يف              

 ميالدي حـىت    ٢١٢ختلف بعد صدور دستور كراكال عام       امصر، ولكن الوضع    
ـ        ٦٤١الفتح العريب ملصر عام      صر،  ميالدي والذي منح اجلنسية الرومانية لسكان م

 بالعـادات   وأصبح القانون الروماين بذلك الشريعة العامة للبالد، ولكنه تأثر كثرياً         
      K)٥(بتعد إىل حد كبري عن القانون الروماين التقليديااحمللية و
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ختذ اإلرهاب يف هذا العصر صورة العنف وذلك سواء من احلاكم           اولقد    
هم األساليب اإلرهابية الـيت     ويعد التعذيب العلين من أ    . ضد احملكومني أو العكس   

استخدمها الرومان، ومل يقتصر األمر على ذلك بل جلأ اإلرهـاب الرومـاين إىل              
وعندما ظهرت الديانـة املـسيحية      . استخدام الوحوش الضارية ملصارعة الضحايا    

حاول اإلرهابيون استغالهلا وإعطاء اإلرهاب مسحة دينية، حيث بدأت تظهر مـع            
يالدي جمموعات إرهابية هدفها تقويض اإلمرباطورية الرومانية       بداية القرن األول امل   

 ميالدية حركة ثورة إرهابية قوامها جمموعة دينية ٧٣ ـ  ٦٦فقد نشأت بني سنة . 
 Leالزيلـوتني ((سم اكان يطلق على أعضائها )) SICARIالسيكاري ((من 

Zelots  ((مانية، واستخدمت هذه احلركة العنف الشديد ضد اإلمرباطورية الرو
وذلك عن طريق ضرب منشآا وإحلاق الدمار بقصورها ومؤسـساا بـاختالف            

  K)١(أنواعها

 تويرى البعض أن احلشود الرببرية اليت غزت اإلمرباطورية الرومانية وتسبب         
يف سقوطها فيما بني القرنني الثالث والسادس امليالدي ما هي إال جمموعة إرهابيـة              

  Kول إىل السلطةجنحت يف استخدام العنف للوص
ولقد نظر الرومان إىل ارم السياسي نظرة إجرامية يستحق من خالهلا أشد            

 لألمة ويصفونه بأنه قاتل أبويه إذ يرون أن احلاكم أو اتمع            العقوبة ويعتربونه عدواً  
ميثل دور األب للفرد، كما أن الشعب تركز يف شخص واحد هو اإلمرباطور، وأن              

 املوجهة إىل اتمع أو إىل الدولة ممثلة حباكمها تشكل خطـراً          أعمال العنف والقتل    
ومـن أمثلـة    . على األمن القومي وال ختتلف عن األعمال اليت تأيت من اخلـارج           

اإلرهاب الذي كان يستعمل يف تعذيب املتهمني لدى الرومان أن يؤتى باملتـهم مث              
رونه، ويقوم اجلالد   ق على ارتفاع كبري لبث الرعب يف نفوس األشخاص الذين ي          يعلّ
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،  حبيث يتشوه مظهره كلياً    املتهم حىت يصبح عبارة عن جسد مهري      بتقطيع جسد   
ويف الوقت ذاته كان يتم إشعال النار حتت قدميه فترة طويلة حبيث يـصبح حلـم                

    K مع الوقت مثل الشمع املذاب وتربز العظام مثل العيدان اجلافةقدميه
 الروماين يعد صورة من صور االشـتراك         على اجلرمية يف القانون    التحريضو

وتعين تقدمي النصيحة   (راك باملشورة   تاالش:  صور هي    وله ثالث املعنوي يف اجلرمية،    
واالشتراك بـاألمر   ) اردة أو جمرد إبداء الرأي ويدخل فيها الدسائس واملؤامرات        

ابـة  ومها صورتان من صور الفاعل املعنوي، والذي يعـد مبث         (واالشتراك بالوكالة   
  .)١( )شريك أو فاعل أصلي يف اجلرمية يف نظر القانون الروماين

كما أن معاملة الرومان ألعدائهم أثناء احلروب اخلارجية تتـسم بـالعنف            
أثناء حروم مع اإلغريق قاموا بتـدمريها       ) كورنتا(واإلرهاب، فحني دخلوا مدينة     

، وظلـت املدينـة     رة هلا وحرقها وسفك دماء أهلها وضم أراضيها إىل املدينة ااو        
 قبل امليالد وأصدر قراره بإعـادة       ٤٦إليها عام   ) يوليوس قيصر (مهجورة حىت جاء    

   K)٢(بنائها وإقامة مستوطنة رومانية فيها

 قبل امليالد ١٩يف الفترة من القرن () أو العربانيون أو بنو إسرائيل( ـ لدى اليهود  4
    ):بل امليالد قحىت القرن السادس 

 -المعليه الـس  -زول الوصايا العشر على النيب موسى       ـه احلقبة بن  وتبدأ هذ 
– بن أخيه لوط  ا و -يه السالم لع-اء مث اكتماهلا مع هجرة أسرة سيدنا إبراهيم         بسين

 من مصر واجلزيرة العربية وبالد مابني النهرين يف عصر الكلـدانيني             -عليه السالم 
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 وبنـاء   "بيت إيل " يف منطقة    اًواختاذهم مقام ) أرض فلسطني وما حوهلا   (إىل كنعان   
    K)١(مذبح ا للرب

 قبل امليالد مع اهلكسوس وبقوا فيهـا  ١٦٥٠والراجح أم دخلوا مصر عام     
صحبة سيدنا موسى   يف   قبل امليالد    ١٢٤٠حىت خرجوا منها يف عهد رمسيس عام        

 قبل املـيالد    ١٠٢٥ولقد تكونت مملكة اليهود منذ عهد شاؤول عام         . عليه السالم 
دولة إسرائيل وعاصمتها نابلس ودولة يهـوذا وعاصـمتها         : قسمة إىل دولتني    من

 قبل امليالد بالنسبة لدولة إسـرائيل يف أيـدي          ٧٢١أورشليم، حىت سقوطهما عام     
 قبل امليالد يف أيدي البابليني حيث مت القـضاء          ٥٩٧اآلشوريني، ودولة يهوذا عام     

    .با منذ بداية العصور الوسطىعليهما بذلك على أيدي الرومان وعزهلم يف أورو
واملتتبع للتاريخ اليهودي جيد أن كتبهم تعرب عن وحـشية باديـة يف كـل               
نصوصهم مما يدل على تأصل العدوانية لديهم، وأن هذا يرجع إىل عقدة االستعالء             

 واحتقارهم كل من سواهم من     "شعب اهللا املختار يف األرض    "لديهم وزعمهم بأم    
  .ماألم

القرآن الكرمي ظهور اإلرهاب لديهم بداية من زمـن نـيب اهللا            ويكشف لنا   
، وهو الثابـت    ة وغري  عند حماولة قتل أخيهم يوسف حسداً      -عليه السالم -يعقوب  

ِإذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب ِإلَى أَِبينا ِمنا ونحن عصبةٌ ِإنَّ أَبانـا              {: يف قوله تعاىل  
 اقْتلُوا يوسف أَِو اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجه أَِبيكُم وتكُونوا           *  لَِفي ضالٍل مِبنيٍ  

   اِلِحنيماً صِدِه قَوعب ٢(} ِمن(K           م ألنبيائهم يف قولهوما ذكره اهللا عز وجل عن إرها 
ِه وقَتِلِهم الْأَنِبياَء ِبغيِر     نقِْضِهم ِميثَاقَهم وكُفِْرِهم ِبآياِت اللَّ     فَِبما{ : سبحانه وتعاىل :  
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 K)١(} حق وقَوِلِهم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها ِبكُفِْرِهم فَال يؤِمنونَ ِإلَّـا قَِلـيالً           
يِهم فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيـدِ      { : عليهموحتريفهم لشريعة اهللا تعاىل املرتلة      

     ذَا ِمنقُولُونَ هي ـا           ثُمم يالً فَويلٌ لَهـم ِم ِه ثَمناً قَِل يشتروا ِب نِد اللَِّه ِل ِع
بونَ ما يكِْس م وويلٌ لَهم ِم يِه   K)٢(} كَتبت أَيِد

فاليهود قد فسد فهمهم وساء تصرفهم يف آيات اهللا تعاىل وتأولوا ما أنـزل              
ومحلوه على غري مراده وقالوا على اهللا ما مل         اهللا  ى غري ما أنزله     عليهم من الكتاب عل   

 علـى    حيث حرفوا التوراة وكتبوا كتاباً     - تعاىل اهللا كما يقولون علواً كبرياً      – يقل
 ألهوائهم مث باعوه لقوم جهال للحصول على عرض         ما تأولوه من تأويالت ووفقاً    

  K)٣(من أعراض الدنيا
تحريض علـى اإلرهـاب     لل صوراًد والتلمود   أسفار اليهو يف  ولقد جاءت   

  : على سفك الدماء وإرهاب الناس، كما يلي وحثاً
حني تقرب من مدينة لكي حتارا (بسفر التثنية باإلصحاح العشرين  ـ قد جاء  ١

 فك الشعب املوجـود     استدعها للصلح فإن أجابتك إىل الصلح وفتحت لك       
 ساملك بل عملت معك حرباً    لتسخري ويستعبد لك، وإن مل ت     فيها يكون لك ا   

ضرب مجيع ذكورها بالسيف وأمـا      افحاصرها وإذا دفعها الرب إىل يدك ف      
النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها لنفـسك وتأكـل             

     K)٤( )يمة أعدائك اليت أعطاك الرب آهلكغن
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دك وإماؤك وأما عبي(   ـ وقد ورد يف سفر الوين باإلصحاح اخلامس والعشرين  ٢
  وإمـاءً  اًالذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيد         

 من أبناء املستوطنني النازلني عندكم منهم تقتنون ومـن عـشائرهم            وأيضاً
تستملكوم ألبنـائكم   .  لكم الذين عندكم الذين يلدوم يف أرضكم ملكاً      

ل فـال   بنو إسـرائي  أما إخوانكم   . من بعدكم مرياث تستعبدوم إىل الدهر     
  K)١( )يتسلط إنسان على أخيه بعنف

ويكون يف ذلك اليـوم جيمـع       ( سفر إشعيا اإلصحاح احلادي عشر       ـ وجاء يف  ٣
 منفي إسرائيل ويضم مشتيت يهوذا من أربعة أطراف األرض فيزول حـسداً           

 وينقضان على أكتـاف الفلـسطينيني غربـاً    وينقرض املضايقون من يهوذا   
  K)٢( ) معاً املشرقوينهبون بين

  عظيماًألن للرب ذبيحة يف بصرة وذحباً(اء يف اإلصحاح الرابع والثالثني جو ـ  ٤
  وتروى أرضهم من الدم وتتحول أارها زفتـاً        "أي العراق "يف أرض أدوم    
 ال تنطفـئ إىل األبـد        واراً  ليالً  مشتعالً  وتصري أرضها زفتاً   وتراا كربيتاً 

       K)٣( ) أبد اآلبدينإىليصعد دخاا من دور إىل دور 
أهيج مصريني على مصريني فيحارب كـل  (جاء يف اإلصحاح التاسع عشرو ـ  ٥

واحد أخاه وكل صاحب صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكـة وتـراق روح             
لعازفني وأصحاب التوابـع    امصر داخلها وتضيع مشورا فيسألون األوثان و      
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 ١٢٣

 اس فيتسلط عليهم ملك عزيـز     والعرافني وأغلق على املصريني يف يد موىل ق       
    K)١( )وذا رعباً ملصر كل من ذكرها يرتعبوتكون أرض يه

جيب إلقاء املهرطقني واخلونة واملرتدين يف البئر (:  أنه  ـ أما التلمود فقد ورد به ٦
وكـذا  )  املسيحيني حىت أفضلهم جيب قتلهم       واالمتناع عن إنقاذهم، مجيع   

 بـل يقـدم إىل اهللا أضـحية         ،ترف إمثاً يق  ال اليهودي الذي يقتل مسيحياً   (
 ثالث مرات فيجب     ضلل إسرائيلياً   معيناً إذا ثبت أن شخصاً   (وقوهلم  )مقبولة

 )ف متدبر حملوه عن وجه هـذه األرض       إجياد طريقة على أساس تفكري حصي     
)٢(K     
، وال  ال تقطع هلـم عهـداً     (:  يف سفر التثنية      أيضاً ولقد جاء عن املسيحيني     

ال تصاهرهم، وال تعط بنتك ألبنه، وال تأخذ بنته البنـك،           تشفق عليهم، و  
ألنه يراد ابنك عين، فيعبد آهلة أخرى، فيحمـي غـضب الـرب علـيكم            

، ولكن هكذا تفعلون م دمون مـذاحبهم وحتطمـون          ويهلككم سريعاً 
    K)٣( ) سواريهم وحترقون أصنامهم بالنار وتقطعونأصنامهم

 رية بضرورة احلصول على دم األطفال املسيحيني ـ ولقد ورد بالتلمود تعاليم س ٧
الصغار الستخدامه يف صنع فطائرهم يف عيد الفصح، وتبني تلك التعـاليم            

 لطقوس القتل واألدوات اليت تستخدم فيه، حيث حيـتفظ يف املعبـد             شرحاً
اليهودي من أجل تنفيذ تلك الطقوس بتاج حديدي وحـربتني صـغريتني            
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 ١٢٤

خلتان وأزميل نصف دائري يغرز يف خاصـرة        وسكني خاصة إلجراء عملية ا    
    K)١(الطفل املسيحي الصغري وبرميل يدحرج فيه الطفل السترتاف دمه
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 ١٢٥

אא 
אאאאא 

 
 على اجلرمية اإلرهابية يف العصور القدميـة منـذ          التحريض التعرف على بعد  

الفترة منذ  : ث فترات هي   العصر احلديث إىل ثال    أقسم أن   عليليقة، بات   بداية اخل 
م ـ  ١٧٨٩م ومتثل العصور الوسطى، والفترة مـن عـام   ١٧٨٧م ـ  ٦٤١عام 

م ومتثـل  ٢٠٠٦م ـ  ٢٠٠٠ الفترة من عام م ومتثل العصر احلديث، وأخريا١٩٩٩ً
  : العصر احلايل، وذلك كما يلي 

 : ومتثل العصور الوسطى ) م١٧٨٨-م ٦٤١عام (ـ يف الفترة من ١

 تبدأ من الفتح العريب اإلسالمي وسقوط اإلمرباطورية الرومانيـة          املدةوهذه  
، واعتناق الـدين    "حصن بابليون " يف موقعة     م ٦٤١على يد عمرو بن العاص عام       

، حىت أواخـر    )١(اإلسالمي والعمل بتعاليم الشريعة اإلسالمية حمل القانون الروماين       
 حيث جاء الزحف املغويل     " ميالدي ١٥"أوائل القرن التاسع اهلجري     القرن الثامن و  

واكتساحه آسيا وما حوهلا حيـث      " تيمور لنك "الثالث على البالد العربية بزعامة      
   Kأصبح السلطان يف البالد اإلسالمية كلها لألتراك

انطفأ مصباح اإلسـالم يف     )  ميالدي ١٦(ويف أواخر القرن العاشر اهلجري      
لس بعد أن أنارها بالعلم واآلداب مثانية قرون، ومن مث آلت عندئذ زعامة             بالد األند 

العامل اإلسالمي يف هذا القرن لدولة املماليك يف مصر والشام واحلجـاز والـيمن،              
  K يف آسيا الصغرى وشرق أوروباوالعثمانينيواألتراك 
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 ١٢٦

من   هنا أن التاريخ اإلسالمي قد عرف بعد عهد النبوة عدداً          أوضح أن   وأود
رتكبها أفراد أو تلك اليت كانـت تقـوم ـا    ا اليت سواءحوادث العنف اإلرهابية  

مجاعات منظمة ظهرت بوادرها القوية يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
          K)١(حيث أخرب عن خوارج األمة والقرامطة

  رضي –  بكر الصديق  ب الردة يف عهد اخلليفة األول أيب      ومتثل ذلك يف حرو   
عمر بن اخلطاب، وعثمان بـن      (مث قتل اخللفاء الراشدين الثالثة اآلخرين        -اهللا عنه   

 -يف أغلبها -، لدوافع   )٢(على يد أفراد  ) عفان، وعلي بن أىب طالب رضي اهللا عنهم       
    K)٣(سياسية

الذين أطلقـوا علـى أنفـسهم       ) فرقة احلشاشني (ولقد ظهرت بعد ذلك     
واليت يعتربهـا الـبعض مـن أكثـر         ) الباطنية(و  أ) املوفون بالعهد (أو  ) الفدائيني(

 وهي حركة من فروع الشيعة منسوبة إىل        احلركات اليت استخدمت العنف انتشاراً    
الطائفة اإلمساعيلية، وكانت شديدة التنظيم ومتركزت يف إيران، وابتكرت أسلوب          

 نظاميـة لقلـة      عن احلرب، ألنه كان يصعب عليها أن تقود حرباً         اإلرهاب بديالً 
عددها وضعف إمكانياا، ومن أبرز عملياا حماوالا الفاشلة ألربع مرات اغتيال           

 K)٤(مستغلني انشغاله بقتـال الـصليبني      -رمحه اهللا   – صالح الدين األيويب  القائد  
   

 عليه على   التحريضولقد ساد يف العصور الوسطى يف أوربا أيضا اإلرهاب و         
يف ) أوريان الثاين(طاب الذي ألقاه البابا ، ويتضح ذلك من اخل يد احلروب الصليبية
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 ١٢٧

 يف قيام احلروب الصليبية     م والذي كان سبباً   ١٠٩٥جممع كلريمونت يف فرنسا عام      
  دعا فيه النصارى إىل محل السالح والتوجه حنو املشرق، حيث دعا عالنية يف             عندما

تكم اضوا وأديروا أسلح  (: قال  خطابه للحرب واإلرهاب واحلث عليهما، حينما       
، ولقد  )جهوها ضد أعدائكم أعداء املسيحية    اليت كنتم تستعملوا ضد إخوانكم وو     

كانت هذه احلمالت الصليبية تقوم بنهب املناطق اليت كانت متر ا وتقوم بتقطيـع            
األطفال ويضعوم فوق عيدان من اخلشب مث يـشعلون فـيهم النـار إلرهـاب             

اومة، وقـاموا بأبـشع صـور القتـل         املتحصنني داخل املدن لفتح أبواا دون مق      
والتعذيب واإلرهاب لألطفال والنساء والشيوخ ، بإشعال النار فيهم وهم أحيـاء            

   K)١(م ١٥٠٢ يف مدينة القدس وطرابلس ودمشق سنة وحتديداً

كانوا يستخدمون عصابات اإلرهـاب     الذين   عن النبالء يف أوربا      هذا فضالً 
ل ب وسلب ضد بعضهم البعض وخاصـة يف         من املرتزقة والقراصنة  للقيام بأعما     

 وهي أبلغ صورة من صور      Kكل من اإلمرباطوريات اإلجنليزية والفرنسية واألسبانية     
 .بالوكالة) اإلرهاب( على اإلرهاب وهي متثل صورة ارتكاب  اجلرمية التحريض

أو الديوان املقدس أو التفتيش     (م حماكم التفتيش    ١٣٣٣ولقد أنشئت يف عام     
حملاكمة كل من   ) إجرجيوري التاسع (بفرنسا يف عصر البابا     ) لوز( مدينة   يف) املقدس

م يف عقيدته الكاثوليكية باإلحلاد أو الزندقة، ولقد كان مذهب هذه احملكمة قائم             ا
زل ـمر به منها فإنه سين    ؤعلى اإلرهاب ملن حياكم أمامها فإذا مل يذعن لتنفيذ ما ي          

اكم أمامها مـسيحي مرتـد أو مـسلم         عليه أشد صور العذاب سواء كان من حي       
ولقد قامت هذه احملـاكم     . زل به العذاب  ـإلجباره على اعتناق النصرانية أو أن ين      

تهى العمل بتلك احملاكم    من خالل الكنيسة يف كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وان         
ا يف  يف فرنسا بقيام الثورة الفرنسية، أما يف أسبانيا فقد انتهى العمل            م  ١٧٨٩عام  
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 ١٢٨

ل م بعد حماكمة ماال يقل عن تسعة ماليني شخص وارتكاب األعمـا           ١٨٣٥عام  
 K وامللوكاإلرهابية قبلهم مبساندة الدول

 :ومتثل العصر احلديث ) م١٩٩٩م ـ ١٧٨٩عام (ـ  يف الفترة من ٢

 تـاريخ انـدالع الثـورة        م، حيث  ١٧٨٩وتتحدد هذه املرحلة منذ عام      
اب يتسع ليشمل صور العنف املرتكب مـن        أصبح مصطلح اإلره  الفرنسية، حيث   

 األعمال اليت ترتكب من الشعب ضـد احلكـام          احلكام ضد أعداء الثورة، وأيضاً    
وتتخذ شكل اإلرهاب الثوري ضد طغيان احلكام أو اإلرهاب االنفصايل ـدف            
االستقالل من مجاعات معينة عن إقليم الدولة، وكذلك اإلرهاب العقائدي ويشمل           

   K)١( اإلرهاب األجنيبواليسار، وأخرياًإرهاب اليمني 

 هنا بإبراز أهم الوقائع اإلرهابية اليت حدثت خالل الفتـرة مـن             وسأكتفي
م على املستوى الدويل، واليت دون شك ختللها أحداث         ١٩٩٩م حىت تاريخ    ١٧٨٩

عـام  (العامليـة األوىل    واحلـرب   ) م١٧٨٩عـام (عظام منها الثـورة الفرنـسية     
ولقد ختللـت تلـك    ). م١٩٤٨عام  (رب العاملية الثانية  واحل)  هـ١٣٣٣/م١٩١٤

عـام  الفترة نشأة وتأسيس اململكة العربية السعودية بعد حترير مدينـة الريـاض             
-رمحة اهللا - بقيادة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود        م  ١٩٠٢/هـ١٣١٩

K 

ـ  التحريضففي بريطانيا تعرضت البالد ألعمال اإلرهاب والعنف و         ـ  ن  عليه م
 اجلنـاح اليمـيين أو      خالل املنظمات اإلرهابية املتطرفة سواء اليت تنتمي إىل       

م، ومنظمة احلركـة    ١٩٦٧ل اجلبهة الوطنية اليت شكلت عام       اليساري، مث 
  K)٢(م١٩٨٠الربيطانية اليت أنشئت عام 
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 ١٢٩

ويف أيرلندا ظهرت احلركة األيرلندية اإلرهابية من أجل االسـتقالل عـن              ـ 
م يف احلصول على    ١٩٢٠م واستمرت حىت جنحت عام      ١٨٩١بريطانيا عام   

، حىت مت مـن خـالل اجلـيش         )١(تنازالت جوهرية من احلكومة الربيطانية    
جـيش التحريـر الـوطين      ( منظمة باسـم      تشكيل اجلمهوري األيرلندي 

م، وهو من أنشط اجلماعات اإلرهابية يف العامل، حيث         ١٩٢٤عام  )األيرلندي
 حادث انفجـار    ٥٠٠٠ة اإلرهابية حوايل    بلغت حصيلة أعمال تلك املنظم    

 حادث إطالق نار، وأشهر تلك األعمال تفجري قنبلة يف          ٢٥٠٠٠بالقنابل، و 
م أثناء انعقاد املؤمتر السنوي حلـزب       ١٩٨٤عام  )برايتون(يف  ) غراند(فندق  

رئيـسة وزراء   ) مارجريـت تاتـشر   (احملافظني الربيطاين وحضرته وقتئـذ      
 .)٢(بريطانيا

مل يستخدم مصطلح اإلرهاب إال يف أواخر القرن الثامن عـشر           ويف فرنسا     ـ 
) روبـسبري ( م، بعد تنفيذ حكم اإلعـدام يف         ١٧٩٤ عام   ميالدي وحتديداً 
م الرعب واإلرهاب كمنهج حلكمه بعد قيام الثـورة         استخد بوصفه إرهابياً 
حكـم  (أو  ) بعهد الرعب (م، حيث عرف هذا العهد      ١٧٨٩الفرنسية عام   

م ٢٧/٧/١٧٩٤م حـىت    ١٠/٨/١٧٩٢ الفترة مـابني     وذلك يف ) اإلرهاب
يف قـاموس   ) Terroriste(رتبط ببداية معرفة مصطلح إرهـايب       اوالذي  

 ولقد كان احلكم يف عهـد       K)٣(م١٨٩٢األكادميية الفرنسية ألول مرة عام      
 وليس جمرد حكم دكتاتوري، ويتميز بأنـه        اً إرهابي اًيعترب حكم ) روبسبري(

فراد واجلماعات السياسية، ولقد أطلـق علـى        مظهر مستقل عن إرهاب األ    
 هلا عن إرهاب الضعفاء     تلك الفترة بإرهاب األقوياء أو إرهاب الدولة، متييزاً       
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 ١٣٠

 ومـن   Kأو إرهاب األفراد واموعات السياسية اخلارجني عن سلطة الدولة        
أمثلة العمليات اإلرهابية يف هذا الشأن اغتيال ملك يوغوسـالفيا ووزيـر            

   K)١(م١٩٣٤يف إبريل عام ) براثوا(خارجية فرنسا
م الـيت   ١٩٥٩االنفصالية عـام    ) ETAإيتا  ( سبانيا ظهرت منظمة    إويف    ـ 

سبانيا، رغم عدم متتع هـذه املنظمـة        إعن  ) الباسك(تطالب بانفصال إقليم    
ا اإلقلـيم ، وقـد حـوكم مـابني          بشعبية يف بعـض مقاطعـات هـذ       

 شـخص جبرميـة     ٩٠٠لوطنية   من جانب احملكمة ا    م١٩٨١/١٩٨٧عامي
 مات  ١٩٨٣ يونيو   ٢٧ ينتمون إىل منظمة إيتا،      اً شخص ٣٥٠منهم  اإلرهاب  

األعمال اإلرهابية هلذه املنظمة، ومنها     نتيجة   آخرون   ٥٠ وجرح    شخصاً ٢٤
عـام  ( وألـويس كـابروبالنكو      ،اغتيال رئيس الوزراء األسباين كانوفـا     

وع األول من   جمم( منظمة: ومن املنظمات اإلرهابية أيضا كذلك    ). م١٩٨٣
اليت تـشكلت عـام      )إيرولرتا الباسيكية ( ومنظمة ملقاومة الفاشية، ) أكتوبر
  K)٢(م١٩٨٢

ويف روسيا وجدت منظمة اإلرادة الشعبية ومنظمة األرض واحلرية ـدف             ـ 
 عن تشكيل احلـزب     تغيري أوضاع اتمع الروسي والنظام السياسي، فضالً      

 القرن التاسع عشر، والذي نتج عنـه ن الثوري االشتراكي يف العقد األخري م     
عـام  ) بلهيف(لداخلية الروسي   جمموعة من االغتياالت، منها اغتيال وزير ا      

       K)٣(م والذي كان ميثل أقوى رجال النظام القيصري١٩٠٤

                                     
  .٢٣عطا اهللا، إمام حسنني، اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية، مرجع سابق، ص   ) 1(

  .١٧٣غنام، حممد أبو الفتح، مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصري، مرجع سابق ، ص ال  ) 2(

  .٩٤أمحد جالل، اإلرهاب والعنف السياسي، مرجع سابق ، ص عز الدين،   ) 3(
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الـتكفري  (م، ومجاعة   ١٩٧٤عام  ) الفنية العسكرية ( مجاعة   تويف مصر نشأ    ـ 
ولقد نتج عن   . م١٩٧٩عام  ) اجلهادتنظيم  (م، ومجاعة   ١٩٧٧عام  ) واهلجرة

 يف  "حممد أنور الـسادات   "هذه اجلماعات اإلرهابية اغتيال رئيس اجلمهورية       
م أثناء حضوره العرض العسكري مبناسـبة       ١٩٨١عام  السادس من أكتوبر    

م مع إسرائيل، مث أحداث الـشغب       ١٩٧٣احتفاالت العبور والنصر حلرب     
، وحماوالت اغتيال وزير الداخلية     م١٩٨٨والتفجريات مبنطقة عني مشس عام      

حسن األلفي والكاتب جنيب حمفوظ، واهلجوم املـسلح علـى األتـوبيس            
م، واهلجوم اآلخر   ١٨/٤/١٩٩٦السياحي أمام فندق أوروبا مبنطقة اهلرم يف        

م ـدف ضـرب     ١٩٩٦على فندق وسوق جتاري بشرم الشيخ يف عـام          
، اغتيـال    ومنها أيضاً  K)١(السياحة وتكبيد االقتصاد املصري خسائر فادحة     

رئيس الوزراء أمحد ماهر، وحممود فهمي النقراشي واملستـشار اخلازنـدار           
خالل فترة األربعينات، وحادث اختطاف وقتل الشيخ حممد حسن الـذهيب           

م، وحرق نوادي الفيديو يف شربا وإمبابة       ١٩٧٧وزير األوقاف األسبق عام     
م، وحماولـة اغتيـال     ١٩٩٢ الكاتب فرج فوده عام      واغتيالم،  ١٩٨٦عام  

م، واالعتداء علـى كنيـسة مـاري        ١٩٩٥الرئيس مبارك بأديس أبابا عام      
    K)٢(م١٩٩٧م، واالعتداء على السياح باألقصر عام ١٩٩٧جرجس عام 

واليت قامت بالعديـد مـن      ) عصبة اجليش األمحر  (ويف أملانيا قامت حركة       ـ 
لدان املصدرة للنفط يف فينـا      العمليات اإلرهابية منها االعتداء على منظمة الب      

م بعد إقالعها من تل     ١٩٧٦م، واختطاف الطائرة الفرنسية عام      ١٩٧٥عام  
ـ م حيـث توج   ١٩٧٧ئرة األملانية عام    أبيب، واختطاف الطا   ا ـا إىل    وه

 واملسئولة عن تنفيـذ     "اخللية الثورية "ويوجد منظمة أخرى تدعى     . مدغشقر
                                     

  .٣٢عطا اهللا، إمام حسنني، اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية ، مرجع سابق ، ص   ) 1(

  .١١مطر، عصام عبد الفتاح، اجلرمية اإلرهابية، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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، فضال عـن عمليـات      م١٩٨٥/ ١٩٨٤ عمال إرهابيا خالل عامي      ٤٧٩
 احلـرب   النـدالع اإلبادة اجلماعية اليت قام ا احلزب النازي واليت دفعت          

 K)١(العاملية الثانية

ويف إيطاليا ظهرت منظمات إرهابية متعددة، منها على سبيل املثال يف فترة               ـ 
النواة " و "النظام األسود " و   "النظام اجلديد "الستينات منظمات ميينية كمنظمة     

 و  " أكتـوبر  ٢٢مجاعـة   " املنظمات اليسارية فمنـها      ا، أم "ية املسلحة الثور
 ومن أعمال تلـك املنظمـة       "األلوية احلمراء "و" جمموعة العمل األنصارية  "

 من فرنسا وقتله لعـدم      "الدومورو"األخرية خطف رئيس الوزراء اإليطايل      
 ومـن   K)٢(م١٩٧٨استجابة احلكومة اإليطالية ملطالب املخـتطفني عـام         

 " Camorraالكـامورا   " و "Mafiaاملافيـا "نظمات اإلرهابية أيضا    امل
  K)٣("Carbonariالكاربوناري "و

ويف مجهورية البوسنة واهلرسك، ويف كوسوفا ال ميكن أن ننسى اإلرهـاب              ـ 
الصريب والكروايت ضد  املسلمني دف القضاء عليهم نتيجـة للتعـصب            

   Kبح واازر يف حق املسلمنيالعرقي والذي دفعهم الرتكاب العديد من املذا
بـالتحريض أو   ويف الواليات املتحدة األمريكية، تقوم املخابرات األمريكية          ـ 

نقالبات عسكرية وختريـب   االسياسية و الغتياالت  اال القيام بنفسها بعدد من   
وتقدمي الدعم للمقاتلني والثوار املناهضني للحكومات الشرعية حيث تنفـق          

ت على تدريب املتمردين والثوار وتزويدهم باألسلحة،       املاليني من الدوالرا  
م مائة مليون دوالر ملـساعدة      ١٩٨٦مثال ذلك ختصيص الكوجنرس يف عام       

                                     
م، ص  ١٩٦٦،  ١يد ومؤسسة اإلميان، بريوت، ط    سينغ، كمال، أشهر املنظمات اإلرهابية يف العامل، دار الرش          ) 1(

٥.  

  .٢٣سابق ، ص الرجع امل  ) 2(
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 عن قيام املخابرات األمريكية يف أعـوام        ثوار الكونترا يف نيكاراجوا، فضالً    
 عملية تـشتمل علـى إسـقاط        ٩٠٠أكثر من   ب م   ١٩٧٦م حىت   ١٩٦١

غري مرغوب فـيهم والعمـل علـى إبعـاد           شخصيات   واغتيالحكومات  
االستقرار واألمن عن بعض الدول، ومن آخر أعماهلا يف هذا الشأن ضـرا             

 K)١(م١٩٩٩ألهداف مدنية بالسودان وتدخلها يف شئون أفغانستان منذ عام          
حبجة مطاردة أفراد تنظيم القاعدة على الرغم من سبق متويلهم هلم من قبـل              

    . ضد حكومات أخرى
م قامت بعض اجلماعات اإلرهابية جمات بالقنابل علـى         ١٩٩٢م  ويف عا 

إسقاط طائرة أمريكية يف    والقوات األمريكية املوجودة يف ميناء عدن اليمين،        
 مت تفجري املبىن احلكومي الفيدرايل      ١٩٩٥م، ويف عام    ١٩٩٣الصومال عام   

م نسفت سـفارة الواليـات املتحـدة        ١٩٩٨بأوكالهوماسييت، ويف عام    
   K)٢(زانياـيكية يف كينيا وتناألمر

ويف اجلزائر اليت تعرضت ألشد وأقسى مظاهر اإلرهاب عنـدما انـدلعت              -
م بني جبهة اإلنقاذ اإلسالمية والنظام الـسياسي يف         ١٩٩١احلرب يف يونيو    

اجلزائر، حيث تصاعدت فيها املواجهة العنيفة واملسلحة إىل درجة خطـرية،           
رت بناً اقتصادية واجتماعية كثريةحصدت معها آالف األنفس ودم.  

م مت تفجري جممع سكين     ١٩٩٦وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ففي عام         ـ
 ٢٨٦ وإصـابة     أمريكيـاً  ١٩يف مدينة اخلرب باملنطقة الشرقية أودى حبيـاة         

   Kاً من جنسيات خمتلفة أغلبهم مسلمونشخص

                                     
  .١٢٩العمريي، حممد بن عبد اهللا، موقف اإلسالم من اإلرهاب، مرجع سابق ، ص   ) 1(

  .٧ة اإلرهابية، مرجع سابق ، ص رميمطر، عصام عبد الفتاح، اجل  ) 2(



 ١٣٤

القـرن احلـادي   (ايل ومتثل العصر احل) م٢٠٠٦م ـ  ٢٠٠٠عام ( ـ يف الفترة من  ٣
 ) :والعشرون

م ٢٠٠١ سبتمرب   ١١ة األمريكية يف    من أهم معاملها تعرض الواليات املتحد     
 التجارة العاملي بنيويورك بواسطة طائرتان، وقامت طـائرة ثالثـة           يتدمري مركز ل

وغـزو أمريكـا    .  بواشنطن "البنتاجون"بتدمري جانب من وزارة الدفاع األمريكية       
م بدعوى مكافحة اإلرهاب ومطـاردة      ١٠/٢٠٠١ /٧ ذلك يف  ثر إ ألفغانستان على 

 أفغانستان خـسائر فادحـة يف       تأفراد تنظيم القاعدة الذي تدعمه طالبان، وتكبد      
مث غزو أمريكا وبريطانيا بعد ذلـك للعـراق يف   . األرواح واألموال من جراء ذلك  

٢٠/٣/٢٠٠٣       ا، واستمرارهم دف إسقاط النظام يل املوافق  ا حىت العام احلا   م
وعلى الرغم من سقوط النظام السابق      حبجة مطاردة اموعات اإلرهابية،     م  ٢٠٠٦

ورئيسه يف قبضة الواليات املتحدة وتسليمهم للحكومة اجلديدة بالعراق، فإـا مل            
تغادر تلك الدولة بدعوى فرض االستقرار ا ومطاردة ما تبقى مـن اجلماعـات              

  .     اإلرهابية به

عن سعي أمريكا يف الوقت احلايل لفرض سيطرا علـى الـدول     هذا فضالً 
خرى باملنطقة ومنها لبنان وسوريا، وتدخلهم يف إيران بدعوى سـعيها           العربية األ 
  .  أسلحة دمار شاملالمتالك

هذا باإلضافة إىل عدد من العمليات اإلرهابية اليت حدثت يف اململكة العربية            
 الذي حصل يف جممع احمليا وجممع قرطبة ومقر         السعودية يف العصر احلايل كالتفجري    

اإلدارة العامة للمرور ومبىن وزارة الداخلية وحماولة تفجري مصفاة بقيـق البتروليـة      
.وغريها من التفجريات يف بعض مدن ومناطق اململكة العربية السعودية  
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  الفصل الثاين

  لى الطبيعة القانونية للتحريض ع
  اجلرمية اإلرهابية وصوره وأحكامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٧

   الثاينالفصل

   وأحكامهعلى اجلرمية اإلرهابية وصورهللتحريض الطبيعة القانونية 

 
على اجلرمية للتحريض  التعرف على الطبيعة القانونية الفصل يف هذا أتناول

ى اجلرمية علالتحريض اإلرهابية يف كل من الفقه اإلسالمي، والفقه الوضعي، وصور 
سواء األصلية أو (اإلرهابية ومتييزها عن غريها من باقي صور املسامهة اجلنائية 

، وذلك يف  وأحكام التحريض على اجلرمية اإلرهابيةيف اجلرمية اإلرهابية) التبعية
  :ثالثة مباحث كما يلي

  .على اجلرمية اإلرهابيةللتحريض  الطبيعة القانونية : األولاملبحث
    .على اجلرمية اإلرهابيةالتحريض  صور :ين  الثااملبحث
   .على اجلرمية اإلرهابيةالتحريض  أحكام  :الثالث املبحث
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   األولاملبحث

  على اجلرمية اإلرهابيةللتحريض الطبيعة القانونية 

 
يرتبط باإلجابة على التساؤل للتحريض   املقصود بتحديد الطبيعة القانونية 

صورة مسامهة مباشرة يف ارتكاب اجلرمية أم صورة يض التحرهل يشكل : اآليت
 فاعالً ( للجرمية مباشراً فاعالًاحملرض، وبعبارة أخرى، هل يعد بالتسببمسامهة 
  ). اً تبعيفاعالً(ب  بالتسب فاعالًوأ) اًأصلي

 ملفهوم الطبيعة القانونية اإلجابة على هذا التساؤل قد ختتلف صورا وفقاّ
  حتديداًسأوضحهوهو ما .  اإلسالمي عنه لدى الفقه الوضعيلدى الفقهللتحريض 

  :مها  مطلبنييف 
 يف الفقه اجلرمية اإلرهابيةعلى للتحريض  الطبيعة القانونية : األول املطلب
  .اإلسالمي
    . يف الفقه الوضعياجلرمية اإلرهابيةعلى للتحريض  الطبيعة القانونية : الثاين املطلب
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   األولاملطلب  

   يف الفقه اإلسالمياجلرمية اإلرهابيةعلى للتحريض لطبيعة القانونية ا

  

إغراء اين عليه بارتكاب اجلرمية، واملفروض أن يكون التحريض يقصد ب
اإلغراء هو الدافع الرتكاب اجلرمية، فإذا كان من وجه إليه اإلغراء سريتكب اجلرمية 

 هو الذي دفع التحريض ول بأن ، فال ميكن القريض حتأوإغراء هناك ولو مل يكن 
 لقواعد  أثر أو مل يكن، فإنه جيوز طبقاًللتحريض وسواء كان . اجلاين للجرمية

 على ارتكاب التحريض، ألن  مستقالًالتحريض العقاب على  اإلسالميةالشريعة
على األمر بالقتل، واإلكراه : اًريض حتويعترب. اجلرمية معصية وأمر بإتيان املنكر

والفرق بني األمر بالقتل واإلكراه، أن . اإليعاز على القتلالقتل، و
األول ال يؤثر على اختيار املأمور فيكون يف وسعه أن يأيت اجلرمية أو 

ؤثر على اختيار املكره بإجباره على إتيان أما اإلكراه بالقتل في. يتركها
  K)١( لهرهِكاطر اإلكراه نتيجة عدم انصياعه إلرادة املُخماجلرمية أو بقبوله 

على اجلرمية يف للتحريض   وتتلخص أمهية حتديد الطبيعة القانونية 
 على احملرضالفقه اإلسالمي، من خالل حتديد التكييف القانوين لدور 

ب، وما يترتب م شريكاً بالتسب أ مباشراًإذا كان يعد شريكاً وما اجلرمية
ض، وما إذا احملرعليه ذلك من حتديد نوع العقوبة الواجب إنزاهلا على 

  .كانت من العقوبات املقدرة أو غري املقدرة
لشريعة أن ا ،أن أوضحت يف املبحث األول من هذا البحثوقد سبق 

تراك االشبصورتيها اإلسالمية قد عرفت املسامهة اجلنائية يف اجلرمية 

                                     
ج  ) 1( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،   ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ١عودة،   ،٣١٨.  
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 ملسامهة األصليةقابالن صوريت اواللتني تب، باملباشرة واالشتراك بالتسب
ل    .تبعية يف الفقه الوضعيواملسامهة ا

احلالة اليت : )١(يعين) املسامهة األصلية( ةاملباشرب االشتراكوأوضحت أن 
 منه، أو بعبارة أخرى جزءاًينفذ فيها كل شريك ركن اجلرمية املادي أو 

. من مراحل تنفيذ اجلرمية مرحلة شريك كل عمل هو الذي يكون فيه
واالشتراك ) باالتفاقواطؤ أو أي بالت(االشتراك بالتمالؤ : وله صورتان

 تفاقاأي دون أن يكون بني املشتركني تفاهم أو (بالتوافق 
   .شكل متزامن أو متعاقبب  يقع هذا االشتراكويستوي أن).سابق

أن يكون دور الشريك : )٢(فيعين) املسامهة التبعية( بالتسبب االشتراكأما 
ثالث  االشتراكمن وهلذا النوع . خارجاً عن تنفيذ ركن اجلرمية املادي

واالشتراك  ،التحريض ب االشتراكو، باالتفاق االشتراك( هيصور 
أو  املباشر  غرياالشتراكفعل الشريك املتسبب  ويسمى ).باملساعدة
  .ب بالتسباالشتراك

 يف الفقه اإلسالمي على أنه معصية وأمر بإتيان التحريض ويعرف 
ة أو مل يكن له أي  أثر يف ارتكاب اجلرميللتحريض  كان سواءمنكر 
 فإنه جيوز ، رض اجلاين كان سريتكب اجلرمية ولو مل حييث إنأثر،  حب

                                     
 ١م، ط ١٩٩٣منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، عام      الفاخري، غيث حممود، االشتراك يف الفقه اإلسالمي،          ) ١(

  .١٢٢، ص 
ائي        ) ١( اجلن فقه  ل ا يف  نظريات  أمحد،  فتحي  ص       نسي،   ، سابق  اإلسالمي، مرجع  عـودة،  ،  ٧٩ 

سابق       مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ج عبد ا ص   ١،  غيـث    ٣١٧،  فاخري،  ل ا ؛ 
ص  بق،   سا مرجع  اإلسالمي،  فقه  ل ا االشتراك يف    .٢٠٠حممود، 



 ١٤١

مستقالً لكون التحريض وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية العقاب على 
  K)١( يف حد ذاته معصيةالتحريض 

ب عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد شريكاً بالتسبيعترب  احملرضو
ل ما مل يصل ،بن حنبل   إىل حد اإلكراه امللجئ، فإذا وصل إىلتحريض ا

 له سلطان احملرض فاعالً، مثال ذلك إذا كان احملرضهذا احلد أصبح 
على املأمور مثل األب على ولده الصغري غري املميز، واملعلم على 

  K)٢(تلميذه
 إال ويتفق أئمة الفقه اإلسالمي على أنه ال يعد اآلمر فاعالً مباشراً

سلطان على املأمور، وكان املأمور عدمي التمييز حبيث يصبح إذا كان له 
 عادي ال يوقع عليه سوى رضترب اآلمر جمرد حماعكاآللة يف يده، وإال 

      . العقوبة التعزيرية
أما إذا مل يكن املأمور صغرياً وال معتوهاً وال جمنوناً، ومل يكن 

 اًأثره ريضحتينتج  قد حمرض عاديلآلمر سلطان عليه فليس اآلمر سوى 
  K)٣(ينتجه وقد ال

عترب الشريك بالتسبب أياً كانت صور اأن اإلمام مالك  إال
إذا حضر على )  أو املساعدةاالتفاقأو التحريض سواء ب(اشتراكه 

 فإنه يعد فاعالً للجرمية وليس شريكاً ارتكاامسرح اجلرمية وقت 
كن بشرط أن  ساعد املباشر للجرمية أو مل يساعده، ولسواءبالتسبب 

                                     
  .٣٦٧ ،  ص ١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج   ) 1(

اح،   ) 2( فت ل ا اإلسالمي،      - اجلرميةخضر،عبد  فقه  ل وا ملعاصرة  ا مة يف االجتاهات  عا ل ا مرجع أحكامها 
بق   .٢٣٣،صسا

ج   ) 3( بق،  سا مرجع  اإلسالمي،  ائي  اجلن تشريع  ل ا قادر،  ل ا عبد  ص ١عودة،   ،  ٣١٩.  



 ١٤٢

ومصدر جترمي  K)١(يكون حبيث إذا مل يباشر غريه اجلرمية باشرها هو 
 معصية جيوز باعتباره على اجلرمية من السنة النبوية الشريفة، التحريض 

ال طاعة ملخلوق يف معصية : (قوله صلى اهللا عليه وسلم العقاب عليها
املسلم  على املرء : (صلى اهللا عليه وسلم وقوله K)٢( )اهللا عز وجل

 السمع والطاعة فيما أحب أو أكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر
   K)٣( )مبعصية فال مسع وال طاعة

القتـل  (على القتل بأنه    التحريض   ةولقد وصف الفقيه ابن قدام    
  .)٤( )بتوكيل غريه

مع القوانني تتفق الشريعة اإلسالمية  من اجلدير بالذكر أنو
قاب على مرحليت التفكري والتحضري للجرمية، ويف الوضعية يف عدم الع

لتنفيذ   .قصر العقاب على مرحلة ا
فالفقه اإلسالمي يستبعد مرحلة التفكري والتصميم على اجلرمية من 

ال تؤاخذ اإلنسان  على أن الشريعة اإلسالمية  تأسيساًا،العقاب عليه
ما به من قول أو عمل، وال على  نفسه أو حتدثه بهعلى ما توسوس 

إن اهللا جتاوز : (ينوي عمله أو قوله لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

                                     
م  ) 1( قدا بن  أمحد، ، ةا بن  سابق،ج عبد اهللا  ملغين،مرجع  ص ٧ا  ،٦٤٦  

أمحد  ا  ) 2( بل،  حن أمحد   بن  اإلمام  مسند  ب  ،  بن حن بق،   ،  ل  سا رقـم    حدمرجع  ج١٠٩٥يث   ،٢ ،
  .٢٤٨ص

مل  ) 3( لرجع ا بقا رقمسا ،حديث  ج٤٦٦٨  ص ٢،   ،٣٠١.  

م  ) 4( قدا بن  أمحد،،ةا بن  عبد اهللا  سابق،ج   ملغين،مرجع  ص ٧ ا  ،٦٤٦.  



 ١٤٣

وإمنا يؤاخذ  )١()ألميت ما حدثت به نفسها ما مل يتكلموا أو يعملوا به
  . أو يفعلاإلنسان على ما يقول

 فكرة املسامهة اجلنائية يف الشريعة أن وبناًء على ما تقدم يتبني لنا
 املسامهة اجلنائية يف الفقه الوضعي، اإلسالمية أوسع منها عن فكرة

ا تتسع لتشمل أفكار النظرية املادية والشخصية السائدة يف حيث إ
  . الفقه الوضعي

الشريعة اإلسالمية تعاقب على كل فعل يأتيه اجلاين مما يكون ف
 إىل الركن املادي يؤدي حتماًرتكبه اجلاين امعصية، سواء كان ما 
 لذلك فإن دخول مرتل تطبيقاًوؤدي إليه للجرمية املقصودة أو ال ي

 عن اجلاين تعزيراًيعاقب  الفقه اإلسالمي  جند أن فيهبامرأةبقصد الزنا 
إىل  تعد من مقدمات الزنا، وهي حال ضبطه عقب دخوله أفعال
 املرأة اليت قصد الزنا ا، أو تواجده معها يف غرفة واحدة، أو منـزل

لك من مقدمات الزنا، فهو يعاقب تقبيله هلا أو ضمها أو فعل غري ذ
على هذه األفعال ولو أن بينه وبني الفعل املادي املكون جلرمية الزنا 

   K)٢( ملعيار املذهب الشخصي يف الفقه الوضعيأكثر من خطوة، وفقاً
 يف الفقه اإلسالمي، أن العقوبات املقدرة شرعاً فالقاعدة العامة

الذي يستحق يف هذه احلالة توقع على من باشر اجلرمية دون املتسبب 
 حنيفة، ولكن بقية الفقهاء  ملا ذهب إليه اإلمام أبوعقوبة تعزيرية، وفقاً

أي جرائم القتل (استثنوا منها جرائم االعتداء على النفس وما دوا 
وحجتهم يف ذلك أن ، )نها أيضاً جرائم اإلرهاب بال شكواجلرح وم

                                     
كتاب اإلميان، بـاب إذا أحـسن       خمتصر صحيح مسلم، مرجع سابق، ،       زكي الدين عبد العظيم،     املنذري ،     ) 1(

  .٢٣ ، ص٦٨حديث رقم ل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا، أحدكم إسالمه فك

قادر،  ) 2( ل ا عبد  اإلسالمي،عودة،  ائي  اجلن تشريع  ل ا بق   سا ص ١ج، مرجع   ،٣٠٣.  



 ١٤٤

فلو طبق العقاب . ب بالتسبطـبـيـعـة هـذه اجلرائم أا تقع كثرياً
متنع توقيع العقوبة املقدرة بالنسبة هلذه الـجرائم على املباشر فقط، ال

  .  على املتسبب مع أنه نفذ الركن املادي للجرمية كما فعل املباشر
الفقه اإلسالمي متفق على : أنب ملا سبق ميكن القول وتطبيقاً

ب من  بالتسبنه مباشراً على أساس كوحرضحتديد الطبيعة القانونية للم
  .  باملباشرة استثناًءحيث املبدأ العام، وأنه يعد شريكاً

والقاعدة العامة يف الفقه اإلسالمي مستقرة على اعتبار أن الطبيعة 
ب يف  بالتسب على اجلرمية تكمن يف اعتباره شريكاًحرضالقانونية للم

جرمية من شترك يف ا عقوبة تعزيرية، سواء اجلرمية، ويستحق دائماً
جرائم احلدود أو القصاص أو التعازير، فال يطبق عليه عقوبة الشريك 

ه مل ريض طاملا أن حت عن جرائم احلدود والقصاص،املباشر املقدرة شرعاً
يصل إىل حد اإلكراه امللجئ وإال عض دأي   أصلياً يف هذه احلالة مسامهاًاحملر

   K)١( ) مباشراًشريكاً(
، عترب، اإال أن اإلمام مالك   على احملرضأنه  إذا حضر استثناًء

 وليس ،للجرمية مباشراًفاعالً مسرح اجلرمية أثناء ارتكاا فإنه يعد 
لالعتداء على ، ويستحق بالتايل توقيع العقوبة املقدرة شريكاً بالتسبب

   K)٢(مثله يف ذلك مثل املباشر للجرميةالنفس 
 فإننا :املختلفة حريض التلطبيعة القانونية لصور وأما بالنسبة ل

تتمثل يف حاالت تدخل للتحريض   يعطي صوراًجند أن الفقه اإلسالمي

                                     
ص   ) 1( بق،  ة مرجع سا ي اإلسالم عة  لشري ا يف  ة  ي ئ ا اجلن ة  ي ول ملسئ ا هيم،  را ب إ زملي، مصطفى  ل ؛ ١٨٥ا

  .٣١٠، ص ١ع سابق، جعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرج

  .٣١٨ ، ص ١، مرجع سابق، جاإلسالميعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي   ) 2(



 ١٤٥

األمر، واإلكراه، والشهادة، وإصدار األحكام : حتت مفهومه هي 
 ومباشرة إىل اجلرمية، حبيث وتتميز هذه الصور بأا تؤدي حاالً. ظلماً

مما يصح معه وصف ، الرتكاب اجلرمية دفعاًيكون املباشر فيها مدفوعاً
  K)١(هريضعلى حت شريك يف اجلرمية اليت وقعت بناًء  بأنهاحملرض

 املتعلقةونستعرض تطبيق الفقه اإلسالمي للقواعد سالفة البيان 
 ملفهوم الفقه املختلفة، وفقاًالتحريض  لصوربالطبيعة القانونية 

  :  كما يلياإلسالمي
مر ممن كان ذا سلطان على تعين األو :وهي األمر: الصورة األوىل      

كسلطان األب على ولده الصغري، واملعلم على تلميذه، . املأمور بالقتل
  وال معتوهاًفقد يبلغ األمر درجة اإلكراه، وإذا مل يكن املأمور صغرياً

 قد  عادياًاًريض ومل يكن لآلمر عليه سلطان فليس األمر إال حتوال جمنوناً
ق الفقهاء يف حالة وجود سلطان لآلمر ويفر. ينتجه ينتج أثره وقد ال

بني املميز وغريه، فإن كان املأمور غري مميز وال ميكنه أن خيالف اآلمر، 
فهو أداة لآلمر ولو أنه باشر اجلرمية، ويعترب اآلمر هو املباشر هلا وال 

   K)٢(بعترب يف هذه احلالة شريكاً بالتسبي
ى كل من املالكية  فالقاعدة العامة لد:اإلكراه: الصورة الثانية

: والظاهرية مستقرة على أن) يف قول قدمي عنهم(واحلنابلة واحلنفية 
القصاص جيب على املباشر واملتسبب عن اإلكراه على القتل أو اإليذاء 

  .  واإلكراه عليهااالعتداء على النفسفيما يتعلق بارتكاب جرائم 

                                     
  .٢٢٠، مرجع سابق، صالفاخري، غيث حممود،  االشتراك  اجلنائي يف الفقه اإلسالمي  ) 1(

  .٣١٩ ، ص ١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج  ) 2(



 ١٤٦

على اختيار أن األول ال يؤثر : الفرق بني األمر بالقتل واإلكراهو
أما اإلكراه على . يتركهااملأمور فيكون يف وسعه أن يأيت اجلرمية أو 

ه بإجباره على إتيان اجلرمية أو بقبوله ؤثر على اختيار املكرالقتل في
  K)١(ره لهِكاطر اإلكراه نتيجة عدم انصياعه إلرادة املُخم

تفق الفقه اإلسالمي على أن اإلكراه الذي يعدم اإلرادة اوقد   
وفسره . ، هو اإلكراه امللجئ مباشراً فاعالًاحملرضويعتد به العتبار 

الضرب الذي خيشى معه التلف  وأ بأنه التهديد بالقتل أو القطع احلنفية
دوا اإلكراه امللجئ بالتهديد بالقتل أما املالكية فقد حد. لنفس أو عضو
ب على شيء أما الشافعية فقد اشترطوا يف اإلكراه أن ينص. ال بأقل منه

   K)٢(معني، فإن أكره على قتل شخص غري معني فال يتحقق اإلكراه التام
فذهب الرأي الراجح يف الفقه، : زورالتحريض على شهادة ال: الصورة الثالثة 

وهو رأي مجهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة والشيعة واإلمامية، إىل وجوب 
على غري احلقيقة  ) مباشراً فاعالًباعتباره( أو شهد عن عمد حرضالقصاص ممن 

 على تلك الشهادة بعقوبة مث رجع عن اًفحكم على املشهود عليه من القاضي بناء
أما إذا كان الشهود . تلك الشهادة أو ثبت كذما بعد تنفيذ العقوبة باملشهود عليه

 فإنه جيب عليهم دية شبه أخطأواأو يفضي إىل القطع على جهل بأن ما شهدوا به 
بة أما بالنس).  بأي بالتسب (لعمد وال يقتص منهم، باعتبارهم مباشرين حكماًا

    K)٣(شهود الزور يف كافة األحوالأليب حنيفة فأوجب الدية على 

                                     
  .٣١٩ ، ص ١د القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، جعودة، عب  ) 1(

  .٢٢٤، مرجع سابق، ص مود، االشتراك يف الفقه اإلسالميالفاخري، غيث حم  ) 2(

  .٢٤٥، مرجع سابق، صمود، االشتراك يف الفقه اإلسالميالفاخري، غيث حم  ) 3(



 ١٤٧

 أو احلكم من القاضي احلث على إصدار حكم قضائي ظلماً: الصورة الرابعة
 القاضي  أو بإصداروذلك حبث القاضي على إصدار حكم على آخر ظلماً: ظلماً

احلكم بعقوبة القصاص أو الرجم أو القتل يف الردة واحلرابة، مث يقر أن حكمه كان 
 جيب القصاص منه، د قتل احملكوم عليه بغري حق، فالقاضي يعد قاتالً، وأنه تعمظاملاً

    K)١(مثله يف ذلك مثل شاهد الزور
 حلكم القاضي لدم إذا باشر قتل احملكوم عليه، تنفيذاًافريى احلنابلة أن ويل 

كذب الشهود وتعمد مع ذلك القتل، فالقصاص عليه وحده دون بعلم ، أو ظلماً
أن يكون حكم القاضي أو شهادة الشهود شبهة يف درء احلد عنه، طاملا كان على 

 احلكم أو بكذب الشهود، وال جيب القصاص يف هذه احلالة من باجلور يفعلم 
ي والشهود، دون الويل، فالقصاص على  أما إذا أقر القاضKالقاضي أو الشهود

    K)٢( مل يثبت يف حق ويل الدمقتل ظلماًل والقاضي، ألن حكم مباشرة االشهود
 دون أما عند املالكية فإن القصاص واجب عندهم على املتسبب عدواناً

فشاهد الزور مثال يكون هو املسئول . املباشرة ألنه يعد املسئول األول عن اجلرمية
اجلرمية، ألن تسببه أقوى من حكم القاضي ومباشرة اجلالد لتنفيذ  عن الرئيس

حسب -مل يتعرضوا هلذه املسألة   فإن الشافعية واحلنفيةوأخرياً.  احلكم الظامل
  K)٣(على التفصيل السابق -إطالعي

  

  

  

                                     
  .٦٤٦، ص ٧املغين، مرجع سابق، ج عبد اهللا بن أمحد، قدامة،   ) 1(

  .٣٣١، ص٩، جاملرجع السابق   ) 2(

  .٢٤٨، مرجع سابق ، ص مود، االشتراك يف الفقه اإلسالميالفاخري، غيث حم  ) 3(



 ١٤٨

   الثايناملطلب

   الوضعيالقانون يف اجلرمية اإلرهابيةعلى للتحريض الطبيعة القانونية 

يف الفقه الوضعي، يف التحريض  ملاهية أوضحت عند تعريفيأن لقد سبق 
عتناق ا الفقهاء حول اختالفمن املطلب الثاين من املبحث األول من هذا الفصل، 

 من املسامهني يف  للتمييز بني طائفتني الشخصية أم املوضوعية سعياًتنيأي من النظري
 يف ني ويقومون بدور رئيسمهني األصلياألوىل يطلق عليها طائفة املسا: اجلرمية
  .   والطائفة الثانية طائفة املسامهني التبعيني، واليت تقوم بدور ثانوي يف اجلرمية. اجلرمية

 أو على اجلرمية  على اجلرمية اإلرهابية التحريضوحىت اآلن، الزالت طبيعة 
نما فبي. بني الفقهاءخالف واسع من املسائل اليت فيها  يف الفقه الوضعي بصفة عامة
 عن نطاق اجلرمية وبالتايل  ذا طبيعة ثانوية خارجاً نشاطاًالتحريض يعترب مفريق منه

 )وهم أصحاب النظرية املوضوعية ( فيها ال فاعالً يسأل باعتباره شريكاًاحملرضفإن 
ذا طبيعة أصلية يف اجلرمية ويسأل من صدر عنه التحريض فإن الفريق اآلخر يعترب 

والواقع أن مسألة حتديد طبيعة النشاط ). رية الشخصيةوهم أصحاب النظ( كفاعل
 وهي التفرقة بني الفاعل والشريك، وهي املشكلة ي ترتبط باملشكلة األعمالتحريض

  .اليت ال تزال بدون حل جذري
يتسم  ي الالتحريض ، أن النشاط  الوضعيوسبب هذا االختالف يف الفقه
 إىل اوت بني القوة والضعف، فيصل أحياناًبالطبيعة الثابتة، وإمنا هو نشاط متغري يتف
  عند حد تشجيع فكرة إجرامية قائمة أصالًخلق فكرة اجلرمية، وقد يقف أحياناً

وهو ما جعل الفريق .  لدى صاحبها، ولذلك ال ميكن وضع حكم مطلق بالنسبة له
ي ذا طبيعة التحريضاألول من الفقه يضع استثناءات على مذهبه يعترب فيها النشاط 

يف حني أن الفريق الثاين وجد أن .  كفاعل معنوياحملرضأصلية يف اجلرمية وعاقب 



 ١٤٩

 على مستوى واحد من اخلطورة اليت تضفي على نشاطه  ال يكون دائماًاحملرض
  K)١( هلا يف اجلرمية ال فاعالً شريكاًالطبيعة األصلية، ولذلك أعتربه أحياناً

هو الذي يوسـع مـن      و :ية أصحاب النظرية الشخص   هميثلفالرأي األول   
التعادل بـني   (اليت تقرر   ) النظرية الشخصية (نطاق املسامهة األصلية يف اجلرمية بتبنيه       

حيث ذهب أنصار هذا الرأي إىل القول بأن نطاق املسامهة األصلية يف            ). األسباب
 اجلرمية يتسع ليشمل كل شخص يقترف فعالً يف سبيل اجلرمية، أي يـأيت نـشاطاً              

، ويتوافر لديه الـركن املعنـوي املتطلـب         بعالقة السببية تيجة اإلجرامية   يرتبط بالن 
لقيامها، إذ بذلك تتوافر مجيع الشروط املتطلبة لكي يطبق عليه نص القانون اخلاص             

ويرى أصحاب هذا الرأي أن مجيع العوامل اليت تـسهم يف إحـداث             . ذه اجلرمية 
النسبة هلذه النتيجة، وأن من اخلطـأ       النتيجة اإلجرامية تتساوى يف قيمتها السببية ب      

   K)٢(التمييز بينهم، والقول بأن بعضها أكثر أمهية من البعض اآلخر
ـ : ( من   االشتراكويترتب على هذه النظرية اعتبار وسائل         واتفـاق  ريضحت

من وسائل املسامهة التبعية لوجود نص من النظام عليها استثناًء ويف حالة            ) ومساعدة
ص عليها بنصوص خاصة فإا تعد مسامهة أصلية حبسب األصل          خلو النظام من الن   

  .)٣(العام
ويف إطار هذا املذهب اختلفت النظريات يف حتديد معيار التفرقة          

نظريـة اجتـاه اإلرادة،     : بني الفاعل والشريك، وأهم تلك النظريات       

                                     
  ..٤٨ مرجع سابق، ص  التحريض على اجلرمية ،اذوب، أمحد علي،  ) 1(

الـستار، فوزيـة،    ، عبد   ٥٥حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص              ) 2(
  .٣٤٩املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، ص 

  .٥٦، ص  مرجع سابقحسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية،  )3(
  



 ١٥٠

 خطورة الدور اإلجرامي، ومعيـار      ونظرية،   أو اهلدف  ونظرية املصلحة 
د الفعلسي.  

واستعرض هنا تطبيق الفقه الوضعي هلذه النظريات املتعلقة بالطبيعة القانونية          
    :لصور التحريض املختلفة وفقاً ملفهوم الفقه الوضعي فيما يلي

 ترى هـذه    ):نظرية فون بوري واحملكمة الفيدرالية األملانية     (نظرية اجتاه اإلرادة  ) أ(
االشتراك يف الفعل أي تتوافر لديـه       النظرية أن الشريك هو من اجتهت إراداته رد         

نية الشريك بينما الفاعل األصلي هو من اجتهت إرادته إىل اكتساب صفة الفاعـل              
  K)١(أي توافرت لديه نية الفاعل

فالفاعل يريد تنفيذ اجلرمية على أا فعله اخلـاص، أمـا الـشريك فرييـد               
  K)٢(تعضيدها، أي أنه يريد اجلرمية إلرادة املساهم األصلي هلا

ـ ولقد أخذت حمكمة النقض الفرنسية يف بعض أحكامهـا              ،ذه النظريـة
واعتربت من أراد اجلرمية وأمر ا، ومن تسبب يف ارتكاا حتت نظـره بواسـطة               

 على  واعتربت بناءً .  وليس شريكاً  شخص آخر، أو كان جمرد أداة يف يده يعد فاعالً         
    K)٣( معهيعد فاعالًفإنه رتكاب اجلرمية اذلك من يراقب الطريق لغريه أثناء 

ومن االنتقادات اليت وجهت لنظرية اجتاه اإلرادة أا غامضة وصعبة التطبيق،           
  :  الستنادها إىل نية اجلاين فنكون بني أمرين نظراً

إما أن نركن لقول املتهم يف كون نيته اجتهت إىل السيطرة على املشروع اإلجرامي              
 كر ذلك، ونكون بذلك قد طبقنا القانون وفقاً       أم ال فتكون مصلحة املتهم يف أن ين       

                                     
  .٥١٨، النظرية العامة للجرمية، مرجع سابق، ص )القسم العام(سرور، أمحد فتحي، أصول قانون العقوبات   ) 1(

  .١٢٩، فوزية، املسامهة األصلية يف اجلرمية، مرجع سابق، ص عبد الستار  ) 2(
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 ١٥١

عاله فنكون بذلك قد طبقنا     فملزاعم املتهم أو حناول استخالص هذه النية من داللة أ         
     K)١( الشخصيةتالنظرية املوضوعية وليس

 واليت ال تقوم على اجتـاه إرادة اجلـاين يف           :نظرية املصلحة أو اهلدف   ) ب(
، بل تعتمد علـى     )الشريك(واملساهم التبعي   ) اعلالف( األصلي التفرقة بني املساهم  
، ستهدف مصلحة غريه، كان شريكاً    ارتكاب تلك اجلرمية، فإن     اأساس املصلحة يف    

  K)٢(ستهدف مصلحته اخلاصة كان فاعالًاأما إذا 
 أن هنـاك جـرائم       أو اهلدف  ومن االنتقادات اليت وجهت لنظرية املصلحة     

 لـصديقه    قتل عدواً  )أ(ري، مثال ذلك لو أن      يبتغي مرتكبها منها حتقيق مصلحة الغ     
 حتقيق مصلحة له بإنقاذه من كيد ذلك العدو، فهل يقبل من الناحيـة               مريداً )ب(

 هو الفاعل األصلي العتباره صاحب املـصلحة يف ذلـك           )ب(املنطقية القول بأن    
 ليس صاحب مصلحة يف ذلك القتل، فهل مـن املنطـق            )ب(القتل، ولو ثبت أن     

      K)٣( ال فاعل هلذه اجلرميةالقول بأنه
قد أخذ بـه قـانون العقوبـات        و  (:نظرية خطورة الدور اإلجرامي   ) ج(
واليت تقوم على أساس خطورة الدور اإلجرامي، واليت ال تقـاس علـى              )اإليطايل

 خلطورة إرادته اإلجرامية    أساس األفعال املادية الصادرة عن اجلاين فحسب وإمنا تبعاً        
 الذي ينشىء فكرة اجلرميـة لـدى        احملرض هذه النظرية ، فإن       على وبناًء. كذلك

 على درجة من اخلطـورة       جيعله مسامهاً  شخص آخر، يعترب دوره اإلجرامي خطراً     
 الذي يقتصر دوره على     احملرضيف حني أن    . مساوية لدرجة خطورة الفاعل األصلي    
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 ١٥٢

ه يكـون علـى      أقل أمهية وصاحب   هجمرد تشجيع قرار إجرامي قائم، فإنه يعترب دور       
   K)١(مستوى من اخلطورة يقل عن مستوى الفاعل ويقترب من مستوى الشريك

والنقد املوجه هلذه النظرية يتمثل يف جعلها مشاعر العدالة متأذيـة نتيجـة             
دىن اهتمـام، مبـا إذا كـان        ألتقرير عقوبة واحدة لكل املسامهني يف اجلرمية بدون         

قتصر علـى املـساعدة يف      او أن دوره    رتكب الفعل املادي للجرمية أ    االشخص قد   
 على جمرد مساعدة القاتل     رتكاا، فهي ال متيز بني من قتل ومن كان نشاطه قاصراً          ا

  . رتكاب اجلرميةايف 
 عن أن هذه النظرية متثل خطورة شديدة لتفويضها القاضـي سـلطة             فضالً

جـه ملخالفـة    تقديرية كبرية حنو جترمي األفعال اليت يقوم لديه الدليل على أـا تت            
  من حتكم القضاة بتجرمي أفعـال مل        ض أمن وحرية األفراد للخطر    القانون، مما يعر 
  K)٢( الوضعيينص عليها املنظم

 للجرمية مـن بـني      واليت تقوم على أنه يعترب فاعالً     : د الفعل نظرية سي ) د(
       د املسيطر على الفعـل     األشخاص العديدين الذين سامهوا فيها،من كان منهم السي

ذي تتحد يف شخصه العناصر الشخصية واملادية للجرمية، أما من عداه فيعتـربون             ال
ويقصد بالسيادة، أن يكون هلذا الشخص السيطرة على اجلرمية حبيث          . شركاء فيها 

             د ميكنه أن يوقفها أو يتركها متضي إىل غايتها، فهو يتصرف بطريقة توحي بأنه السي
  .املطلق يف املوقف اإلجرامي

                                     
  .٦٦اذوب، أمحد علي، التحريض على اجلرمية ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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 ١٥٣

 عن أن   وجه هلذه النظرية يتلخص يف كوا غامضة ومبهمة، فضالً        والنقد امل 
هذه النظرية ال سند هلا من القانون، ومل يسفر تطبيقها عن نتائج عملية تعد حمـل                

   K)١(تقدير
وهو الذي يضيق من     : أصحاب النظرية املوضوعية   هفيمثلما الرأي الثاين    أ

    حيـث  ). النظرية املوضوعية(ا إىل نطاق املسامهة األصلية يف اجلرمية ويستند أصحا
ذهب أنصار هذا الرأي إىل حتديد نطاق املسامهة األصلية مبن يرتكب الفعل الـذي              
يقوم به الركن املادي للجرمية، أي الفعل الذي حيدده النظام يف نص التجرمي مبينـاً               

ع عليه عقاب،    غريه، فاألصل أال يوق    أما من يقترف فعالً   . شروطه وظروف ارتكابه  
 إذا دخل فعله يف عداد إحدى صور املسامهة التبعية اليت           ولكن يناله العقاب استثناءً   

  . ، واالتفاق، واملساعدةالتحريض : النظام يف ثالث صور وهيحيصرها 
يقـوم  بني املسامهة األصلية واملسامهة التبعية،      يف التمييز   هذه النظرية   فأساس  

،  خطورته على احلق الذي حيميه النظام      على نوع الفعل الذي ارتكبه املتهم، ومقدار      
 للجرمية، أما املساهم التبعي فهو من        تنفيذياً فاملساهم األصلي هو من يرتكب عمالً     

 وال  K)٢(د به للعمل التنفيذي أو يتيح به الفرصة ملرتكبه كي يتمـه            ميه يرتكب فعالً 
ريك مـن   لبحث عن معيار التمييز بني الفاعل والـش       ايهتم أنصار هذه النظرية يف      

  .خالل الركن املعنوي للجرمية كما فعل أنصار النظرية الشخصية
أن املساهم األصلي هو مـن كانـت        ) فرانك(ومن هنا رأى الفقيه األملاين      

سببية فعله للنتيجة سببية مادية، أما املساهم التبعي، فهو من كانت سـببية فعلـه               
و من يرتكب فعالً ينتج      وتفصيل ذلك أن املساهم األصلي ه      Kللنتيجة سببية نفسية  

هم اأثراً مادياً، فتتحرك به القوانني الطبيعية اليت من شأا إحداث النتيجة، أما املـس             

                                     
  .٦٨ على، التحريض على اجلرمية ، مرجع سابق، ص اذوب، أمحد  ) 1(
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 ١٥٤

 لدى غريه، فيولد التصميم اإلجرامي لديه، أو يعطيـه           نفسياً التبعي ففعله ينتج أثراً   
  . مزيداً من اجلرأة  لإلقدام على اجلرمية أو االستمرار فيها

ظرية املوضوعية اختلفوا يف حتديد معيـار التمييـز بـني           ولكن أصحاب الن  
أحدمها شكلي  : اجتاهنياملسامهة األصلية واملسامهة التبعية يف اجلرمية، وانقسموا إىل         

  . واآلخر مادي
والذي يرى أن الفاعل األصلي هو من يرتكـب         : أنصار االجتاه الشكلي  ) أ(

ريك فهو من يقوم مبا دون ذلك من         منه، أما الش   اًالركن املادي للجرمية كله أو جزء     
    K)١(أعمال

ومن االنتقادات اليت وجهت ألنصار هذا االجتاه هو قصوره عن تفسري حكم            
 للجرمية  الفاعل املعنوي، ألنه ومن خالل هذا االجتاه ال ميكن القول بأنه يعد فاعالً            

 آخـر   صاًألنه ال يرتكب الفعل املكون للنموذج القانوين للجرمية ، وإمنا يدفع شخ           
رتكاا، وميكن أن يعترب من هو غري أهل للمسئولية اجلنائية كـاألداة يف يـد               اإىل  

الفاعل املعنوي ولكن يصعب قول ذلك إذا كان مرتكب اجلرمية حسن النية، بـأن              
   K)٢(يكون هو املسئول عن اجلرمية وليس من دفعه

 فينكر تلك   ، تضييقه من نطاق الفاعل األصلي،     ومن عيوب هذا االجتاه أيضاً    
مثال ذلك، لو   . الصفة عن أشخاص يلزم من حيث املنطق القانوين اعتبارهم فاعلني         

تفق كل من حممد وعمر على قتل زيد فقام حممد بوضع السم يف الطعام وقام عمر                ا
ببذل قصارى جهده من أجل صرف انتباه زيد عن مالحظة طعم السم، ممـا أدى               

نصار هذا االجتاه الشكلي للنظرية املوضوعية يعد     ، فهنا وفقا أل   إىل وفاة زيد مسموماً   

                                     
  .٥١٧مرجع سابق ، ص  ،) القسم العام(سرور، أمحد فتحي، أصول قانون العقوبات   ) 1(
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 ١٥٥

 وذلك على الرغم من أمهية دوره يف تنفيـذ          K)١(اً بينما يعد عمر شريك     فاعالً اًحممد
 فيها مع الفاعل اآلخـر      اً تنفيذي اًاجلرمية وحضوره على مسرح اجلرمية واقتسامه دور      

مالحظة طعم السم   بقيامه ببذل قصارى جهده من أجل صرف انتباه اين عليه عن            
  .      يف تلك اجلرمية وليس شريكاً اعتباره فاعالًاألوىل كان بينمامما أدى للوفاة 

ال يقتصر أنصار هذا االجتاه على األعمال الـيت         :  املادي أنصار االجتاه ) ب (
يتكون منها الركن املادي كما عرفه النموذج القانوين لنص التجرمي بل يتعداه وميتد             

 األعمال التنفيذية واليت تساهم يف حدوث النتيجة، وقد أدىل أصحاب           إىل غريه من  
  :هذا االجتاه بعدة معايري من أجل حتديد ذلك سنقتصر على أمهها 

والذي يعترب الفاعل األصلي يف اجلرمية  هـو         : امهة الضرورية ـ معيار املس  ١
ملـادي  كل من يساهم مسامهة ضرورية  حبيث لوالها ما كان ميكن تنفيذ الركن ا             

للجرمية حىت لو كان هذا الفعل خيرج عن نطاق الفعل احملدد بنص التجرمي وفقـا                
أما ما عدا ذلك من األفعال فإن من يقترفها         . للنموذج القانوين الذي وضعه املنظم    

   K)٢(ًيعد شريكا
 صعوبة تطبيق هذا املعيار نظـراً     :  أمهها وقد وجه هلذا املعيار عدة انتقادات     

 ومىت يكـون    ة اليت ميكن مبقتضاها حتديد مىت يكون الفعل ضرورياً         للوسيل هالفتقاد
ـ        غري ضروري ال    علـى   اًرتكاب اجلرمية، فيصبح التمييز بني الفاعل والشريك قائم

رتكـاب  افالتكييف قد خيتلف يف حالة ما إذا ساهم شـخص يف            ،  حمض الصدفة 
اجلرمية كانت سـوف    اجلرمية مبراقبة الطريق أثناء تنفيذ اجلرمية، فثبت فيما بعد أن           

  . ترتكب بدونه
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 التحريض  والفاعل املعنوي، ف   احملرض هذا املعيار خيلط بني      واالنتقاد اآلخر أن  
هو إجياد العزم عند الغري على ارتكاب جرمية ما، حبيث يكون هذا العزم غري متوافر               

  ضـرورياً  ، ألن نشاطه كان    معنوياً  أو فاعالً   دائماً  فاعالً احملرضلديه من قبل فيعترب     
  K)١(لتنفيذ تلك اجلرمية

 يقوم هذا املعيار على اعتبار كل من ال يكفـي           :ـ معيار السببية املباشرة   ٢
فعله إلحداث النتيجة مباشرة، بل حيتاج إىل تدخل فعل آخر يتوسط بـني فعلـه               

 يف اجلرمية، أما الفاعل األصلي فهو الذي يؤدي فعله مباشـرة            والنتيجة يعد شريكاً  
   K)٢(لنتيجة دون واسطةإىل حدوث ا

ويؤخذ على هذا املعيار، عدم اعترافه بالفاعل املعنوي كفاعل للجرمية بـل            
 ألنه ال يؤدي فعله إىل حدوث النتيجة مباشرة بل يستلزم األمر وجـود              يعد شريكاً 

وسيط حسن النية أو غري أهل للمسئولية اجلنائية الذي قام الفاعل املعنوي بدفعـه              
    K)٣(رتكاب اجلرميةال

، إىل نتائج غري مقبولة، فلو فرضنا أن شخصني أطلقا          يؤدي هذا املعيار أيضاً   و
النار على اين عليه بقصد قتله، ومن خالل الكشف الطيب أثبت إصابة اين عليه              
بعيار واحد فقط، ففي هذه احلالة يكون مطلق العيار الذي أصاب اين عليه هـو               

، ألن فعله   ر الذي مل يصب اين عليه فيعد شريكاً       الفاعل األصلي، أما صاحب العيا    
كذلك لو أطلق كـال     .   للجرمية مل يؤد إىل حدوث النتيجة مباشرة فال يعد مرتكباً        

 على اين عليه، وكان القصد هو قتله، فأصابه أحدمها يف مقتل             نارياً املتهمني عياراً 
علـم   رجليـه، ومل ي ، فترتب على ذلك وفاته، بينما أصابه اآلخـر يف      )مثل رأسه (
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 ١٥٧

صاحب العيار القاتل، ففي هذه احلالة يكونان شريكني مع فاعـل جمهـول مـن               
  .   ، وهذه نتيجة غري منطقية وغري حامسة أيضاً)١(بينهما

 إذا كانـت   أصـلياً والذي يعترب اجلاين فاعالً : ـ معيار التالزم الزمين  ٣
كانت مسامهته الحقة أو سابقة      إذا   مسامهته معاصرة لتنفيذ اجلرمية، ويكون شريكاً     

  K)٢(على تنفيذ اجلرمية
قد وجهت عدة انتقادات هلذا املعيار، منها قيامه على افتراض غري صحيح            و  

 يف اجلرمية رد قيامـه بنـشاط        على إطالقه، فهو يؤدي إىل اعتبار الشخص فاعالً       
 وقت تنفيذ اجلرمية مهما كان حجم هذا النشاط وهذا ال يـصح يف كـثري مـن                

ما، مث أتى شخص أثناء قيامـه       اً قام بتزوير حمرر     مثال ذلك لو أن شخص    . األحيان
بعملية التزوير وأعطاه بضع نقاط من احلرب لكي يتمكن من إمتام التزوير، فهل مـن               

 كذلك يؤخذ على هذا املعيار أنه ال        ؟  للجرمية املعقول اعتباره يف هذه احلالة فاعالً     
 اً، وذلك لكون نشاطه سـابق     ملعنوي، بل يعد شريكاً   يؤدي إىل االعتراف بالفاعل ا    

    K)٣(لوقت تنفيذ اجلرمية

  : الترجيح بني النظريتني الشخصية واملوضوعية 

 تقوم النظرية الشخصية على مبدأ التعادل بني األسباب إلثبات االسـتحالة          
 ضعف هذا األساس الذي تقوم عليه تلك النظرية، وقـد           املادية، وقد سبق أن بينت    

م بعض أنصار هذه النظرية بإضافة بعض القيود عليها، حبيث أمكن القول بأا قد              قا
غدت نظرية خمتلطة جتمع  بني االعتبارات الشخصية واملوضوعية الستخالص نيـة            
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رتكاب عمل مؤثر يف تنفيذ اجلرمية مع نيـة         االفاعل والشريك، فأصبحت تتطلب     
  K)١(يف اجلرمية  أصلياًالفاعل من أجل اعتبار املتهم مسامهاً

 إىل  أفضل وأدق     ستناداً فقهاء القانون املذهب املوضوعي ا     ويرجح كثري من  
هو املعيار الذي يفرق بني املسامهني على أساس التمييـز بـني العمـل              ومعيار له   

  تنفيذياً التنفيذي والعمل التحضريي، فاملساهم األصلي أو الفاعل هو من يأيت عمالً          
، وهو املعيار الراجح يف      حتضريياً  التبعي فهو الذي يأيت عمالً     يف اجلرمية، أما املساهم   

    Kالفقه، وعليه جتري أحكام القضاء بوجه عام
 فالتفرقة بني املسامهة    ،ولترجيح النظرية املوضوعية سندها من القانون واملنطق      

 يف  اس التفرقة بني من كـان دوره رئيـساً        األصلية واملسامهة التبعية يقوم على أس     
ة وبذلك يكون إجرامه أخطر، ومن قام بدور ثانوي يف اجلرمية فإجرامه أقـل              اجلرمي

وميتاز معيار التمييز بني العمل التنفيذي والعمل التحـضريي بوضـوحه           . خطورة
 غـري   فمن املعلوم أن من يقوم بعمل تنفيذي فإنه يرتكب فعـالً          . وسهولة تطبيقه 

 يف   مشروعاً فإنه يرتكب عمالً  مشروع بذاته بينما من يقوم بعمل حتضريي للجرمية         
ذاته وإمنا أكتسب عدم مشروعيته بسبب العالقة القائمة بينه وبني عمـل الفاعـل              

  K)٢(األصلي للجرمية
وقد ذهب أنصار هذه النظرية، إىل أن األخذ بالنظرية املوضـوعية ال يعـين        

 سـاً ، فهذه االعتبارات ال تعدو أن تكون انعكا       إغفال االعتبارات الشخصية للجاين   
يف نفسية اجلاين ملاديات اجلرمية، ولذلك كان الغالب أن تزداد جسامة اخلطيئة كلما             
ازدادت خطورة الفعل، وبذلك يتحقق يف هذا اال االتـساق بـني النظـريتني              

 اعتناق النظرية املوضوعية يعين اعتنـاق        عن أن  هذا فضالً  . املوضوعية والشخصية 
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  بقصرها على حالة اقتراف فعل يعـد عمـالً         التضييق من نطاق املسامهة األصلية    
 للجرمية، أما نطاق املسامهة التبعية فهو بطبيعته مقتصر على الوسـائل الـيت              تنفيذياً

، فإذا خرج الفعـل مـن       )ساعدة، واالتفاق، وامل  التحريض(حيصرها القانون وهي    
وضـوعية  وبالتايل فإن األخذ بالنظريـة امل     .  فال مسئولية على من يقترفه     ا معاً نطاقه

، مبا يـضمن لـنص       صحيحاً تطبيقاً) مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات   (يكفل تطبيق   
 حلريات   لذلك تعد ضمانة أكيدة    القانون أن يظل وحده مصدر التجرمي، وهي تبعاً       

   .     األفراد
 للفقه ، وفقاًللتحريض الطبيعة القانونية  ،، ميكننا القول بأن تقدموخالصة ملا

 صورة من صور املسامهة التبعية يف اجلرمية بصفةاعتباره تكمن يف  الوضعي،
شتراك يف الاً يف اجلرمية وليس ثانوياً أي يفوق جمرد اأساسية، إال إذا لعب دوراً رئيس

 جزءاًمشاركته ملقترفها بذلك وتعد مثال ذلك ظهوره على مسرح اجلرمية اجلرمية، 
ة باستخدامه لفاعل حسن النية أو  للجرمياً معنويمن العمل التنفيذي أو كونه فاعالً

 يف تلك  من مساهم تبعي إىل مساهم أصلياحملرضفينقلب لشخص عدمي األهلية، 
 وبالتايل فإننا بذلك نستنتج وجود تطابق تام بني تلك األفكار وما قال به .األحوال

الشريك بالتسبب أياً كانت صورة (:  من أن-رمحه اهللا-اإلمام مالك 
إذا حضر مسرح )  أو املساعدةاالتفاق أو التحريض سواء ب(اشتراكه 

 فإنه يعد فاعالً للجرمية وليس شريكاً بالتسبب ارتكاااجلرمية وقت 
 ساعد املباشر للجرمية أومل يساعده، ولكن بشرط أن يكون حبيث سواء

وهو ما يثبت أن أفكار القانون   .)إذا مل يباشر غريه اجلرمية باشرها هو
 من الشريعة اإلسالمية وما أرساه أئمتنا من فقهاء املسلمني أساساًوالنظام مستقاة 

  . هلا إليها وتطبيقاًمن قواعد ومبادئ استناداً
  
  



 ١٦٠

   الثايناملبحث

  على اجلرمية اإلرهابيةالتحريض صور 
  

على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه للتحريض  الطبيعة القانونية بعد أن أوضحت
 املختلفة التحريض  على صور أتعرف أن  علي بقياإلسالمي والفقه الوضعي، 

 سأتناوله يف هذا للفقه الوضعي، وهو ما  ملفهوم الفقه اإلسالمي أووفقاًسواء وفقاً
التحريض ا، متييز م يف األول منهأتناول : مطلبني تقسيمه إىل رأيتوالذي . املبحث

ا صور م يف الثاين منهلأتناوعن باقي صور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية اإلرهابية، مث 
  : التايلالنحو على اجلرمية اإلرهابية، على التحريض 

عن باقي صور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية التحريض  متييز : األول املطلب
  .اإلرهابية

  .على اجلرمية اإلرهابيةالتحريض  صور : الثاين املطلب
    

  
  

  

  

  

  

  



 ١٦١

   األولاملطلب

  امهة اجلنائية عن باقي صور املسالتحريض متييز 

  يف اجلرمية اإلرهابية

  

 على اجلرمية اإلرهابية طبيعة قانونية خاصة عن باقي صور املسامهة للتحريض 
 على رمية اإلرهابية كما سبق أن أوضحت يف املطلب السابق، وبناًء اجليفاجلنائية 

نائية يز بينه وبني سائر صور املسامهة اجلمن ميكن أن للتحريض تلك الطبيعة اخلاصة 
الوضعي وهو ما يف اجلرمية اإلرهابية يف ضوء الفقه اإلسالمي، ويف ضوء الفقه 

  : سأتناوله فيما يلي
  :عن باقي صور املسامهة اجلنائية يف الفقه اإلسالميالتحريض متييز ) أوالً(

 التأثري على ه يف مفهوم الفقه اإلسالمي يشمل كل ما من شأنالتحريض 
 أكان ذلك بوعد أو وعيد أو إغراء أو غري سواءاجلرمية، الغري، ودفعه حنو إتيان 

صية، ومن مث جيوز خل حتت عنوان املعدذلك، من كل ما يعترب من قبيل املنكر وي
 التعزير يكون يف كل معصية حيث إنعتباره من جرائم التعزير، العقاب عليه، با

  .       ليس هلا عقوبة مقدرة
واليت سبق ذكرها -التحريض ور ويدخل الفقهاء ذا املفهوم ضمن ص

     K)١( اإلكراه، واألمر، واحلث على شهادة الزور أو إصدار األحكام ظلماً-تفصيالً
 لتكييف الطبيعة القانونية أو النظامية ، فإنه وفقاًكما سبق أن أوضحتو

 بالتسبب يف االشتراك  وسيلة من وسائل : ، فإنه يعد بصفة أساسية للتحريض 
 باملباشرة إذا حضر االشتراك صورة من صور استثناًءابية، ويعترب اجلرمية اإلره
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 ساعد سواء، -رمحه اهللا– لرأي اإلمام مالك على مسرح اجلرمية ، وفقاًاحملرض 
املباشر للجرمية أومل يساعده، ولكن بشرط أن يكون حبيث إذا مل يباشر 

  .بنفسهغريه اجلرمية باشرها 
عن سائر صور املسامهة اجلنائية يف   يتميزض التحريوبالتايل ميكن القول بأن 

  :اجلرمية اإلرهابية مبا يلي
 عن سائر صور املسامهة اجلنائية اًأن له طبيعة قانونية مزدوجة مما جيعله متميز  -١

: األخرى يف اجلرمية اإلرهابية، سواء املسامهة باملباشرة أو املسامهة بالتسبب 
باملباشرة اشتراك تسبب، وقد يكون وسيلة بالاشتراك  قد يكون وسيلة التحريض ف

وذلك خبالف باقي صور املسامهة اجلنائية . على مسرح اجلرميةاحملرض إذا حضر 
األخرى يف اجلرمية اإلرهابية واليت ليست هلا مثل هذه الطبيعة القانونية املزدوجة يف 

  .الوصف
 تفاق اال، وهي التحريض خيتلف عن الصور األخرى للمسامهة بالتسببأن   -٢

يشمل كل ما من شأنه التأثري على الغري ودفعه التحريض ف). أي املساعدة(واإلعانة 
ع خيلق فكرة اجلرمية لدى الغري أو يشجأن إما احملرض حنو إتيان اجلرمية، وبالتايل فإن 

غريه وحيثه على اجلرمية اليت قد تكون فكرا قد نشأت يف رأسه ولكنه مل يأخذ 
 يف حني K)١(التحريض على احلث عليها حتت تأثري  بناًءلى اجلرمية إالقرار اإلقدام ع

 ارتكاب  بني اجلناة على  واملساعدة يقتضيان وجود تفاهم سابٍقتفاق من االأن كالً
تفاق فاال. التحريضنفراد أحدمها بالتأثري على اآلخر كما يف اجرم معني، دون 

ة، باجتاه إرادة كل من الشريك  اجلرميارتكابحتاد إرادات اجلناة على يفترض ا
 Kتفاق نتيجة هلذا االها اجلرمية وحدوثارتكاباملباشر والشريك بالتسبب إىل 

فتكون عن طريق تقدمي أفعال غري داخلة يف تنفيذ ) املساعدة أو(وكذلك املعاونة 
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 ١٦٣

اجلرمية، كاإلمساك باين عليه من شخص حىت ميكن غريه من قتله، فاإلمام أبو 
 يف متساويان، ألن اإلمساك واملباشرة  أنه يعترب مباشراًيريانإلمام الشافعي حنيفة وا

  K)١(إحداث النتيجة
االشتراك  بالتسبب عن وسائل اشتراك بصفته وسيلة التحريض خيتلف    -٣

.  بالتوافقاالشتراكبالتمالؤ واالشتراك املباشر يف اجلرمية، واليت تتمثل يف صوريت 
  .  شأا التأثري على الغري، ودفعه حنو إتيان اجلرمية يعد وسيلة منالتحريض ف

 جرمية معينة واجتاه ارتكاب  اجلناة على اتفاق بالتمالؤ فيعين االشتراك أما 
 على إرادة الشركاء إىل إحداث تلك النتيجة اإلجرامية من خالل تعاوم فعالً

 وفعل غريه  عن فعله الشخصييف هذه احلالة يكون كل شريك مسئوالًو. حتقيقها
تفق امثال ذلك إذا .  إرادته قد اجتهت إىل فعل اجلميع ال إىل فعله فقطحيث إن

شخصان على قتل ثالث، مث ذهبا لتنفيذ اجلرمية، فضربه أحدمها بسكني فقطع إصبع 
يده، وذحبه الثاين، فإما يعتربان متمالئني على جرمية القتل، وكالمها مسئول عن 

   K)٢(القتل بالتمالؤ
 االشتراك باملباشرة عن اشتراك بالتمالؤ الذي يعد وسيلة االشتراكتلف وخي

 اتفاق فترض مالؤ ي بالتتفاق  بالتسبب، يف أن االاشتراك الذي يعد وسيلة تفاق باال
، أي أن اجلرمية تتم اجلرمية وتنفيذها أو مباشرا منهم مجيعاًارتكاب اجلناة على 

ملادي للجرمية حبيث ال ميكن نسبة تنفيذ اجلرمية  يف الركن ا اجلناة مجيعاًاشتراك ب
  .          ألحدهم دون غريه
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 ١٦٤

بالتسبب يعين أن املباشرة مل االشتراك كصورة من صور تفاق  باالفاالشتراك
تقع من كافة اجلناة املباشرين وإمنا تواً دوراآلخرونىل ىل أحدهم فعل املباشرة وتو 

    K)١(ركن املادي أو التنفيذي للجرميةيدخل ضمن ال  يف اجلرمية الاًثانوي
سابق بني املشتركني على اتفاق بالتوافق فيعين عدم وجود االشتراك  أما 

 اجلرمية، ويعترب كل شريك منهم يعمل حتت تأثري الدافع الشخصي وال ارتكاب 
ففي هذه احلالة يكون كل جان مسئول . ينظر إىل الغاية اليت يريدها بقية ارمني

  . ه الشخصي فقطعن فعل
قام الثاين ومثال ذلك، إذا أمسك شخصان بثالث فقام أحدمها بقطع يده 

بقطع رقبته، فإن األخري هو الذي يسأل عن القتل يف حني أن األول يسأل عن قطع 
  K)٢(اليد فقط

، أما عنده واحدوال يفرق اإلمام أبو حنيفة بني التوافق والتمالؤ، فحكمهما 
٣( على النحو السالف بيانهتفاق  بني التوافق واالقونبقية األئمة فيفر(K   

ويرى اإلمام أبو حنيفة واإلمام الشافعي أن الشريك الذي  ميسك باين 
 بالتسبب ألنه مل يباشر القتل، أما عليه لشريكه اآلخر لكي يقتله، أنه يعد شريكاً

 ث النتيجة، فضالً ألن اإلمساك واملباشرة تساويا يف احد مباشراًفيعدهاإلمام مالك 
  وليس شريكاً مباشراًعن حضور الشريك على مسرح اجلرمية جيعله شريكاً

      K)٤(ب لدى اإلمام مالك حبيث إذا مل يباشرها غريه باشرها هوبالتسب
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 ١٦٥

بالتسبب االشتراك  كوسيلة من وسائل التحريض تتركز أمهية التمييز بني    -٤
 ال تطبق إال على املباشر دون  املقدرة شرعاًك املباشر، يف أن العقوباتاشتروبني اال

   K)١(املتسبب فيها
اإلمام أبو حنيفة أشد املذاهب يف تطبيق تلك القاعدة، فال  مذهب ويعد

. يطبق العقاب إال على املباشر دون املتسبب الذي تطبق عليه عقوبة تعزيرية
قتل عن وحجتهم يف ذلك ، أن معىن القصاص هو املماثلة، والقصاص يف ذاته 

فيلزم بذلك أن يكون الفعل املقتص عنه قتل عن طريق املباشرة، . طريق املباشرة
 ألن سبب القتل  ليقع فيه آخر فيموت، فال يقتص منه نظراًاًمثال ذلك من حفر بئر

      K)٢(احلفر ولكنه مل يؤد إليه مباشرةهو 
ع إال على ال توقّية أما مجهور الفقهاء فيتفقون مع احلنفية يف أن العقوبة احلد

املباشر دون املتسبب، ولكن االختالف يكمن يف جرائم القصاص، فاجلمهور يرون 
أن جرائم القصاص وإن كانت عقوبتها مقدرة كاحلدود إال أا تقع على املباشر 

   K)٣(ًواملتسبب معا
 ما تقع بطريق التسبب فلو وحجتهم يف ذلك، أن جرائم القصاص غالباً

ى ذلك إىل تعطيل نصوص القصاص، ألن اجلاين ى املباشر ألدقصرت عقوبتها عل
أما . سوف يتحايل فيعدل عن القتل بطريق مباشر إىل القتل عن طريق التسبب

ض هلا  باملباشرة أو بالتسبب ومل يتعراالشتراك  جرائم التعازير فقد تقع عن طريق 
غري الزمان واملكان الفقهاء ألا جرائم غري حمددة العقوبة، كذلك فهي تتغري بت

واألحوال، ولذلك ترك للقاضي سلطة تقديرية يف املساواة بني عقوبة الشريكني إذا 
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 ١٦٦

رأى أن الظروف تقضي بالتسوية بينهما، أو أن يرفع عقوبة أحد الشريكني إىل 
   K)١( ا إىل احلد األدىنينـزلاحلد األعلى أو 

 املعنوي أو الفعلمن صور باعتباره صورة التحريض  باالشتراكمن تطبيقات   -٥
 ، ١٨٩ املادتان املباشر يف نظام اململكة العربية السعودية، ما تضمنته االشتراك 

 ٢١/ رقم م من نظام العمل والعمال السعودي الصادر باملرسوم امللكي١٩٠
من (:  من هذا النظام على أن ١٩٠ادة قد نصت املف. هـ٦/٩/١٣٨٩وتاريخ 

أي املادة ( ورة يف الفقرة األخرية من املادة السابقة تذرع بإحدى الوسائل املذك
 فيما تفاق فحمل اآلخرين أو حاول محلهم على أن يقفوا عن عملهم باال) ١٨٩

تشجيعهم على وقف هذا العمل، يعاقبوا بغرامة من لعهم أو حاوبينهم، أو شج 
  ).   آالف ريالمخسة إىل عشرة 

 محل اآلخرين أو حاول محلهم  املنظم السعودي على اعتبار منقد نصف
 من ١٨٩ ويعاقب مبوجب نص املادة  معنوياًوتشجيعهم على وقف العمل فاعالً
  . نظام العمل والعمال سالف الذكر

  : عن باقي صور املسامهة اجلنائية يف الفقه الوضعيالتحريض متييز ) ثانياً (
عية األخرى يف وسائر صور املسامهة التبالتحريض مييز الفقه الوضعي بني    -١

أو زرع فكرة اجلرمية يف ذهن الفاعل التحريض اجلرمية، حيث يعتربون 
 هو خلق فكرة اجلرمية التحريضا، ويف عبارة أخرى، فارتكاتشجيعه على 

  K)٢(اارتكالدى شخص تدعيمها كي تتحول إىل تصميم على 
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 ١٦٧

ثارة أو  أو احلث أو اإلاإليعازعلى التشجيع أو الدفع أو التحريض وينطوي 
   K)١(الدفع أو التشجيع

 ارتكاب  اجلرمية، سواء فيقصد به انعقاد إرادتني أو أكثر على تفاق أما اال
 من أحد األشخاص يصادفه قبول أو استحسان من  أو اقتراحاًكان عرضاً
وتسمي ( اجلرميةارتكاب أما املساعدة فقد تكون سابقة على . شخص آخر

 مسهلة وتسمى أعماالً ()٢(ة أو معاصرة هلا اجلرميرتكاب  جمهزة الأعماالً
،وهي بدورها تكون معاصرة )٤( متممة للجرمية أو أعماالً)٣( اجلرميةرتكاب ال

   K)٥(للجرمية

بصفته صورة من صور املسامهة التبعية يف اجلرمية فهو خيتلف عن التحريض  أن -٢
 يف تنفيذ اجلرمية الذي يقوم بالدور الرئيسالفاعل أو املساهم األصلي يف 

    K)٦(الركن املادي للجرمية 

أي جمرد مسامهة تبعية (اشتراك  يف أغلب القوانني العربية وسيلة التحريضيعترب  -٣
 ٥٤/١ من قانون العقوبات املصري، واملادة ٤٠/١مثال ذلك املادة . )فيها

، الليـيب من قانون العقوبات ١٠٠/١من قانون العقوبات العراقي، واملادة 
 من قانون اجلزاء ٤٨ من قانون العقوبات السوداين، واملادة ٨٢ة واملاد
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 ١٦٨

 من قانون ٤٥ من قانون العقوبات اجلزائري، واملادة ٤٢الكوييت، واملادة 
 ٦٠/١وتتبع هذه القوانني ج املادة . العقوبات يف اإلمارات العربية املتحدة

قانون العقوبات   منإال أن كالً. من قانون العقوبات الفرنسي يف هذا الشأن
أن اعتربوا ) ب-أ/٨٠م ( واألردين) ٢١٦م ( والسوري) ٢١٧م (اللبناين 

ختتلف عن و صور املسامهة اجلنائية عنصورة خاصة ومتميزة التحريض 
تبعه وهو ما ا.  األصلية من حيث العقاباملسامهة التبعية وتقترب من املسامهة

   K)١( )٦٦/٤م (          قانون العقوبات البلجيكي 

 اًظرفالتحريض عترب فقد ا) ١١٢/٣،٤يف املادة (أما قانون العقوبات اإليطايل 
 أما بالنسبة لألنظمة K للعقاب ومل يعتربه صورة مسامهة أصلية أو تبعيةاًمشدد

 إال يف اجلنايات فقط دون اجلنح االشتراكاألجنلو سكسونية فلم تأخذ بنظام 
  K)٢(أو املخالفات

، ولكن التحريضيعات إىل عدم اشتراط وسيلة معينة يف   متيل أغلب التشر-٤
 يف وسائل معينة، ومنها التحريض هناك بعض التشريعات األخرى اليت حتصر 

 يف فقرا الثانية على ١٢١/٧قانون العقوبات الفرنسي اجلديد اليت تنص املادة 
اوز جتأو د أو أمر  يف اجلرمية كل من أعطى أو وعد أو هديعد شريكاً: (أنه

على اجلرمية أو أعطى تعليمات التحريض سلطاته أو أساء استعمال وظيفته ب
أن على الفرنسي  من قانون العقوبات ٤١٢/٨وتنص املادة ). ارتكااب

على التسلح ضد سلطة التحريض بيكون على اجلرائم اإلرهابية التحريض 
 من ٢٠٣ ، ٢٨٤ نصت املادة وكذلك أيضاً. الدولة أو اجلماعة من الناس

                                     
  .١٤٤حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص   ) 1(

  .١٠٦ ، مرجع سابق، ص اذوب، أمحد علي، التحريض على اجلرمية دراسة مقارنة  ) 2(



 ١٦٩

 على العصيان املسلح ضد سلطة التحريض قانون العقوبات اإليطايل على 
  .  ضد شخصية الدولة الداخلية واخلارجيةالتحريض الدولة و

من قانون العقوبات املصري يعتربان هـ /  مكرر٨٨، ٨٦وكذلك املادة 
شروعة الواردة باملادة امل على االنضمام إىل إحدى التنظيمات غري التحريض 

 لألغراض اإلرهابية ومل  أو حتبيذاً مكرر وحيازة وإحراز ما يتضمن تروجيا٨٦ً
 باعتباره مسامهة أصلية يستوجب توقيع عقوبة التحريضتتم االستجابة هلذا 

 من قانون العقوبات، ٩٥ باملادة جن املشدد أو السجن املنصوص عليهالس
انون العقوبات  من ق٤٠ بصفة عامة املنصوص عليه باملادة التحريضخبالف 

  K)١( ومسامهة تبعيةاشتراكباعتباره وسيلة 

 باعتباره وسيلة مسامهة تبعية، وبني اعتباره التحريضتتمثل أمهية التمييز بني  -٥
  : وسيلة مسامهة أصلية أو صورة مسامهة خاصة، يف أن 

والسبب .  األصليللفاعلر عقوبة خمففة للشريك بعض التشريعات تقر   -أ
 أن تالف هو اختالف الطبيعة القانونية لدور الفاعل باعتباريف هذا االخ
 وتبعياً اً يف اجلرمية وبني دور الشريك باعتبار دوره ثانويدوره رئيس
   Kاًوليس رئيس

تظهر أمهية التمييز بني الفاعل والشريك يف وجود جرائم يشترط هلا   -ب
ه صفة القانون صفة معينة يف الفاعل، حبيث ال يرتكبها إال شخص ل

طلب صفة ومثال ذلك .  يف تلك اجلرائممعينة، فتكون هذه الصفة ركناً
  Kةاملوظف العام يف مرتكب جرمية الرشو
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 ١٧٠

هناك من األفعال اليت ال يعاقب عليها القانون إذا كان الفاعل هو اين    -ج
 اًمثال ذلك إذا ساعد أحد. أيضاًعليه وبالتبعية فإن شريكه لن يعاقب 

 على  بناًءنتحار فال عقاب عليه، فمن أعطى للمنتحر مساًعلى جرمية اال
أما إذا كان . عاقب عليهامل يف االنتحار غري طلبه،  ال يعد سوى شريكاً

لشريك بأن أصبح اق امن قدم املساعدة للمنتحر قد زاد دوره عن نط
 يف هذه احلالة وليس هو ذاته القائم بإاء حياة املنتحر فإنه يعد فاعالً

قتله فيطلق هذا األخري ي آخر أن، مثال ذلك من يطلب من شريكاً
 وليس  أصلياً يف تلك احلالة فاعالً على طلبه، فإنه يعدبناًءالرصاص عليه 

    K)١(شريكاً

يف الفاعل من ناحية أخرى، يشترط يف أسباب اإلباحة توافر صفة معينة    -د
فة يف تطلب تلك الص يستفيد من اإلباحة، وال  حىتللفعل املباح

مثال ذلك . الشريك فيستوي األمر يف أن تتوافر تلك الصفة أو مل تتوافر
صفة الطبيب فيمن يباشر العالج، وصفة األب أو الزوج فيمن يباشر 

     K)٢(التأديب

، تظهر أمهية التفرقة بني الفاعل والشريك يف أن العدول عن إمتام  وأخرياً-هـ
نفسه ويستفيد منه الشريك، أما األصلي اجلرمية ال يقع إال من الفاعل 

جرمية إال أن األخري ارتكاب  على تفاقك شخص مع آخر  باالاشترإذا 
 عدل عن اقترافها، يف حني ذهب املتفق مع األخري وقام جبزء من العمل
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 يف هذه احلالة وليس ، فإنه يعد فاعالًالتنفيذي للجرمية أو الشروع فيه
    Kاًشريك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٢

  الثاين املطلب

  على اجلرمية اإلرهابيةالتحريض صور 

  

على اجلرمية اإلرهابية، التحريض  فيما تقدم على ماهية تعرفتبعد أن 
 تعريف عن الفقه الوضعي، فضالًووماهية اجلرمية اإلرهابية ذاا يف الفقه اإلسالمي 

 على اجلرمية اإلرهابية ومتييزه عن سائر صورللتحريض على الطبيعة القانونية 
 على صور هذا بقي أن أتعرفاملسامهة اجلنائية األخرى يف اجلرمية اإلرهابية، 

 يف كل من الفقه اإلسالمي، والفقه الوضعي، وذلك سأتناوله، وهو ما التحريض
  :كما يلي 

    :على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي التحريض صور ) أوالً(  

سبة للفقه اإلسالمي تعد أكثر على اجلرمية اإلرهابية بالنالتحريض صور 
  . عن فكرا بالقانون الوضعيوضوحاً

، يف الفقه اإلسالمي، كل ما من شأنه التأثري على الغري ه يعد حتريضاًحيث إن
 كان ذلك بوعد أو وعيد أو إغراء أو غري ذلك، من سواءودفعه حنو إتيان اجلرمية، 

 أمثلة أعطيتوسبق أن . صيةكل ما يعترب من قبيل املنكر ويدخل حتت عنوان املع
اإلكراه، واألمر، وشهادة الزور، وإصدار :  يف الفقه اإلسالمي وهي التحريض 

  . األحكام ظلماً
على اجلرمية اإلرهابية يف مفهوم الفقه اإلسالمي قد يتخذ التحريض إال أن 

احلرابة أو جرمية ارتكاب إحدى صور احلث أو اإليعاز أو األمر أو اإلكراه على 
 على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه التحريض ، واليت تعترب من أبلغ صور بغيال

  .    اإلسالمي



 ١٧٣

 فيما تقدم، أن الشريعة اإلسالمية منذ أكثر من أربعة ولقد سبق أن أوضحت
 من الزمان قد عرفت اإلجرام الذي ينتج عنه الرعب أو يرتكب ألهداف عشرة قرناً
  . ذلك من خالل جرائم احلرابة، والبغي له أشد العقوبات، ووقررتسياسية، 

فاحلرابة هي اخلروج لقطع الطريق، أما البغي فهو خروج فئة من الناس على 
  . احلاكم بتأويل

وهو ما يتفق مع ما قرره جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية 
  :يف بيانات عديدة قد صدرت عنه، كما يلي 

عترب أن حوادث التفجري يف بعض ا هـ ١٤/٢/١٤١٧ يف الطائف بتاريخ -أ
املدن العربية وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمري، وترويع وإصابات لكثري من 

، وأن هذا العمل )أي حرابة(الناس من املسلمني وغريهم هو حمض فساد يف األرض 
ينطوي بالضرورة على أنواع من احملرمات يف اإلسالم بالضرورة من غدر وخيانة 

فكل هذه القبائح منكرة .  وعدوان وإجرام آمث، وترويع للمسلمني وغريهموبغي،
وِمن الناِس من {:  لقوله تعاىلواملؤمنون، إعماالً)١(يأباها ويبغضها اهللا ورسوله

      K)٢(} صاِميعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنيا ويشِهد اللّه علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو أَلَد الِْخ
ين {: ويستحقون بالتايل العقاب وفقاً لقوله تعاىل نما جزاء الَِّذ ِإ

 لُواْ أَوقَتا أَن يادِض فَسر ي اَأل بونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِف يحاِر
م وأَرجلُهم من ِخالٍف أَو ينفَواْ يِه رِض يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيِد ن اَأل  ِم

 يم ِة عذَاب عِظ ر ي اآلِخ ي الدنيا ولَهم ِف زي ِف ك لَهم ِخ   K)٣(} ذَِل
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ره الس يف دورته الثانية والثالثني  ما يتفق مع، ما قر وهو أيضاً-ب
 ، من اعتبار)١( هـ ١٤٠٩ حمرم ١٢ – ٨املنعقدة يف مدينة الطائف يف الفترة من 

 أنه قام بعمل من أعمال التخريب واإلفساد يف األرض اليت من ثبت شرعاً(: أن 
تزعزع األمن، باالعتداء على النفس واملمتلكات اخلاصة أو العامة كنسف املساكن 

أو خمازن األسلحة ارس أو املستشفيات أو املصانع أو اجلسور أو أو املساجد أو املد
نسف الطائرات أو خطفها ل أو عامة لبيت املال كأنابيب البترواملوارد ال، أو املياه

وحنو ذلك، فإن عقوبته القتل لداللة اآليات القرآنية اليت وردت يف هذا الشأن، من 
أن مثل هذا اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار دم املفسد، وألن خطر هؤالء الذين 

تدي يقومون باألعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر الذي يقطع الطريق، فيع
   K)تله أو يأخذ مالهعلى شخص فيق

ويالحظ أن هيئة كبار العلماء يف اململكة قد حكمت على األفعال السابقة 
وينتج عن البغي ذه الصورة اجلرائم األخرى بغي على أا تشكل جرائم حرابة أو 

   K)٢( ارتكبت يف داخل املدينة أو خارجهاسواء
ب تكون من  يف العصر احلديث على اإلرهاالتحريض وإن من أبلغ صور 

خالل أعداء األمن الفكري باملفهوم الواسع، الذين حياربون الفكر السوي من 
ائس والفنت، أو التشكيك واملؤامرات ونشر الدسأو خالل بث املبادئ اهلدامة، 

 الكتب  من خاللالتحريض ويتم مباشرة هذه الصور من .  وتدبري املكائدالشبهات
وكل واخلطب  اضرات والندوات واألشرطةواالت والنشرات واألحاديث واحمل

االتصاالت املباشرة، واستخدام اإلغراء املادي واملعنوي، والضغوط والقيود، 
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والتغرير واالبتزاز، والشائعات، وإثارة الشبهات، ودس األفكار الفاسدة، وإغراء 
بعض ضعاف النفوس والسذج على اعتناقها والعمل على تروجيها وبث مسومها، 

بالسخرية واالستهزاء ووصف الذين  بعض أحكام اإلسالم وتشريعاتهومقابلة 
يتمسكون بدينهم بالرجعية والتأخر، واجلمود، واحتقار العلماء واملفكرين 

 من اعتبارهم وقدرهم، مع بث النظريات واملصلحني من أمة اإلسالم، واحلطّ
عتقادية االت االواألفكار واملبادئ املتناقضة مع اإلسالم وتعاليمه، يف خمتلف ا

       Kواألخالقية والعلمية
والناظر لكيفية دخول الشوائب، على أفكار بعض العرب واملسلمني جيد أن 

اجلهل باإلسالم احلق، أو ما يطلق عليه بعض الباحثني من ضعف : من ضمنها
تباع اهلوى والنظرة الضيقة والغرور، واإلعجاب بالرأي، واجلمود الديين، وإالتأهيل 

 التحلل واالنبهار بكل وافد، دون متحيص ونظرة التعصب، واألنانية واحلسد، أو
   K)١(والعجب

التعصب للرأي، والتشدد يف القيام : ومن مظاهر التطرف يف الفكر
 السنن والنوافل، واحلكم علىبالواجبات الدينية، والتكلف الشديد، وحماسبة الناس 

ونة، والغلظة يف الدعوة، والشذوذ يف بتكفري تاركها، والعنف يف التعامل، واخلش
املظهر، والنظرة التشاؤمية، والتقليل من أعمال اآلخرين واالستهتار ا، وإصدار 

 اوى باستحالل دماء الناس وأمواهلم وأعرافهم، واالندفاع، وعدم ضبط النفسالفت
فكلما بعدت تلك األعمال عن العنف . القصد احلسن والسري املعتدل واخلروج عن

 أعمال العنف فإا تعد من األعمال اإلرهابية ولدت مشروعة، أما إذا انت أعماالًك
 إىل الغري فال التطرف قد ال يتعدى أثره أو ضرره ويرى البعض أن K)٢(دون شك
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ف، ذلك أن  وليد تطريتحول إىل إرهاب، كما أن اإلرهاب قد ال يكون حتماً
فضي أحدمها باللزوم إىل اآلخر وال العنف ال يعين التطرف وهو متميز عنه، وال ي

ينتج أحدمها عن اآلخر، ألن التطرف يتعلق بالغايات واألهداف، بينما يتعلق العنف 
  .ببالوسائل واألسالي

يف حني يرى البعض اآلخر أن اإلرهاب درجة متطورة من درجات 
جنوح العقل، وكالمها فيعين التطرف، فالتطرف يعين جنوح الفكر، أما اإلرهاب 

لدرجة أن البعض ذهب إىل اعتبار أن درجة التقارب بينهما تكاد . تمم لآلخرم
جتعلهما وجهان لعملة واحدة، فالتطرف يعين املغاالة يف اعتناق فكر أو مذهب، 

 الرأي أنين أؤيدإال .  اإلرهابفإنه يفضي إىلفإذا تعدى ذلك إىل حماولة فرضه 
حيدث دون إرهاب، واإلرهاب فالتطرف قد : الذي يفصل بني التطرف واإلرهاب
١(فقد حيدث دون أن يكون وليد تطر(K  

     على اجلرمية اإلرهابية يف الفقه الوضعيالتحريض صور )  ثانياً( 

 التحريض  األنظمة اجلزائية على وترية واحدة من حيث حتديد طرق مل جتر
د تلك األنظمة ، وبالتايل مل تقي أو على اجلرمية اإلرهابية خصوصاًعلى اجلرمية عموماً

مثال تلك األنظمة قانون العقوبات . القاضي بوسيلة معينة منصوص عليها بالنظام
.  النظام باململكة العربية السعوديةاملصري وقانون العقوبات اللبناين والسوري وأيضاً

 منه، ٦٠ يف املادة التحريض خبالف قانون العقوبات الفرنسي الذي حدد وسائل 
، وقانون العقوبات األردين ١٢١/٧لفرنسي اجلديد املادة وقانون العقوبات ا

 حيث طرحت صور ووسائل  وسطاًوهناك أنظمة أخرى وقفت موقفاً. أ/٨٠املادة
أو بأي وسيلة ( يف نصوصها النظامية إال أا أردفت تلك الصور بعبارة التحريض 
إحدى الوسائل ولو مل يكن حتريضه قد مت باحملرض مما يتيح الفرصة ملعاقبة ) أخرى
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 من قانون العقوبات األملاين، ٤١اليت نص عليها على سبيل املثال، مثال ذلك املادة 
   K)١( من قانون العقوبات الربتغايل٢٠واملادة 

ملثال دون  على سبيل انكتفي بعرض صور التحريض  أو وسائلهوبالتايل فإننا 
ذا النهج بعدم وضع خاصة وأن اململكة العربية السعودية قد جت هحصر هلا، 

  .نظام حلصر هذه الصور
:  األردين حددت صور التحريض  يف أ من قانون العقوبات/٨٠فاملادة 

 أو هدية، التأثري على الفاعل بالتهديد، التأثري على الفاعل إعطاء الفاعل نقوداً(
  K)٢( ) إساءة االستعمال يف حكم الوظيفةباحليلة واخلداع، استخدام النفوذ،

 صور  من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد اليت نصت على٧ /١٢١ة واملاد
د أو أمر أو جتاوز سلطاته من أعطى أو وعد أو هد(: التحريض ، بالنص على أا 
  K)٣( )رمية أو أعطى تعليمات بارتكاا على اجلالتحريض أو أساء استعمال وظيفته ب

 ١٩٨٤لسنة ) ٩(برقم  من القانون األسباين األساسي الصادر ١٠واملادة 
اإلذاعة أو النشر : ( على التمرد والعصيان من خالل التحريض د وسائل الذي حد

يف وسائل اإلعالم أو من خالل املقاالت والرسوم املعربة واإلعالنات، وبصفة عامة 
لك املادة صور التحريض حيث مت توجر) كل طريقة أخرى للتعبري والنشر

 أو االنضمام للتمرد أو إىل املنظمات اإلرهابية أو التأييد أو الدعم: (جرمت
اجلماعات املسلحة أو الثورية أو ألنشطتها أو خلاليا من أعضائها بطريق الكالم مثل 

  Kاخلطب والالفتات
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 ٩/١٢/١٩٨٦أ من قانون العقوبات األملاين واملعدلة بتاريخ /١٣٠واملادة 
).  شفاهة أو يف مظاهرة عامةتابة أو ك(:  تعاقب على التحريض على العنفواليت
 ملكافحة ١٩٩٦م القانون الصادر يف مارس  جرالواليات املتحدة األمريكيةويف 

لقانون اإلجنليزي اوكذلك . اإلرهابيةاإلرهاب دعم ومتويل وتدريب املنظمات 
م التحبيذ والترويج واملشاركة يف املنظمات  الذي جر١٩٨٩ لسنة ٩الصادر برقم 

  K)١(اإلرهابية
٩٥مت املادة وقد جر٩٧ل بالقانون رقم  من قانون العقوبات املصري، واملعد 

 على اجلرائم اإلرهابية باعتباره جرمية مستقلة وليس التحريض  م،  ١٩٩٢لسنة 
مبقتضاها احملرض راك يف اجلرمية، مبا يستتبع بالتايل عقاب تصورة من صور االش

وجعل العقوبة املقررة هلا األشغال الشاقة سواء وقعت اجلرمية اإلرهابية أو مل تقع، 
 مكرر من ذات القانون على ٨٦ونصت املادة . أو السجن) دالسجن املشد(املؤقتة 

ج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى كل من رو: (التحريض ومنهابعض صور 
لغرض من األغراض اإلرهابية، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز 

  أو حتبيذاً كان نوعها ، تتضمن تروجياًررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياًحم
لألغراض اإلرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغري عليها، وكل من حاز 
أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية، استعملت أو أعدت 

مت ولقد جر). و إذاعة شيء مما ذكرع أو تسجيل ألالستعمال أو بصفة وقتية لطب
التشجيع على (ن صورة أخرى من صور التحريض  وهي  من ذات القانو٩٦املادة 

اجلرائم اإلرهابية بتقدمي املعونة املادية أو املالية ودون أن تكون لديه نية ارتكاب 
       K)٢( )ارتكاب  تلك اجلرائمراك مباشرة يف تاالش
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 فإنه ال يوجد حصر مسبق -كما سبق القول-ودية ويف اململكة العربية السع
على اإلرهاب أو نظام خاص للمعاقبة على اجلرائم اإلرهابية ، التحريض لصور 

فاألمر متروك يف هذا األمر لسلطة القاضي بتطبيق القواعد الشرعية املقررة يف الفقه 
بق حتديد واليت ساإلسالمي يف هذا الشأن فيما يتعلق جبرائم احلرابة أو البغي 

  .  يف بداية هذا البحث تفصيالًأحكامها
م السعودي،  وجهة نظر املنظّالتحريض من ميكن التعرف على وسائل إال أنه

 من حتديد ١٩٧٥/ ٢/١١ الصادر يف ١٧رسوم امللكي رقم ما ورد النص عليه باملفي
 قد أورد هذاف. العمال عن التوقف عن العملبتحريض فيما يتعلق التحريض وسائل 

مستخدمي احلكومة حرض كل من (: اب بالسجن ملدة ال تقل عن سنةالنص العق
وعمال الشركات ذوات االمتياز، وكذلك مستخدمي وعمال املؤسسات اخلاصة 

 ذا منفعة عامة أو تقوم بتنفيذ مشروع عام حلساب احلكومة على اًاليت تباشر نشاط
قول أو فعل أو باإلشارة بالتحريض ترك عملهم أو بالتوقف عنه، سواء كان ذلك 

 إىل ترك التحريض   أو بأية وسيلة أخرى، ولو مل يؤدأو بالكتابة أو الرسم
املذكورين للعمل أو التوقف عنه بالفعل، وتزاد العقوبة إىل السجن ملدة ال تقل عن 

  ).ع املذكورين للتظاهر أو االعتصام بقصد دفالتحريض سنتني إذا  كان 
كن القول أن املنظم السعودي، من وجهة نظري، قد  على هذا النص ميوبناًء

 التحريض  أنه قد ساوى بني وسائل يف ذا النص، التحريض أفصح عن نيته جتاه 
 وساوى بينها يف التحريض د صور  بذكر أمثلة عليها عندما عدياملختلفة واكتف

أو فعل أو باإلشارة أو بالكتابة بالقول أو الب: ( التحريض كان سواءاحلكم 
 منه على عدم حصرها  تأكيداً) أو بأية وسيلة أخرى(، مث أردفها بعبارة )بالرسم

  .يف صور معينة دون أخرى
 على اإلرهاب الذي التحريض وهناك صورة حديثة من صور اإلرهاب هي 

، وذلك باستخدام )كترويناإلرهاب االل(يتم عرب احلاسب اآليل، واليت يطلق عليه 



 ١٨٠

 البيان لغرض إرهايب ولكن بواسطة هذه الوسيلة احلديثة سالفةالتحريض ذات صور 
والسريعة االنتشار يف ذات الوقت، وخاصة بني املتعلمني وذوي املعرفة بأمور 

 اإلطار الوطين أو على يف عن مجيع جهات العمل واحلكومات ، فضالًوجياالتكنول
 اإلرهاب ومن هنا كانت خطورة هذا النوع اجلديد من استخدام. الصعيد الدويل

فقد أصبح .  وحتقيق أهدافه بيسر وسهولةلوسائل العلم احلديث الذي يعزز انتشاره
 خييف العامل الذي أصبح عرضة هلجمات اإلرهابيني كتروين هاجساًاإلرهاب االل

، وضد أي عرب اإلنترنت، الذين ميارسون نشاطهم التخرييب من أي مكان يف العامل
تتفاقم مبرور األيام، ألن التقنية احلديثة وحدها غري ، وهذه املخاطر وجهة يف العامل

 كترونية واليت سببت أضراراًلناس من العمليات اإلرهابية اإللقادرة على محاية ا
ولقد سعت العديد من الدول إىل اختاذ . جسيمة على األفراد واملنظمات والدول

 اجلهود قليلة وال كتروين، إال أن هذهاالحترازات ملواجهة اإلرهاب االلالتدابري و
تزال حباجة إىل املزيد من وسائل مكافحة هذا السالح أو املنفذ اخلطري على 

  K)١(اتمعات
ألنظمة اليت ويف اململكة العربية السعودية جيري العمل على إصدار عدد من ا

كتروين، ومن أمثلة ذلك  والعدوان االلم االعتداءكترونية وجترتضبط التعامالت اإلل
 من مشروع ٢٠فقد نصت املادة ). كترونية نظام املبادالت والتجارة االلوعمشر(

 جناية، أي شخص يدخل عن عمد منظومة يعد مرتكباً(:  على أنهذلك النظام
حاسوب، أي جزء منها بدون حق، وذلك بالتعدي على إجراءات األمن، من أجل 
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لالئحة عمل يعد جناية حسب األنظمة املرعية، وحسب ما حتدده اارتكاب 
        K)١()التنفيذية

 من اجلدل اً كثريتا، أثارالتحريض  على صورتني هامتني من أتعرفبقي أن 
 من الناحية النظامية ، وحكمهماايف الفقه الوضعي عن كيفية تصور حدوثهم

  : الصوري التحريض بطريق االمتناع ، والتحريض مها ووالقانونية، 
  : بطريق االمتناعالتحريض  - ١

، فال يقوم مبوقف التحريض عمل إجيايبدة العامة يف الفقه تفترض أن القاع
 كانت داللته املستمدة من الظروف احمليطة به، ذلك أن ، أياً)أي باالمتناع(سليب 

لغري وخلق فكرة اجلرمية لديه وتدعيمها، وكل ذلك اإقناع بهو التحريض جوهر 
 املساعدة اليت قد تتصور يف عنالتحريض ، ويف ذلك خيتلف  إجيابياًيقتضي نشاطاً
    K)٢(موقف سليب

 ملوقف الفقه الوضعي، تبني يل أن جوهر اخلالف الذي جاء ومن مراجعيت
 جرمية باالمتناع عن ارتكاب  على التحريض فيه ناتج عن اخللط بني مفهوم 

  . الذي يقع باالمتناعالتحريض 

 تعد ) باالمتناعارتكاب جرميةعلى التحريض اليت تتعلق ب(فالصورة األوىل 
 -سالفة البيان- متصورة دون أدىن شك، وال ختتلف مع القاعدة العامة يف الفقه

فيها موجه لشخص ملنعه عن إتيان العمل الذي يوجب التحريض واليت يكون حمل 
 على احلث باالمتناع عن إتيان القانون عليه إتيانه فتقع اجلرمية يف هذه احلالة بناًء

فاالمتناع يف هذه احلالة . التحريضي يتطلبه القانون ممن وقع عليه العمل اإلجيايب الذ
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قد أتى من جانبه مجيع األفعال اإلجيابية جتاه احملرض وإمنا احملرض مل يصيب شخص 
 ملنع هذا األخري من القيام بالعمل اإلجيايب الذي يطلبه منه التحريضمن وقع عليه 

متناع عن إصدار حكم يضر بشخص االعلى مثال ذلك حتريض القاضي . القانون
  .احملرض

هي اليت وقع الفقه يف لبس ف)  باالمتناعالتحريض وهي (أما الصورة الثانية 
وهو ما جنده .  وفكرة املساعدة بطريق االمتناعالتحريضفيها، خللطه بني فكرة 

العقوبات اإليطايل بالنص  من قانون ٢٤٠بوضوح وصراحة فيما جاء به نص املادة 
على اإلنسان واجباً االمتناع عن منع حادث يعد مبثابة إحداثه، مىت كان ( ن على أ

من قانون ٣٨٦/٣ ١٤٠، ١٣٩، ١٢٤ ، ٣٧٤ ، ٨٤وكذلك املواد ). قانونياً مبنعه
عديدة من جرائم االمتناع عن العمل أو اًمت صورالعقوبات املصري واليت جر 

 حق على االمتناع عن عمل التعامل بالعملة الوطنية أو محل موظف عمومي بغري
كذلك جترمي القانون الفرنسي االمتناع عن . على ذلكحرض من أعمال وظيفته أو 

 على مسرح أو من يكون حاضراً.محاية حياة امللك ممن يقع عليهم واجب محايته
اجلرمية مما يعزز من إقدام الفاعل على فعله ولكنه ميتنع عن احليلولة بني الفاعل وبني 

   K)١(اجلرميةه ارتكاب

بأن جمال التطبيق الصحيح   فإنين أتفق يف الرأي مع االجتاه القائلوأخرياً
 كان املنفذ حسن النية فيما لولنظرية الفاعل املعنوي فيما يتعلق جبرائم االمتناع 

حيث . إذا كان املنفذ املادي للجرمية غري أهل للمسئولية اجلنائيةكذلك فيما وليس 
رية ليس من املقبول القول بأن القانون يفرض على املنفذ املادي ه يف احلالة األخإن

 ألن خياطبه غري األهل للمسئولية اجلنائية أي التزام إجيايب، فهو غري أهل أساساً
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املنظم بأوامره ونواهيه، وبالتايل ال تقوم جرمية امتناع عن طريق استغالل فاعل 
 ينتفيا ينتفي عنصر االلتزام معنوي لشخص غري أهل للمسئولية اجلنائية، فحينم

  . يكون الركن املادي يف اجلرائم السلبيةاالمتناع باعتباره فعالً

  : الصوري التحريض  - ٢

الشخص الذي هو  )١( Agenst Provocatenrالصوري احملرض 
 جبرميته، أو اختبار مدى حرص شخص تتجه إرادته إىل القبض على جمرم متلبساً

، فيتظاهر بتشجيعه على إتيان الفعل اإلجرامي، حىت إذا تباع أحكام القانوناعلى 
مثال ذلك إذا . ما بدأ يف تنفيذه حال دون إمتامه، أو دون حتقق النتيجة اإلجرامية

علم رجل الشرطة بعزم شخص على اقتراف جرمية، فيتظاهر بتشجيعه عليها، فإذا 
راقبة تنفيذ قانون وكشف له عن صفته، أو املوظف املكلف مب بدأ يف تنفيذها أوقفه

 على ضبط املخالف مبجرد إذا أشار على بعض اخلاضعني له بسلوك خيالفه، عازماً
  .  بدئه فيه، وقبل أن يتاح له إمتامه

الصوري ينتفي لديه القصد اجلنائي املنصرف إىل احملرض وعلى الرغم من أن 
ن نيته مشاركة الفاعل يف جرميته، وأن مسايرته للفاعل تكون دف الكشف ع

إال . حتقيقهاإىل اإلجرامية بقصد احليلولة دون حتقق النتيجة اإلجرامية اليت يهدف 
أنه إذا مل يستطع أن حيول دون حتقق النتيجة، وكان حدوثها مثرة إلمهاله يف 

فهو مسئول مسئولية غري عمدية إذا كان القانون يعاقب عليها عن درئها االحتياط 
   K)٢(ذا الوصف
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 يف أساس عن نظره مسوغ أن الفقه قد وقع يف خلط كبري بال وقد بان يل
 إذا كان امتناع عقابه ناتج من توافر فيماالصوري احملرض امتناع املسئولية عن 

 بسبب انتفاء الركن املعنوي لديه وتوافر نتجالصوري، أم احملرض سبب إباحة فعل 
حدثت النتيجة اإلجرامية مسئوليته مسئولية غري عمدية إذا مث إن حسن النية معه، 

  K)١( )ديلوجو( لسبب خارج عن إرادته، وهو ما انتهى إليه الفقيه اإليطايل

من أنه يشترط   ما ذهب إليه رأي يف الفقه احلديثوقد ظهر يل وجاهة
الصوري وحسن نيته، أن ال يتعدى دوره جمرد احملرض لالعتراف بانتفاء مسئولية 

جلرمية دون خلقها يف ذهن الفاعل ودف وقف مسايرة اجلاين يف اجتاهه حنو ا
 يف خلق فكرة اجلرمية وبالتايل ال جيوز أن يكون دوره متمثالً. نتيجتها قبل حدوثها

 ألنه رجل الصورياحملرض  بعد ذلك حسن نية مث يدعييف ذهن الفاعل من البداية 
  ! سلطة عامة وجيب محايته

كشف اجلرائم واحليلولة ما من شك أن لرجال الضبط مهمة سامية وهي و
احملرض دون وقوعها، إال أن رجال الضبط اجلنائي إذا جلأوا إىل استخدام أسلوب 

الصوري باملفهوم اخلاطئ يف تطبيق فكرته، بعدم الوقوف عند حد مسايرة اجلناة يف 
أفعاهلم دون اختالق فكرة اجلرمية لديهم أو بعبارة أخرى افتعال تلك اجلرائم دف 

إنه أمر خيرج السلطة العامة عن حدود وظيفتها، وال ميكن التذرع يف ضبطها، ف
تربير هذا التصرف الذي ينطوي على غش وتضليل أنه كان دف الضرب على 

فإن هذه النتيجة غري مقبولة . أيدي املتهم بعد اليأس من ضبطه يف وقائع حمددة
سية وهو توفري ، وخيرج رجال الضبط عن حدود وظيفتهم األسا أو عقالًنظاماً
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 تصرفام أو بسبباألمن واألمان للمواطنني وليس زرع الشك واخلوف يف قلوم 
تصرفات من حوهلم من رجال الضبط الذين ميلكون هذه الثقة مبوجب تبعيتهم 
للسلطة العامة يف الدولة واملفترض قيامها عل الرتاهة والصدق فيما تأتيه من 

  .  تصرفات وأفعال أمام اآلخرين

 على اجلرمية من جانب الشرطة ، أنه ال يعد حتريضاًعليه فإن الراجح عنديو
 لشراء مادة خمدرة من الذين يتاجرون فيها، والذي يتم إعطاء أحد املرشدين ماالً

فكل إجراء يقوم به رجل .  عند بيعه هلذه املادة للمرشد السريضبطه متلبساً
 وال  ومشروعاًمية ما يكون صحيحاًالضبط ملسايرة آخرين تتجه نيتهم بداية إىل جر

  . ينطوي يف ذاته على حتريض أو خلق اجلرمية يف ذهن مرتكبها

الصوري اليت يستفيد منها رجل احملرض ن فكرة أوبالتايل فمن وجهة نظري 
الضبط اجلنائي بانتفاء مسئوليته عنها حلسن نيته تقف عند حد ممارسته التشجيع 

رمية وليس خلق هذه اجلرمية أو احلث عليها يف ذهن واملسايرة ملن هو قادم على اجل
نقلب دوره يف هذه احلالة إىل املسئولية اجلنائية الكاملة باعتباره اصاحبها بداية، وإال 

الحتجاج بأن ل، وال عربة هنا التحريض  مع غريه بطريق اً أو شريكاً معنويإما فاعالً
 وقوع اجلرمية وال تؤثر يف الركن  يفللباعث لديه، ألنه ال دخل الباعث كان شريفاً

  .املعنوي أو املسئولية اجلنائية عنها

 عليه أحكام حمكمة النقص املصرية تووجهة النظر السابقة يؤيدها ما سار
قضائها ببطالن األحكام اليت يتقرر فيها انتفاء مسئولية اجلناة بسبب حتريضهم يف 

 على النقض صراحة قد نصت حمكمةف. من جانب رجال الشرطة على جرائمهم
أنه ال ( :م على مبدأ مقتضاه١٩٨٥ائية عام  قض٣٥ لسنة ١٨٩١الطعن رقم 

تثريب على مأموري الضبط اجلنائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن 
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اجلرائم بقصد اكتشافها، ولو اختذوا يف سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حىت 
 ا أن إرادة اجلاين تبقى حرة ومل يقع من رجاليأنس اجلاين هلم ويأمن جانبهم، طامل
  K)الضبط حتريض على ارتكاب  اجلرمية

 هلذا الرأي، ما قضت به حمكمة أمن الدولة اجلزئية ومن األمثلة املؤيدة
: م٣٠/٥/١٩٦٥جبلسة  جنح ١٩٦١ لسنة ٢٠٢باإلسكندرية يف القضية رقم 

اليت دبرها رجال الشرطة،  الثابت لدى احملكمة أن اإلجراءات واألعمال حيث إن(
وما قام به املرشد السري، مل يكن الغرض منها جمرد اكتشاف اجلرمية، إذ مل يكن 

ا بالصورة املبلغ ا، رتكا والدفع الالتحريض مثة جرمية، وإمنا انصرفت إىل حد 
ا وإمنا كان تدخل املرشد بقصد ارتكاكما مل تقف عند حد ضبط املتهمة يف أثناء 

 ريب  املسندة إليهاجرميةلعلى قبول العرض الذي تقدم به إليها واملكون لمحلها 
، ومن مث ترى احملكمة أن الدفاع الذي متسكت به املتهمة فيهالنقد األجنيب والتعامل 

من انتفاء القصد اجلنائي لديها، يف حمله، وأا كانت يف واقع األمر ضحية وفريسة 
 لرؤسائه ومن يعمل يف إليقاع ا إرضاًء اسهلة للمرشد الذي حاول جاهداً
 لنجاحه وتوفيقه فيما كلف به، وبالتايل فال خدمتهم من رجال الشرطة، وإثباتاً

ء برباءة املتهمة مما أسند تكتمل للجرمية أركاا وعناصرها، مما يتعني معه القضا
   ).إليها

 وجهة مما يؤيد من أحكام القضاء املصري، هذان احلكمان السابقانويعد 
الصوري عند كونه ال احملرض ، بتحديد نطاق تطبيق فكرة النظر اليت انتهيت إليها

يتعدى جمرد تشجيع ومسايرة اجلاين يف جرميته بقصد عدم إمتامها، ودون أن يكون 
أو شريكاً معنوياً فاعالًله تدخل يف إرادة اجلاين أو خلق فكرة اجلرمية لديه وإال عد  

  .   اجلرميةمعه على حسب دوره يف



 ١٨٧

  الثالث بحثامل

  أحكام التحريض على اجلرمية اإلرهابية

بيان مفهوم التحريض على اجلرمية اإلرهابية وطبيعته القانونية يف انتهيت من 
الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي، ومت التوصل إىل أن التحريض على اجلرمية اإلرهابية 

نائية يف اجلرمية سواء كانت له طبيعة خاصة ومميزة عن سائر صور املسامهة اجل
قه باجلرمية اإلرهابية اليت تتميز عن  عن تعلّمسامهة أصلية أو مسامهة تبعية، فضالً

  .سائر األنظمة اإلجرامية األخرى املشاة هلا
وكما سبق القول فإن التحريض قد يكون جرمية أصلية قائمة بذاا، وقد 

  ). ل مسامهة تبعية يشكّأي(يكون وسيلة اشتراك بالتسبب يف اجلرمية 
 أركان ثالثةوكأي جرمية يتكون التحريض على اجلرائم اإلرهابية من 

  .الركن الشرعي، والركن املادي، والركن املعنوي: أساسية، هي 
متام وصف اجلرمية بكوا إ من أجل يشترطفيما يتعلق بالركن الشرعي فهو 

 اًفعل الذي قام به اجلناة حمرمفال بد أن يكون ال.  غري مشروعمعصية ومتثل فعالً
  .قضاًء عليه اً ومعاقبشرعاً

فإن مل يكن الفعل املنسوب للجناة قد ورد نص بتحرميه فليس هناك جرمية 
  .وليس هناك مسامهة أو اشتراك

 ويقول، )١(} وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً{ : رك وتعاىليقول اهللا تبا
  .)٢(} ِفيها نِذيرال خ من أُمٍة ِإالوِإن{ : عز وجل 

 يعاقب أي أحد من العباد إال بعد بلوغ فاهللا عز وجل قضى وأمر بأالّ
قترف النواهي، وحبسن االرسالة إليه، وإنذاره بسوء العاقبة إن خالف األوامر و

                                     
 ).١٥(سورة اإلسراء، اآلية   ) 1(
 ).٢٤(سورة فاطر، اآلية   ) 2(
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 ربك وما كَانَ{: ه، ويف هذا املعىن يقول تعاىلتبع ما يلقى إلياالعاقبة إن أطاع و
    .)١(} مهِلك الْقُرى حتى يبعثَ ِفي أُمها رسولًا يتلُو علَيِهم آياِتنا 

واجلرائم اليت جاءت النصوص الشرعية بتحرميها وجترميها ال يعاقب عليها من 
 لقوله وفقاً. عتنق هذا الدينارتكبها حال كفره مث ايدخل يف اإلسالم إذا كان قد 

   .)٢(} قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف {: تعاىل
بدليل نه ال جرمية وال عقوبة  إال أواملبادئ الشرعية السابقة اليت تقرر 

شرعية ( باسم  القاعدة الفقهية املقررة يف الفقه الوضعي احلديثنفسها، هي شرعي
  ).اجلرائم والعقوبات

رائم ختتلف من حيث صورة كل ركن فيها وعناصرها، وملا كانت اجل
 سواء على فعله املتحققة بناًءوختتلف املسئولية اجلنائية للمجرم باختالف النتيجة 

 لذا.   لقصدهةحتقق نتيجة أخرى مغاير بناًء على كانت موافقة لقصد مرتكبها أو
  : ايلعلى النحو الت اجلرمية اإلرهابيةبيان أحكام التحريض على قمت ب

  . يف الفقه اإلسالميض عن اجلرمية اليت قصدها مسئولية احملر:األول املطلب 
    .مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها يف الفقه الوضعي : الثاين طلبامل
  . يف الفقه اإلسالميض عن اجلرمية املغايرة لقصده مسئولية احملر :الثالث طلبامل
. يف الفقه الوضعيض عن اجلرمية املغايرة لقصده مسئولية احملر :الرابع طلبامل
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    األولاملطلب

  مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها 

  يف الفقه اإلسالمي

  
: ني اإلرهابية قد يتخذ صورتاجلرمية أن التحريض على أوضحتسبق أن 

 لتلك اجلرمية، اًصورة كونه جرمية قائمة بذاا ويعاقب صاحبها بوصفه مباشر
 فيما وسأتناول. بالتسببرة ثانية باعتبار التحريض صورة من صور االشتراك وصو

ض عن كل من الصورتنييلي تفصيل مسئولية احملر:  
  :  على اجلرمية اإلرهابية باعتباره جرمية قائمة بذااالتحريض: الصورة األوىل

ئمة  اإلرهابية باعتبارها جرمية قااجلرميةهناك حالتان جلرمية التحريض على 
رتكاب إحدى اجلرائم اإلرهابية هي حالة األمر أو اإلكراه امللجئ ال: ىلبذاا، األو

ض يف حمل اجلرمية هي حالة حضور احملر: ، والثانية )وهي صورة الفاعل املعنوي(
  .أثناء مباشرا بشرط أن يباشرها هو إن مل يباشرها غريه

وهي ( اجلرائم اإلرهابية رتكاب إحدى الئجلمـحالة األمر أو اإلكراه ال  -١
  ):تعد صورة من صور الفاعل املعنوي

 تتكون من حالتني األوىل حالة األمر، والثانية حالة اإلكراه هذه الصورة أيضاً
 فيه على ال يكون املأمور مكرهاً ويفرق الفقهاء بني األمر واإلكراه، فاألمر. امللجئ

 يفتياا فإن األمر ليس له أثر إر ب، وإذا كان قد أماًتيان اجلرمية فيأتيها خمتارإ
اختياره، وقد يكون اآلمر ذا سلطان على املأمور كاألب الذي يأمر ولده الصغري، 
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واحلاكم الذي يأمر من هو حتت إمرته، وقد ال يكون له سلطان عليه، ويف هذه 
   .)١(تيان اجلرميةإاحلالة األخرية يكون األمر جمرد حتريض على 

 غري مميز اً الفقهاء من حيث كون املأمور صبيعندية ختتلف واملسئولية اجلنائ
، فاألول يكون أشبه باآللة يف يد صاحبه أما الثاين فيسأل مسئولية  عاقالًأو بالغاً

  .)٢(اًكاملة، أما اآلمر فيسأل تعزير
وبالتايل فإن الركن املادي هلذه اجلرمية ينطوي على وجوب توافر العناصر 

 هلا مبا يستوجب علها عن جرمية قائمة بذاا وبصفته مباشراًالتالية حىت يسأل فا
:  أي ركن مادي للجرمية ما يشترط يفتوقيع العقوبة احلدية عنها، فيشترط فيه 

  . صورة للنشاط اإلجرامي، ونتيجة إجرامية، وعالقة سببية تربط بينهما
 إليها جتهافال شك أن النتيجة اإلجرامية تتحقق بتحقق اجلرمية كاملة كما 

 تيانه، فال تثري مشاكل إال فيما يتعلق بتحقق النتيجة وفقاًإالقصد من الفعل الذي مت 
 باإليضاح عند الكالم سأتناولهلقصد فاعلها أم نتيجة مغايرة هلذا القصد وهو ما 

 التكرار يف هذا املقام، أما النشاط اإلجرامي وعالقة ابتعاداً عنعن الركن املعنوي 
  : ملا يلي لبعض التوضيح، وذلك وفقاًالسببية فتحتاج

  : النشاط اإلجرامي  ) أ(
يفترض وجود نشاط حتريضي يتمثل يف صورة األمر أو اإلكراه امللجئ ملن 

  .صدر األمر وطاعته لسلطان ماً األمر خاضعإليهوأن يكون من صدر . إليهصدر 
مر وأن يكون األ. مرتهإبنه أو احلاكم على من هو حتت اكسلطة األب على 

ب وأن ينص. امللجئيكون األمر قد وصل إىل حد اإلكراه و لصيب غري مميز، اًصادر
رتكاب جرمية من اجلرائم اإلرهابية أي احلرابة أو البغي اليت تعد ااألمر على طلب 

                                     
 .١١٤، ص٢جابق، ، املرجع الس اإلسالميالتشريع اجلنائي: عودة، عبد القادر  ) 1(
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ع على اآلمر وليس على املباشر باعتبار أن الثاين  يوقّفيهمامن جرائم احلدود، فاحلد 
   .)١( للجرميةاً ومباشر معنوياً األول الذي يعد فاعالًيعد مبثابة أداة يف يد

ع على املباشر دون اآلمر الذي  فإن احلد يوقّ عاقالًأما إذا كان املأمور بالغاً
مل يصل إىل درجة اإلكراه امللجئ  األمرما دام رتكابه معصية ال حد فيها يعزر ال

  .)٢(وياًخرية اآلمر باعتباره فاعالً معنفيحد يف هذه احلالة األ
 على احلرابة أن يكون التحريض على فعل التحريضويشترط يف جرمية 

القطع بأخذ املال مغالبة ولذا أطلق عليه السرقة الكربى مبا مييزه عن السرقة 
 من فرد أم كان القطع من مجاعة  وسواء.الصغرى اليت يكون فيها أخذ املال خفية

ر واخلشب، وهو ما ذهب إليه  غريه من العصا واحلجأم كان القطع بسالح أو
ال يشترطون   والشافعي والظاهرية والشيعة الزيديةمالكاًاحلنفية واحلنابلة، ولكن 

–استخدام السالح ويكفي عندهم أن يعتمد احملارب على  قوته بل يكتفي مالك 
. ستعمال القوة يف بعض األحوال كاللكز والضرباباملخادعة دون  -رمحه اهللا

 موضع بعيد عن الغوث كالصحراء أو  يف العمران واملدن ويستوي وقوعه يف
أم ستخدامه ا، وسواء كان حبمل سالح و أم كان ليالًوسواء كان اراً. والقرى

. مل سالح بغري عداوة وال ثائرة، ويستوي القتل أو أخذ املال غيلة أو مكابرةحب
ن يكون ويشترط أ. وسواء وقع هذا الفعل على رجل أو عبد أو مسلم أو ذمي

وأن يكون . ، وأن يأيت فعل القطع  جماهرة ويأخذ املال قهراًاً مكلف عاقالًاجلاين بالغاً
 فال عصمة له  أو باغياً، أما إذا كان حربياً أو ذمياً أي مسلماًاين عليه معصوماً

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عتداء على املعصوم لقول وال جيوز اال
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال : (-رضي اهللا عنه–مسعود عبد اهللا بن 
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الثيب الزاين، والنفس بالنفس، و التارك : اهللا، وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث
   .)١( )لدينه املفارق للجماعة

 أو  صحيحة كأن يكون مالكاًكون يد اين عليه على املال يداًتويشترط أن 
  .)٢( أو أميناًضامناً

 على اإلمام اًل الفعل املرتكب خروجوفيما يتعلق جبرمية البغي فيشترط أن ميثّ
 عصيانهخمالفة اإلمام بقصد كانت  كان رئيس دولة أو من ينوب عنه، وسواء سواء

 أن يقع من مسلمني وليس والعمل على خلعه، ويشترط أن يقع هذا الفعل ليعد بغياً
 ألم خبروجهم ؛ الفعل حماربة وليس بغياًدعمن أهل الذمة، فإذا وقع من أهل الذمة 

   .)٣(صاروا ناقضني لعقد الذمة وليسوا خارجني على اإلمام
  :توافر عالقة السببية بني النشاط اإلجرامي والنتيجة املتحققة ) ب (

رابطة السببية هي العالقة اليت تربط بني الفعل الذي قام به كل مساهم يف 
  .  وصل إليها اجلناة وحققتها تلك األفعالاجلرمية وبني النتيجة اليت

 عن اجلرمية اليت  مسئوالًيعدومن املتفق عليه بني األئمة األربعة أن اجلاين   
نفراده دخل ارتكبها إذا كان فعله هو السبب املباشر يف وقوعها أو كان له على ا

كانت هذه أ، ولو كان هناك أسباب أخرى اشتركت يف إحداث املوت سواء افيه
 غري م لفعل غريه، متعمدة أم حلالته أم تقصريه أماألسباب راجعة لفعل اين عليه أ

 كانت رئيسية أم ثانوية، وبالتايل فإن الفقه اإلسالمي قد عرف سواءمتعمدة، و
شترك يف افكل فعل . نظرية تعادل األسباب اليت مل يعرفها الفقه الوضعي إال حديثاً
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 .ما حيل دم الرجل املسلم: الدماء وذكر القصاص والدية، باب
م، ١٩٧٩ إىل معرفة ألفاظ املنهاج، مطبعة مصطفى حممد، القـاهرة،           تاجمغين احمل الشربيين، حممد بن أمحد،       ) 2(

دار الرياض   رائم اجلنائية وعقوبتها املقدرة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي،       حسنني، عزت، اجل  ،  ١٢٣، ص ٣ط
 .  ،١٤٨ص١ط ،م١٩٨٤ ،التوزيع، الرياض للنشر و

 .٥٩٦، ص مرجع سابق، عودة عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي،   ) 3(



 ١٩٣

 هلا حبيث لوال وقوع هذا الفعل ما كانت النتيجة سبباً يعدإحداث النتيجة اإلجرامية 
   .)١(لتحدث بالصورة اليت حدثت ا

أما إذا انعدمت رابطة السببية بني الفعل والنتيجة اإلجرامية أو إذا كانت 
قائمة مث انقطعت بعد ذلك بفعل شخص آخر ينسب إليه حتقق تلك النتيجة، فإن 

 ومن أجل ذلك جاءت نظرية  . تلك النتيجةالفعل األخري هو الذي يسأل عن حتقق
السببية يف الشريعة اإلسالمية مرنة تتسع لكل ما يتسع له عرف الناس ومنطقهم، 

 ألا تعتمد على شعور الناس بالعدالة وإحساسهم ا، بل إن حتديد كفاية ،عادلة
    .)٢(السبب لتحقق النتيجة بالعرف ضمن للنظرية البقاء ما بقي الناس

ض يف حمل اجلرمية أثناء مباشرا بشرط أن يباشرها هو إن الة حضور احملرح   -٢
  : مل يباشرها غريه 

 عنه من اعتبار الشريك الذي -رمحه اهللا–وهو ما ذهب إليه اإلمام مالك 
  .)٣( وإن مل يباشر الفعل إال أحدهم أو بعضهمحيضر موقع اجلرمية يعد متمالئاً

ور احملرض يف حمل اجلرمية أثناء مباشرا  اإلمام مالك حضعد عليه وبناًء
فاعال مباشرا أو أصليا سواء ساعد املباشر أو مل يساعده، بشرط أن يكون حبيث إذا 

   .)٤(باشرها هو مل يباشر غريه اجلرمية
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 ١٩٤

على اجلرائم اإلرهابية باعتباره وسيلة من وسائل التحريض : الصورة الثانية
  :  راك بالتسببالشتا

مه يف ذاا صور السابقة من اعتبار التحريض جرمية مستقلة جمرباستثناء ال
 الفقه يعدرتكاب اجلرمية بالفعل من عدمه، اباعتبارها معصية دون اعتداد ب

 وسيلة من وسائل االشتراك بالتسبب والذي يتمثل يف إغراء التحريضاإلسالمي 
  . رتكاب اجلرمية الرتكاب اجلرمية والبد أن يكون هذا اإلغراء هو الدافعااجلاين ب

بالتسبب عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد ما مل يصل  شريكاًيعدض فاحملر 
، وال ض فاعالً إىل حد اإلكراه، فإذا وصل إىل هذا احلد أصبح احملرالتحريضهذا 
 إال إذا كان له سلطان على املأمور حبيث يصبح كاآللة يف  الفقهاء اآلمر فاعالًيعد

١( له عقوبة تعزيريةاً عادياًألمر يعد حتريضد ايده وإال فمجر(.  
، باعتباره وسيلة اشتراك بالتسبب، إال وال يعترب االشتراك بالتحريض موجوداً

 االشتراكإذا كان بينه  وبني وقوع اجلرمية عالقة السببية املباشرة، فإذا كانت وسيلة 
ة لغري ، فإن وقعت نتيجللتحريض وجب أن تقع اجلرمية نتيجة التحريضهي 

ويشترط كذلك .   أثر يف نفس املباشر فال اشتراكللتحريض أو مل يكن التحريض
 من وسائله وقوع الفعل املعاقب عليه، فإذا مل يقصد أن يكون الشريك قاصداً

على أن . رتكب اجلاين غريها فال اشتراكاالشريك جرمية ما أو قصد جرمية معينة ف
يف األحوال السابقة ال مينع من مسئوليته عن ض باعتباره شريكاًعدم مسئولية احملر 

 ا يف هذه احلالة جرمية يف حد ذاالتحريض ولو مل تقع اجلرمية باعتبار التحريض
  .)٢(تستوجب التعزير يشكل معصية حيث إن التحريض
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من العقاب ض عليها ال يعفيه ض عن اجلرمية اليت حرعدول الشريك احملرو
 حتريضه أو إذا أثبت أنه أزال كل أثر لتحريضه، وأن  علىإذا وقعت اجلرمية بناًء

رتكب اجلرمية وهو غري متأثر بتحريضه، على أن هذا ال مينع من العقاب ااملباشر 
  .  على التحريض باعتباره معصية  يف ذاته وبغض النظر عن اجلرمية اليت وقعت
ملباشر علتوالقاعدة العامة يف الشريعة اإلسالمية أن العقوبات املقدرة ج 

شترك يف جرمية من اومقتضى هذه القاعدة أن من . اجلرمية دون الشريك املتسبب
أو ) ومنها اجلرائم اإلرهابية سواء كانت يف صورة احلرابة أو البغي(جرائم احلدود 

راك، وإمنا شت كانت وسيلة االجرائم القصاص ال يعاقب بالعقوبة املقررة للجرمية أياً
ة يف اختصاص هذه القاعدة جبرائم احلدود والقصاص أن والعل. يعاقب بالتعزير

العقوبات املقررة هلذه اجلرائم بالغة الشدة، وأن عدم مباشرة الشريك املتسبب 
  كان احلال أخف جرماً شبهة تدرأ عنه احلد، وألن الشريك املتسبب أياًيعدللجرمية 

    .)١( مل تستو عقوبتهما من مباشر اجلرمية، ومن مثّوأقل خطراً
لكن إذا كان فعل الشريك املتسبب حبيث جيعله يف حكم املباشر، كما لو 
كان املباشر جمرد أداة يف يد الشريك املتسبب، فإن األخري يعاقب يف هذه احلالة 

 وذلك وفقاً.  متسبباً ال شريكاً مباشراً شريكاًيعد ألنه ،بعقوبة احلد أو القصاص
 كانت وسيلة ار الشريك املتسبب أياًعتبا من -رمحه اهللا– اإلمام مالك لرأي
ها هو،  إذا حضر تنفيذ اجلرمية، وكان حبيث إذا مل ينفذها غريه نفذّشتراك مباشراًاال
  . شترك مع غريه يف تنفيذهااأو 

األول يرى وجوب : أما فيما يتعلق جبرائم التعازير فالفقه منقسم بني رأيني
م  على جرائة الشريك املتسبب قياساًعدم التسوية بني عقوبة الشريك املباشر وعقوب

 يرى أن الشريعة بشأن -وهو الذي أراه راجحاً–والرأي الثاين . احلدود والقصاص
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ا وبالتايل فال حمل للتفرقة بني عقوبة جرائم التعازير مل حتدد اجلرمية أو العقوبة بشأ
جرائم الشريك املباشر وعقوبة الشريك املتسبب، وخاصة أن حتديد العقوبة يف 

ا غري مقدرة وغري ثابتة مبا حيث إي متروكة لالجتهاد الفقهي أو القضائالتعازير 
يترتب عليه إمكانية زيادة عقوبة الشريك املتسبب على عقوبة الشريك املباشر، 
كما يصح أن تقل عنها أو تساويها، ألن عقوبات التعازير ذات حدين يف الغالب، 

 يف التقدير ظروف ارم  هذين احلدين مراعياًوللقاضي حرية تقدير العقوبة بني
  .)١(واجلرمية

ختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف عقوبة اوفيما يتعلق جبرمية احلرابة فقد 
 ذهبوا )أمحد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك(فجمهور الفقهاء : )٢(الشريك يف احلرابة

 بعقوبة الفاعل إىل أن حكم الشريك يف هذه اجلرمية حكم املباشر أي يعاقب
األصلي وحجتهم يف ذلك أن احملاربة مبنية على حصول املنعة واملعاضدة واملناصرة 

 ومعاونتهم خبالف سائر فال يتمكن الفاعل األصلي من فعله إال بقوة هؤالء مجيعاً
 باشر أخذ منفَ.  كل من باشر الفعل أو تسبب فيه حمارباًيعداحلدود فعلى هذا 
اإلخافة فهو حمارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو املال أو القتل أو 

 يف حكم املباشر من حيضر املباشرة ولو مل يباشر ويعد، مساعدة فهو حمارب أيضاً
  ). أي مراقبة الطريق(بنفسه كمن يوكل إليه باحلراسة

 ، ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف هذا الشأنومن وجهة نظري أرى تأييد
، ضررها عظيم ويعم اتمع ائم اإلرهاب األخرى مثل البغيكافة جرألن احلرابة، و
 وذلك ملا يترتب على هذه اجلرمية من اخلوف والفزع فهي ليست حوفسادها جام

تمع بأكمله وكسائر احلدود فسادها مقتصر على طائفة معينة وإمنا يعمسبب يف ي ا
  .  زعزعة األمن يف البالد
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شترط اوي للتحريض على اجلرائم اإلرهابية، فقد وفيما يتعلق بالركن املعن
، بوجوب  كانت تتعلق جبرمية حرابة أو بغيالفقهاء ضرورة علم اجلاين جبرميته سواء

ض وعلمه مباهية فعله ومبا سيؤدي إليه من نتيجة توافر القصد اجلنائي لدى احملر
  . )١(يرغبها ويقصدها

ما يتعلق باحلرابة فيجب أن يعلم  للقاعدة السابقة للقصد اجلنائي فيوتطبيقاً
رتكاب اجلرمية اليت قصدها  الالتحريضض بأن فعله سيؤدي لدفع من وقع عليه احملر
احملرا مغالبةإ على ض واليت يهدف إليها بفعله وأن تنصبتيا .  

ا ستؤدي إىل اخلروج وفيما يتعلق جبرمية البغي جيب أن يعلم احملرض عليها أ
، فإذا كان اخلروج لالمتناع أوامره مغالبة أو قتله أو عدم إطاعة على طاعة اإلمام

  .  فال تقع بذلك جرمية البغي،عن معصية

جبرمييت احلرابة ومن حيث العقوبات املقررة بالشريعة اإلسالمية فيما يتعلق 
  :   والبغي فهي كما يلي

  : عقوبة احلرابة    -١

بت من قوله وهو الثا. لنفيهي القتل، أو القتل مع الصلب، أو القطع أو ا
ِإنما جزاء الَِّذين يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَن {: تعاىل

 ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتي
ملَه ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وينِفي الد يِل أَن * ِخزواْ ِمن قَبابت ِإالَّ الَِّذين

                                     
، ١٥٢، ص   مرجع سـابق   حسنني، عزت، اجلرائم اجلنائية وعقوبتها املقدرة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي،           ) 1(

 .٦٣٦، ٦١٨ص  ،٢ج، مرجع سابق؛ عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ١٦٩، ١٦٢



 ١٩٨

ِحيمر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع ِهملَيواْ عقِْدروبالتايل يوجد شرط عام لإلعفاء .)١(} ت 
أو شريكه يف جرمية احلرابة من العقاب يف تلك اجلرمية يتعلق بقبول توبة اجلاين 
مثال ذلك أن يسلم اجلاين . وذلك قبل أن تصل السلطات إليهم أو تعلم جبرميتهم

نفسه قبل القبض عليه من السلطات سواء )  بالتسبباً شريكأم اًسواء كان مباشر(
عن كان ذلك قبل ارتكاب اجلرمية أو بعدها بشرط أن يسفر تسليمه للسلطات 

  . )٢(افة الشركاء فيهاكشف اجلرمية وضبط ك

أما القتل .   فال تسقط بعفو ويل اين عليه ال قصاصاًفعقوبة القتل توقع حداً
 توقع ، وهي أيضاًمع الصلب فهي يف حالة قيام قاطع الطريق بالقتل وأخذ املال معاً

، تقدمي تنفيذ )اإلمام مالك وأبو حنيفة(ويرى بعض الفقهاء .  وليس قصاصاًحداً
ه ال ميكن حيث إن مث يقتل وهو مصلوب  القتل، فيصلب اجلاين حياًالصلب على
  .   بعد قتله، فعقوبة الصلب ال توقع إال على حي ال على امليتصلب املتوىف

أما الرأي الثاين يف الفقه، وهو رأي اإلمام الشافعي وأمحد بن حنبل، فقد 
م عليه مبا خيالف ذهب إىل  أن تنفيذ عقوبة الصلب قبل القتل فيها تعذيب للمحكو

م أحكام الشريعة اإلسالمي اليت تنهي عن التعذيب، وأن صريح النص القرآين قد
 عن أن الصلب قد شرع للزجر والردع وهو ما يتحقق القتل على الصلب، فضالً

. برؤية اآلخرين له بعد تنفيذ احلكم عليه حىت حيقق فكرة الردع يف نفوس اآلخرين
.  بالرصاص يف العصر احلايل مث القتل تشبه القتل رمياًويرى البعض أن فكرة الصلب

نين أؤيد الرأي األول لوجاهة حجته األوىل بأن الصلب إذا قدم على القتل يكون إو
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 لعقوبة واجبة على اجلاين ال حمل اًله حمل يف نفس اجلاين ويشكل بالتايل تنفيذ
 نفوس اآلخرين بترك  عن أن القول بتحقيقها الردع يفلتنفيذها بعد وفاته، فضالً

 بعد قتله فيه قدر كبري من التمثيل جبثة امليت أكرب من فكرة تنفيذها اجلاين مصلوباً
ذه الصورة للردع والزجر وهو  ما يتنايف مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بشأن 

  .  حرمة املساس باألجساد بعد الوفاة وكذلك حرمة املقابر

يف حالة قيام اجلاين بأخذ املال دون القتل، وفيما يتعلق بعقوبة القطع فيكون 
واملقصود هو قطع يد ارم اليمىن ورجله اليسرى دفعة واحدة، أي قطع يده 

  .   للنص القرآين من خالف وفقاًهورجل

 أما عقوبة النفي فتجب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ومل يأخذ ماالً
من عن الطريق والشهرة فكان عقابه ومل يقتل واليت ترتكب بقصد الترويع ونفي األ

وهذا على . )١(هو نفي األمن عنه يف كل األرض وهو ما يطلق عليه النفي والتغريب
مذهب اجلمهور الذي يرى الترتيب يف عقوبات احلرابة خالفاً لإلمام مالك الذي 

  .يرى أن اإلمام خميـر حسب فعل احملارب

  : عقوبة البغاة   -٢

. دهم ويعودوا إىل جمتمعهم أمر اهللا ويقلعوا عن مترهي القتل حىت يفيئوا إىل
دون أمن اجلماعة دعاهم اإلمام إىل أن يعودوا فإذا خرجوا على اإلمام وأصبحوا يهد

عفوا من ، فإن عادوا أُجادةإىل الصف، وأن يقلعوا عن غرضهم ويناقشهم مناقشة 
ل بعضهم وال جيوز القتل ى ذلك إىل قتلهم أو قتالعقاب، وإال أعادهم بالقوة ولو أد
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إال ساعة املعركة أو كان تركهم يؤدي إىل استئناف املعركة من جديد وإال فال 
وال نسائهم أو وىل ظهره ال جيوز  قتله كما ال جيوز سيب جيوز قتلهم، فمن فر 

  . )١( ألم مل خيرجوا بذلك عن كوم مسلمني؛استرقاقهم وال تقسيم أمواهلم

وال  على جرحيها زال جيه: ن بغى من هذه األمة ؟ قال كم اهللا فيمكيف ح
ا وال يقسرد بعينه هذا ، فأما ما كان قائماًفيؤهام يقتل أسريها وال يطلب هار 

وِإن {:  وهو الثابت أيضاً من قوله تعاىل)٢()خرج بتأويل يسوغ لهكله فيمن 
بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا 

فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل 
  .)٣(}  اللَّه يِحب الْمقِْسِطنيوأَقِْسطُوا ِإنَّ
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 ٢٠١

   الثايناملطلب

  ض عن اجلرمية اليت قصدها رمسئولية احمل

   الوضعيالقانونيف 

  

والتحريض عليها جرمية قائمـة     اجلرمية اإلرهابية   عدت  التشريعات العربية             
ة،  املـصري  نظمـة على سبيل املثال ال احلـصر األ       )١ (من هذه التشريعات  و. بذاا

  :السورية، الليبية، اليمنية، كما يلي 
م، ومع تزايد   ١٩٣٧قانون العقوبات الصادر عام     يف   املصري أوردها    نظامال

العمليات اإلرهابية وتطور أسلوب ارتكاا وتنوع أهدافها وأغراضها فقد أصـدر           
 تعريفاً صرحياً   ٨٦املادة  تضمن يف   الذي  م  ١٩٩٢ لسنة   ٩٧ املصري القانون    نظمامل

ع، يلجأ إليه   كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو التروي         (:لإلرهاب على أنه  
اجلاين تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، دف اإلخالل بالنظـام العـام أو     

  ).تعريض سالمة اتمع للخطر
  ٣٠٤املـادة   ف قانون العقوبات الـسوري يف       عرأما النظام السوري فقد     

مجيع األفعال اليت ترمي إىل إجياد حالة ذعـر ترتكـب           : (بأا  األعمال اإلرهابية   
 السامة أو احملرقـة     أوسائل كاألدوات املتفجرة أو األسلحة احلربية واملواد امللتهبة         بو

ولقـد  ). أو العوامل الوبائية أو اجلرثومية اليت من شأا أن حتدث خطـراً عامـاً             
  .األردنية والفلسطينية ذات ج التشريع السورينظمة انتهجت األ
كـل خمالفـة     (رهاب بأـا  ف أعمال اإل  عر جند أنه    : اجلزائري نظاملويف ا 

ات وسريها العادي عـن     تستهدف أمن الدولة والسالمة الترابية واستقرار املؤسس      

                                     
 .٥٠٥، اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية، مرجع سابق، صحسننيعطا اهللا، إمام    )1(
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اإلرهاب ظرفاً مشدداً يف اجلرائم اليت ارتكبـت        عترب املنظم    حيث ا  .طريق أي عمل  
ذا الغرض.(  

ألعمال اإلرهابية يف العديد مـن القـوانني        على ا ص   فقد ن  :اللييبأما النظام   
محايـة العالقـات    قـانون    و ، وقانون اجلرائم االقتـصادية    ، قانون العقوبات  :منها

  .االجتماعية
دد قانون العقوبات اليمين     فلقد ح  :اليمن الدميقراطية وفيما يتعلق جبمهورية    

  :شرطني العتبار الفعل من أعمال اإلرهاب مها) ١٠٤(يف املادة 
ميقراطي القصد من العمل هو إضعاف النظـام الـوطين الـد          أن يكون    -

  .االجتماعي لنظام الدولة
مباشرة الفعل ضد أحد القائمني بنشاط حكومي أو سياسي أو          أن يكون    -

  .مجاهريي
 من قانون العقوبات القطـري حتـرمي        ٨٣/تضمنت م  : القطري ويف النظام 

 ختريباجلمعيات غري املشروعة اليت يكون غرضها العمل على قلب نظام احلكم أو             
ختريب أو إتالف األموال العامة واإلخالل بـاألمن العـام          التنظيم االجتماعي أو    

  .والنظام
أن علـى   ) ٩٧(نص قانون العقوبات يف املـادة        فقد   : السوداين أما النظام 

اإلرهاب هو التآمر على احلكومة السودانية وكذا التجمهر الذي غرضه إرهـاب            
  .حكومة السودان أو املواطنني الرمسيني

ع األملاين جرمية خاصة باإلرهاب عام      استحدث املشر   فقد :األملايننظام  الأما  
م واعترب أعمال اإلرهـاب متمثلـة يف        ١٩٨٦م وأدخل عليها تعديالً عام      ١٩٧٦

تشكيل مجعية إرهابية تستهدف ارتكاب جمموعة اجلرائم اخلطرية أو بعض اجلـرائم            
 ـرد   اليت تنطوي على خطر عام ورأى املشرع األملاين أن السلوك اإلرهايب ينعقد           

  .تكوين تنظيم إرهايب أو االشتراك فيه أو دعمه
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ه يعد   أن على من القانون اجلنائي     ٢٧٠ فقد نصت املادة     :اإليطايلنظام  الأما  
 الـدميقراطي  أو تشكيل تنظيم أو مجعية تستهدف ختريب النظام          جرمية إرهابية تبىن  

 العنف كأحـد     واشترط توافر سلوك   ،بوسائل عنيفة أو ألهداف إرهابية أو ختريبية      
  .برامج املنظمة أو اجلمعية

بعض التعديالت وأصدر القانون رقم     نظّم  أجرى امل  فقد   :نظام اإلسباين الأما  
م وأدخل نصوصه ضمن قانون العقوبات واإلجـراءات اجلنائيـة          ١٩٨٨ لسنة   ٣

مـن  ) ١٧٤(واستحدث جرمية تأسيس منظمة إرهابية أو االنضمام إليها يف املادة           
م اليت تشري إىل جترمي اجلماعة املـسلحة الـيت تنخـرط يف             ١٩٨٨ة   لسن ٣القانون  

 نشاطات إرهابية أو أعمال مترم املشاركة أو األعمال املساعدة واشـترط  د كما جر
  .سرعة الفصل خالل تسعني يوماً على األكثر منذ صدور قرار اإلحالة

 ملكافحة جرائم   اًي أساس اً قانون نظّمأفرد امل  فقد   :أيرلندا اجلنوبية أما النظام يف    
الدولة وأدخل عليه العديد من التعديالت ليتمكن من معاقبة املنـتمني إىل منظمـة              
حمظورة إذا ما توافرت مستندات تؤكد ذلك أو اعتراف شفهي مـن املنتمـي أو               

  . اخلاصة ذه اجلرائماجلناياتبتقدير من ضابط برتبة رئيس معتمدية أمام حمكمة 
الفرنسي بوسـيلة ارتكـاب الـسلوك       نظّم   امل د عين  فق :الفرنسيأما النظام   

اإلرهايب املتمثل يف التخويف والرعب حبيث يكون على درجة مـن احلـساسية أو     
اخلطورة اليت تؤدي إىل التخويف أو الرعب الذي يترتب عليه تعكري صفو النظـام              

  .والسالم العام
يف املـادة   الفرنسي جرمية اإلرهاب البيئي حيث نص       نظّم  ستحدث امل لقد ا و  

أي مـادة مـن     . واقعة إدخال يف اجلو أو على األرض أو يف املياه         (بأن  ) ٢٤١/٢(
  ا أن تعرض صحة اإلنسان أو احليوان أو الوسط البيئي الذي يعيش فيه اإلنسان            شأ

 عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة مع الغرامة أمـا يف          نظموفرض امل ) أو احليوان للخطر  
  . فقرر عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة مع الغرامةحالة وفاة أحد األشخاص 



 ٢٠٤

وبناًء على موقف األنظمة العربية واألجنبية السابقة من اإلرهاب ميكن القول 
األول هو الركن : يتكون من ركنني أساسيني على اجلرمية اإلرهابية بأن التحريض

  . املادي والثاين هو الركن املعنوي
   الركن املادي   - ١

 على السلوك اإلجرامي الذي ميثل السلوك املادي يف التحريضيتمثل الركن 
، )١(اإلجيايب أو السليب الذي يصدر عن اجلاين ويشكل اعتداء على املصلحة احملمية

رتكاب األعمال اإلجرامية غري املشروعة اليت يرتكبها أفراد أو اوذلك باحلث على 
ستعمال وسائل ايد بمجاعات منظمة دف نشر الرعب وذلك باستعمال أو التهد

. )٢(قادرة على خلق حالة خطر عام أو إحداث ضرر جسيم لتحقيق غاية معينة
 وهذا السلوك حتقق النتيجة النـهـائيـة التحريضوجيب أن يترتب على هذا 

عـلى املصلحة حمل احلماية اجلنائية، اليت تتمثل يف وجود حالة خطر عام على 
باألمن والنظام العام للمجتمع أو حدوث ضرر حقوق األفراد وحريام أو اإلخالل 

وبعبارة أخرى . جسيم بقصد نشر الرعب وبث اخلوف والفزع يف نفوس األفراد
  .)٣(أن تتوافر النتيجة املادية والنتيجة القانونية للجرمية

 يشترط توافر عالقة السببية اليت تربط بني هذا السلوك اإلجرامي وأخرياً
فبالنسبة .  تعلق األمر جبرمية من اجلرائم الشكلية أو اإلرهابيةوالنتيجة اإلرهابية سواء

هي اليت يتكامل شكلها القانوين مبجرد حتقق السلوك فللجرائم اإلرهابية الشكلية 
 عنصر آخر يف الركن املادي، إذ ال يلزم أن يترتب حصولاإلجرامي، وذلك دون 

 تتعرض للخطر دون أن يصل عليها نتيجة خاصة، فاملصلحة احملمية حمل هذه اجلرائم
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ومن أمثلتها أغلب اجلرائم اإلرهابية الواردة يف . األمر إىل حد اإلضرار الفعلي ا
جرمية إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة : ون العقوبات املصري، وهي كما يليقان

 ٨٦م(، جرمية زعامة أو قيادة تنظيم غري شرعي) مكرر٨٦م (مجعية غري شرعية
جرمية الترويج  ،)٣/ مكرر٨٦م (االنضمام إىل تنظيم غري شرعي، جرمية )٢/ مكرر

، جرمية إحراز أو حيازة أشياء متعلقة )٤/ مكرر٨٦م(جلمعيات غري شرعية
 أحد، جرمية اإلجبار على االنضمام إىل )٥/ مكرر٨٦م (التنظيمات غري الشرعيةب

 أحد، جرمية السعي أو التخابر مع )ب/ مكرر٨٦م  (التنظيمات غري الشرعية
، جرمية التعاون أو االلتحاق بالقوات )ج/ مكرر٨٦م (التنظيمات غري املشروعة 

وكذلك التشريع ). د/  مكرر٨٦م(لتنظيمات غري الشرعية األجنبية املسلحة أو ا
اإليطايل إذ تعد جرمية تأسيس أو إنشاء مجعية غري مشروعة يكون غرضها اإلرهاب 

 من )أ/١٢٩(وكذلك املادة . ئم الشكليةراأو قلب النظام الدستوري من قبيل اجل
  .)١(قانون العقوبات األملاين ملن ينضم إىل اجلمعيات اإلرهابية

أما اجلرائم املادية فهي اليت ال تقع كاملة إال إذا تـوافرت النتيجـة املاديـة                
 يف النموذج القانوين للركن املادي أي ال         أساسياً  عنصراً تعدللجرمية، فهذه النتيجة    

، مثاهلا ما حـدث يف      )م الضرر جرائ(ويطلق على هذه اجلرائم     . ة بدونه رميتقوم اجل 
عتداء على مركز التجارة العاملي بالواليات املتحـدة األمريكيـة عـام            أحداث اال 
خـسائر  وهالك من فيهما وحصول     م اليت ترتب عليها دم برجي املركز        ٢٠٠١

ا بالنتيجة ارتباط السبب    رتبط السلوك هن  اجسيمة لالقتصاد األمريكي، ومن مث فقد       
  . باملسبب

عتداء على املنشآت العسكرية أو منشآت أمن  جرائم االومن أمثلتها أيضاً
الدولة أو قوات الشرطة احمللية ومراكز املواصالت والسفن والطائرات واملنشآت 
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حتجاز الرهائن واختطاف وسائل النقل االعامة، وجرائم االغتيال والقتل واإلبادة و
وقد يعجز . اإلرهابمبكافحة  ومقاومة السلطات املختصة واجلسور السدود وتدمري

عن حتقيق النتيجة املادية اليت يلزم توافرها لوقوع اجلرمية، وقد يرجع هذا الفشل إما 
 إىل خيبة أولتدخل عامل أو وقف نشاط اجلاين ومنعه من االستمرار يف نشاطه، 

رتكاب كافة األفعال اليت يهدف من اباجلاين يف إحداث هذه النتيجة رغم قيامه 
  .)١( النتيجة املذكورة، وهو ما يسمى بالشروع يف تلك اجلرميةإىل حصولورائها 

   الركن املعنوي   - ٢

ض لصورة القصد اجلنائي املتجه إىل  اختاذ فعل احملريتمثل الركن املعنوي يف
 على  ينطوي عن طريق شخص آخر مباالتحريضتنفيذ اجلرمية أو اجلرائم موضوع 

ويفترض القصد اجلنائي علم .أو اجلرائم موضوع هذا التصميمالتصميم اإلجرامي 
عه أن يقدم من ض بداللة عباراته، وبالتأثري احملتمل للوسائل اليت يستعملها، وتوقّاحملر
ويتطلب القصد اجلنائي باإلضافة إىل ذلك أن تتوافر . رتكاب اجلرميةاضه على حر

وإىل وقوع اجلرمية أو . ادة املتجهة إىل خلق التصميم اإلجراميض اإلرلدى احملر
  . اجلرائم موضوع هذا التصميم

فإذا مل :  فال وجود للقصد اجلنائيفإذا انتفى العلم أو اإلرادة، أو ختلفا معاً
 ا املعىن الذي فهمه من يدرك اجلاين الداللة احلقيقية لعباراته، فلم يكن مريداً

 أن األمر  أن يقدم على تنفيذ اجلرمية، إذا كان معتقداً يكن متوقعاًوجهت إليه، أو مل
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سيقف عند حد التعبري عن احلقد على اين عليه، أو مل تكن إرادته متجهة إىل خلق 
   .)١( لديهرتكاب اجلرمية فال يعد القصد اجلنائي متوافراًاالتصميم أو إىل 

لية الشريك عن اجلرمية اليت وهناك نظريتان بالفقه فيما يتعلق بتحديد مسئو
األوىل هي نظرية االستعارة املطلقة، والثانية هي نظرية : قصد املسامهة فيها
  .االستعارة النسبية

   نظرية االستعارة املطلقة  ) أ(

وتقوم على املساواة الكاملة بني الفاعلني والشركاء يف العقوبة اليت يقررها 
 التمييز بني الفاعل والشريك، فيجعل القانون، ولكن للقاضي سلطة تقديرية يف

وبالنسبة للظروف، فالظروف املادية ميتد أثرها إىل . عقوبة أحدمها خمتلفة عن اآلخر
. كل املسامهني يف اجلرمية أما إذا كانت متوفرة لدى الفاعل فهي متتد للشريك

وأساس هذه النظرية أن خطورة الشريك ال تقل عن خطورة الفاعل، فليس 
 برابطة سببية، فالشريك الرئيسةجرام مستقل عن عمله ويرتبط باجلرمية للشريك إ

   .)٢(يتحمل مجيع األحوال اليت تشدد من مسئولية الفاعل األصلي

  نظرية االستعارة النسبية) ب(

 أن الشريك يستعري إجرامه من الفاعل األصلي مع التفريق بني عقوبة وتعين
ة الفاعل األصلي أشد من عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك، حبيث تكون عقوب

 وتكون مسئولية الشريك مقصورة على الظروف العينية اًالشريك، ألن عمله ثانوي

                                     
 .١٥٠املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص: حسين، حممود جنيب  ) 1(
 .٤١املرجع السابق، ص  ) 2(



 ٢٠٨

اخلاصة بالفاعل وحده دون الظروف الشخصية املتعلقة به، أما الظروف اليت تتوفر 
 ألن الفاعل يستمد إجرامه من فعله ،لدى الشريك فال ميتد أثرها إىل الفاعل األصلي

   .)١( ال من فعل الشريكنفسه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
ق،  مرجـع سـاب    خضر، عبد الفتاح، اجلرمية ، أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسـالمي،              ) 1(

 .١٦٤ص



 ٢٠٩

  املطلب الثالث

ض عن اجلرمية املغايرة لقصدهمسئولية احملر  

  يف الفقه اإلسالمي

  
معىن املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال 

 وهو ال  حمرماً وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعالًاحملرمة اليت يأتيها خمتاراً
 وهو  عن فعله، ومن أتى فعال حمرماًيريده كاملكره أو املغمى عليه ال يسأل جنائياً

  .  عن فعلهيريده ولكنه ال يدرك معناه كالطفل أو انون ال يسأل أيضاً
وبالتايل ميكن القول بأن املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية تقوم على 

  : هذه العناصر هي و ،)١(نتفت املسئولية بالتبعيةا أحدها ثالثة عناصر إذا انتفى
  . حمرماًأن يأيت اإلنسان فعالً -١
 .أن يكون الفاعل خمتاراً -٢

  .أن يكون الفاعل مدركاً -٣
مبدأ (، هو مبدأ هام أيضاًوتقوم املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية على 

عن اجلرم إال فاعله وال يؤخذ ، والذي مبقتضاه ال يسأل )شخصية املسئولية اجلنائية
وهو الثابت يف قوله . بينهماإمرؤ جبريرة غريه مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة 

 تِزر واِزرةٌ وال{: ، وقوله عز وجل)٢(} والَ تكِْسب كُلُّ نفٍْس ِإالَّ علَيها { : تعاىل
من عِملَ {: ، وقوله)٤(} ِإلَّا ما سعىنساِنوأَن لَّيس ِلإل{: ، وقوله)٣(}ِوزر أُخرى 

                                     
 .٣٤٠، ص١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج  ) 1(
 .)١٦٤(سورة األنعام اآلية   ) 2(
 .)١٨(سورة فاطر اآلية   ) 3(
 .)٣٩(سورة النجم اآلية   ) 4(



 ٢١٠

ِه ومن أَساء فَعلَيها  نفِْس حا فَِل من يعملْ { :، وقوله جل شأنه)١(}صاِل
ِه ا يجز ِب     .)٢( }سوًء
ل صلى  ما أكدته السنة النبوية الشريفة وما جاء بأحاديث الرسووهو أيضاً

، وحينما قال )رجل جبريرة أبيه وال جبريرة أخيهال يؤخذ ال(اهللا عليه وسلم من قوله 
  .)٣( )إنه ال جيين عليك وال جتين عليه( : أليب رمثة وابنه

وعلى الرغم من املبادئ العامة السابقة، فإن الشريك املتسبب يسأل عن 
رتكبها الشريك املباشر، ولو كانت أشد من اجلرمية اليت قصدها ااجلرمية اليت 

  : يف األحوال اآلتية تتأثر مسئوليته الشريك املتسبب، أو
إذا كانت اجلرمية اليت وقعت نتيجة حمتملة الشتراكه، وكان من   -١

 على ض شخصاًفمن حر. املمكن توقع حصوهلا نتيجة لتنفيذ اجلرمية املقصودة
ضرب آخر فضربه ضربة أدت إىل وفاته ، فالشريك املتسبب ال يسأل عن الضرب 

 ألن القتل كان نتيجة حمتملة الوقوع لتنفيذ ؛تل شبه العمدفقط، وإمنا يسأل عن الق
ها فالشريك جرمية الضرب، وإذا ضربه فأحدث به إصابة أدت لبتر يده أو شلّ

 ألن هذا من النتائج ؛ الطرف أو إذهاب معناهإبادةاملتسبب مسئول عن جرمية 
   .)٤(املتوقعة للضرب

 عقوبة يفيت تؤثر قد تتأثر عقوبة الشريك املتسبب بالظروف ال  -٢
الشريك املباشر وقد ال تتأثر ا، وعقوبة الشريك املباشر تتأثر بصفة الفعل، وصفة 

  . الفاعل، وقصده

                                     
 .)٤٦(سورة فصلت اآلية   ) 1(
 .)١٢٣(سورة النساء اآلية   ) 2(
 .٢٢٠وطار من أحاديث سيد األخيار، مرجع سابق، صالشوكاين، حممد بن علي، نيل األ  ) 3(
 .٣٢٤ السابق، الد األول، ص مرجع سابقعودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي،   ) 4(



 ٢١١

رتكب الشريك املباشر الفعل الذي قصده افمن حيث صفة الفعل ، إذا 
 كان الفعل من جرائم التعازير، أما إذاالشريك املتسبب، فعلى كل منهما عقوبته 

  .فعل من جرائم احلدود أو القصاص فلكل منهما عقوبته اخلاصةإذا كان ال
أما من حيث اشتراط توافر صفة معينة يف الفاعل لتشديد العقاب أو ختفيفه، 
فإن الشريك املتسبب ال يتأثر بشيء من هذا، ألن التشديد والتخفيف وامتناع 

فإذا كان . ببالعقاب راجع ملعىن يف الشريك املباشر وال يتوفر يف الشريك املتس
 فال عقاب عليه خبالف الشريك املتسبب فإنه يعاقب  أو جمنوناًالشريك املباشر صبياً

وال يستفيد من مانع العقاب املتوافر يف الشريك املباشر يف هذه احلالة إال إذا 
 فإا تكون مانع عقاب له لصفة نفسهتوافرت تلك الصفة يف الشريك املتسبب 

  .  شريك املباشرتوافرت فيه وليس يف ال
أما إذا كانت العقوبة قائمة على قصد الفاعل، عوقب ا الشريك املتسبب 

 لقصد املباشر، وال يعاقب ا إذا كان قصده اخلاص يوجب إذا مل يكن قصده خمالفاً
  .عليه عقوبة أقل منها

اليت تغري من وصف اجلرمية أو العقوبة فإا : ظروف الشريك اخلاصة   -٣
، أو ختفيفه إذا كان مثال ذلك، تشديد العقاب إذا كان عائداً. وحدهتسري عليه 

وال يستفيد من .  أو جمنوناً من العقاب إذا كان معتوهاًإعفاؤهصغري السن، أو 
ض الظروف اخلاصة بالشريك غريه من الشركاء املباشرين مثال ذلك إذا حر

يعد جرمية بالنسبة شخص آخر على تأديب ولده له، أو تلميذه أو زوجته، فالفعل 
عترب ا ألن األخري لو باشر الفعل بنفسه ما ،للمباشر وليس بالنسبة للشريك بالتسبب

  .  جمرماً



 ٢١٢

 لقول ال عقاب على النية أو حديث النفس ووسوسة الصدر وفقاً   -٤
إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به هنا أنفسها، ما : (هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

   .)١( )يعملوا بهمل يتكلموا أو 
 عليها التحريضتفاق على اجلرمية وواألصل يف الشريعة اإلسالمية أن اال

 بذاته جرمية مستقلة، سواء وقعت اجلرمية يعدوإعانة ارم على جرميته، كل ذلك 
أن الشريعة حترم األمر : أوهلما: )٢( جرمية من وجهنيويعد.  مل تقعأماملقصودة 
. ات وأكربها يف الشريعةة عليه، واجلرائم هي أشد املنكرتفاق واإلعانباملنكر واال
رتكاب ما  واإلعانة عليها يؤدي الالتحريضتفاق على اجلرمية وأن اال: وثانيهما

منمه الشريعة حتراجلرائم، والقاعدة األصولية أن ما أد ى إىل احملرمم فهو حمر  .
  وعلى هذا جيوز عقاب 

نمو مل تقع هذه اجلرمية، ألن جمرد االتفاق ض أو أعان على جرمية ول حر
عليه فالتحريض العام وبناًء . خيرج عن كونه جرمية بذاته واإلعانة ال التحريضو

تفاق اجلنائي على اجلرائم معاقب عليه على اجلرائم معاقب عليه يف الشريعة، وأن اال
  . النتائجذهإىل ه مل يؤد متفاق إىل نتائجه املقصودة أ، سواء أدى التحريض أو اال

  
  
  
  
  

                                     
، باب إذا أحـسن     ٦٨املنذري، زكي الدين عبد العظيم، خمتصر صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم               ) 1(

 .٢٣ب بعشر أمثاهلا، صأحدكم إسالمه فكل حسنة يعملها تكت
 ..٣٢٤، ص ١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج  ) 2(



 ٢١٣

  املطلب الرابع

ض عن اجلرمية املغايرة لقصدهمسئولية احملر  

   الوضعيالقانونيف 

  
ض الشخص غريه أو يساعده على قد حيدث، يف بعض األحيان، أن حير

رتكاب جرمية غريها، مثال ذلك أن ارتكاب جرمية معينة مث يفاجأ بالفاعل قد قام با
 جرمية سرقة فيترتب على ذلك قيام الفاعل يشترك شخص مع الفاعل األصلي يف

  .   ألنه قاومهم،زل املسروقـاألصلي بقتل صاحب املن
عد من قبيل يرى البعض أن مسئولية الشريك يف اجلرمية احملتملة يحيث 

املسئولية اجلنائية عن فعل الغري وهي مسئولية ال تتفق مع األحكام العامة للقانون 
 شخصية العقوبة فكل إنسان يسأل فقط عن أعماله اليت اجلنائي، والذي يأخذ مببدأ

   .)١(قصدها أو قصد املسامهة فيها
على أية حال، وعلى الرغم من وجاهة الرأي السابق، إال أن أغلب األنظمة 
تعترف بالقصد االحتمايل وجبواز مسئولية الفاعل أو الشريك يف اجلرمية عنه على 

أو الشريك طاملا كانت الفاعل  يهدف إليه الرغم من حتقق نتيجة خمالفة ملا كان
جته إليها فعله احمتملة لفعله أو كان يتوقعها كنتيجة أخرى إىل جانب النتيجة اليت 

 مكرر ٨٦عد اجلرائم املنصوص عليها باملواد وت. وارتضاها من أجل بلوغ هدفه

                                     
، ص  مرجـع سـابق   خضر، عبد الفتاح، اجلرمية ، أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي،               ) 1(

١٦٤. 



 ٢١٤

لية  مكرر من قانون العقوبات املصري املثال الواضح على املسئو٨٨ ، ٨٨، ) ب(
  : )١(عن هذا القصد

 تعاقب بالسجن كل عضو بإحدى )ب/مكرر ٨٦(فعلى سبيل املثال املادة 
اجلمعيات أو اهليئات أو املنظمات أو اجلماعات أو العصابات املذكورة يف املادة 

ستعمل اإلرهاب إلجبار شخص على االنضمام إىل أي منها أو منعه ا)  مكرر٨٦(
  .من االنفصال عنها
ملادة العقاب على النتيجة االحتمالية اليت يشملها القصد مث أردفت ا

على فعل اجلاين موت اين إذا ترتب (اإلعدام االحتمايل، بتشديد العقاب إىل 
  .  د العقابدومن أجل هذه النتيجة االحتمالية ش. )عليه

د العقاب على ويف حالة حتقق نتيجة أشد جسامة فإن املنظم اجلنائي شد
 جسامة من اليت أرادها اجلاين، م املادية وذلك عند حدوث نتيجة أشدبعض اجلرائ

ويأخذ الركن املعنوي يف هذه اجلرائم صورة القصد اجلنائي االحتمايل أو القصد 
٢(ياجلنائي املتعد( :  

 فالقصد اجلنائي االحتمايل هو ذلك القصد الذي تتجه فيه إرادة الفاعل -أ 
وإىل حتقيق النتيجة اإلجرامية، إال أن هذا الفاعل رتكاب السلوك اإلجرامي، اإىل 

ومن أمثلته . يتوقع حدوث نتيجة أخرى إىل جانبها يرتضيها من أجل بلوغ هدفه
 مكرر من قانون العقوبات ٨٨، ب/ مكرر ٨٦ اجلرائم املنصوص عليها يف املادة

  .املصري

                                     
راجع يف ذلك   . م  ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥القانون رقم   م واملعدلة ب  ١٩٩٢ لسنة   ٩٧هذه املواد مقررة بالقانون رقم        ) 1(

، دار احلقانية لتوزيع الكتب     ٢٠٠٤ وتعديالته، ط عام     ١٩٣٧ لسنة   ٥٨كود قانون العقوبات املصري رقم      
 .٧٤- ٧٢القانونية، ص 

 .١٣٣، ص مرجع سابقمطر، عصام عبد الفتاح، اجلرمية اإلرهابية،   ) 2(



 ٢١٥

ىل حتقيق أما القصد املتعدي ففيه تتجه اإلرادة إىل ارتكاب السلوك وإ   –ب
جسامة مل تكن إرادة الفاعل قد نتيجة إجرامية معينة إال أنه تقع نتيجة أخرى أشد 

 من قانون العقوبات املصري هي املثال التطبيقي ٨٨وتعد املادة . اجتهت إلحداثها
  .هلذا القصد

ي تسري يف حق كافة والقواعد السابقة بشأن القصد االحتمايل أو املتعد
مية سواء بوصفهم فاعلني أصليني أو شركاء وذلك حىت ولو مل املسامهني يف اجلر

والعلة يف ذلك ترجع إىل أن هذه الظروف تدخل يف إطار الظروف  .يعلموا ا
  . املادية املرتبطة باجلرمية وبالتايل فتؤثر يف كافة الشركاء

ض عتبار الشريك احملراولكن جيب أن تتوافر الشروط اآلتية حىت ميكن 
  : ن اجلرمية وهي ثالثة شروط عمسئوالً

  .اكريك مجيع أركان االشترأن تتوافر يف حق الش   -١
أن يرتكب الفاعل جرمية أخرى غري اجلرمية اليت قصد الشريك    -٢

  .التدخل فيها
  .كون اجلرمية املرتكبة تعد نتيجة حمتملة لفعل االشتراك  -٣

 فعل الغري حمتملة هو  علىواملعيار الراجح يف اعتبار النتيجة اليت حدثت بناًء
معيار الرجل املعتاد الذي يوجد يف مثل الظروف اليت مير ا الشريك وهو معيار 

زل فتتم السرقة مث ينتهز ـ على سرقة مناثننيتفاق اففي حالة . موضوعي واقعي
 هذه اجلرمية أن فهنا ال ميكن القول فيواقعهاالفاعل فرصة وجود اين عليها مبفردها 

  .)١(تملة بالنسبة للجرمية األصليةاألخرية حم

                                     
، ص  مرجـع سـابق     العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي،      لفتاح، اجلرمية ، أحكامها   خضر، عبد ا    ) 1(

٢٢١. 



 ٢١٦

ض على اجلرمية يف حالة ختلف الفقهاء حول مدى مسئولية احملراولقد 
حيث ذهب .  جسامة من اجلرمية اليت قصدها الشريكرتكاب الفاعل جرمية أشدا

ومل يكن الرأي األول إىل أن الشريك إذا أراد نتيجة معينة فحدثت نتيجة أشد 
 وبالتايل ان من واجبه توقعها، فإن قصده هنا يكون احتمالياً هلا ولكن كمتوقعاً

ع اجلرمية شترط أن يكون الشريك قد توقّاأما الرأي الثاين ف.  عن ذلكيكون مسئوالً
  . )١( عنها وإال مل يكن مسئوالًاحملتملة فعالً

أما إذا أراد الشريك حدوث جرمية ولكن الفاعل مل يقم بعمل إجرامي حيث 
 لعدم وقوع اح أو عمل حتضريي للجرمية ، فالشريك ال يسأل جنائياًقام بعمل مب

  .اجلرمية
رتكب الفاعل جرمية أقل أو أخف اض الشريك على جرمية فأما إذا حر

 الشريك حيث إن مسئولية تبعية عن هذه اجلرمية، منها، فإن الشريك يعترب مسئوالً
رتكب اريك على قتل فض الشجرامه من نشاط الفاعل، مثال ذلك إذا حرإيستمد 

قتصر نشاطه على الشروع يف القتل، فالشريك مسئول ا أو  أو جرحاًالفاعل ضرباً
     .)٢(عن الضرب أو اجلرح أو الشروع وال حمل ألن يسأل عن قتل تام

وفيما يتعلق مبدى تأثري الظروف اخلاصة اليت تتوافر بالفاعل على الشريك، 
   .روف، الظروف املادية، والظروف الشخصيةفإنه جيب التفرقة بني نوعني من الظ

فالظروف املادية هي اليت تتصل مباديات اجلرمية وهلا قدر كبري من الشمول 
وهي تتعلق بكافة الظروف املتعلقة . واتساع نطاقها أكرب من الظروف الشخصية

بالركن املادي للجرمية، فهي تكون مع الفعل اإلجرامي الذي أثاره الفاعل، ولذلك 
مثال .  مل يعلموا ذه الظروفالفاعلون والشركاء سواء علموا ا أمل عنها يسأ

                                     
، ص  مرجـع سـابق   ،   يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي     خضر، عبد الفتاح، اجلرمية ، أحكامها العامة        ) 1(

٢٢١. 
 .، صمرجع سابقحسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية،   ) 2(



 ٢١٧

ذلك ظرف اإلكراه يف السرقة، وظرف محل السالح، وظرف القوة يف هتك 
  .  العرض، وظرف املوت يف جناية الضرب املفضي إىل املوت

أما فيما يتعلق بالظروف الشخصية فهناك ظروف تتعلق بتغيري وصف 
 ظروف تتعلق باإلعفاء روف تتعلق بتشديد العقوبة أو ختفيفها وأخرياًاجلرمية، وظ
  :من العقاب 

-   ر من وصف اجلرمية نتيجة توافر صفة يف الفاعل ال فالظروف اليت تغي
تؤثر تلك الصفة يف مركز ومسئولية الشريك إال إذا كان الشريك 

 أما إذا جناية،يعد د فعله ن عطبيبرتكبه افاإلجهاض إذا .  اعاملاً
  .  جنحةدرتكبه شخص عادي عا

 جلرميةوفيما يتعلق بالظروف اخلاصة بقصد الفاعل وتغري من وصف ا   -
يعاقب الشريك بالعقوبة اليت يستحقها لو كان قصد الفاعل من 

مثال ذلك أن يتوافر . اجلرمية أو علمه ا كقصد الشريك أو علمه ا
لفاعل دون الشريك، سبق اإلصرار على القتل أو الضرب لدى ا

وكذلك أن يعلم الفاعل يف جرمية اإلخفاء بأن ما خيفيه متحصل من 
جناية اختالس وقعت من موظف عام وال يعلم الشريك سوى أنه 

  . متحصل من سرقة بسيطة
أما الظروف اليت تتعلق بالفاعل اليت تغري من العقوبة سواء بالتشديد أو 

.  شريكاًأم افرت لديه فقط سواء كان فاعالً توإال فيمنبالتخفيف فإا ال تؤثر 
  .ومثاهلا صغر السن

 فيما يتعلق بالظروف املعفية من العقاب فال تؤثر إال فيمن توافرت وأيضاً
  .لديه من الشركاء أو الفاعلني، ومثاهلا أسباب اإلباحة وانتفاء القصد اجلنائي
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  خامتة البحث

  : وتشتمل على ما يلي 

  ل ألهم النقاط واملواضيع اليت درستها عرض جمم: أوالً 

  .عرض ألهم النتائج اليت توصلت إليها: ثانياً 

عرض ألهم التوصيات واالقتراحات اليت أراها على ضـوء مـا           : ثالثاً  

  .توصلت إليه من نتائج 
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  اخلامتة
  

  عرض جممل ألهم النقاط واملواضيع اليت درستها: أوالً 

صاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء احلمد هللا الذي تتم بنعمته ال
  : والرسل وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً أما بعد

على اجلرمية اإلرهابية الذي التحريض  على موضوع فلقد اشتملت دراسيت
 أخطرينطوي على معاقبة أهم جرمية متس حياة البشرية يف العصر احلايل، وحماسبة 

تمع من البغاة واحملاربني للمسلمني واملستأمنني على حد فئة من الفئات الضالة يف ا
تمثل يف كوم العقل املدبر أو ترتكاب اجلرمية ا احملرضني على وخطورة. سواء

املنظم هلذه اجلماعات اإلرهابية والقائمني على تشكيلها مبا يقتضي معه تشديد 
 تلك املنظمات  اإلقدام بتأسيس وإنشاءعلى لغريهم عقام حىت يكون رادعاً

  .  اإلرهابية
أن أتناول بالبيان التحريض  أقتضى األمر النتيجةومن أجل الوصول إىل هذه 

يف الفصل األول من هذه وأصوله التارخيية  اجلرمية اإلرهابية وعالقته باملسامهة يف
 على اجلرائم اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي التحريضالدراسة بغرض فهم مدلول 

 على اإلرهاب عرب العصور التحريضوضعي، مث التعرف على صور  الوالقانون
 بالعصور الوسطى حىت  العصور احلديثة، املختلفة بداية من العصور القدمية ومروراً

  .للتعرف على التدرج التارخيي لصور التحريض على اإلرهاب وتطورها
ة اإلرهابية الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمي الثاين الفصل يف تناولت مث 

ومدى متيزه عن سائر صور املسامهة اجلنائية األخرى يف اجلرمية سواء املسامهة 
مدي ، وبينت بعد ذلك )االشتراك بالتسبب(أو املسامهة التبعية ) املباشرة(األصلية 

ض على اجلرائم اإلرهابية، ومدى العقاب املقرر هلا ومدى املسئولية املسئولية للمحر
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 سواء عن اجلرمية اليت قصدها أو  الوضعي،والقانونلفقه اإلسالمي املقررة له يف ا
   .عن اجلرمية املغايرة لقصده

  
  :نتائج البحث : ثانياً 

  : من خالل الدراسة السابقة يف هذا البحث توصلت إىل النتائج التالية 
أن الشريعة اإلسالمية قد حاربت اإلرهاب والتحريض عليه منذ أكثر من    -١

، فشرعت ملرتكبه العقوبات الرادعة، اليت بتطبيقها سنةعمائة ألف وأرب
وأن أغلب . ستقرار لألفراد وللمجتمع يف آن واحديتحقق األمن واال

لوضعية ما هي إال قواعد مستقاة من ااألفكار القانونية اليت أتت ا األنظمة 
  . شأنالشريعة اإلسالمية الغراء وما أرساه أئمة املذاهب األربعة يف هذا ال

 مفهومها يف الفقه منأوسع يف الشريعة اإلسالمية أن مفهوم جرمية اإلرهاب    -٢
 ما قد الوضعي وأن كافة صور اإلرهاب تندرج حتت جرمية احلرابة اليت غالباً

  .جبرمية البغيترتبط 
٣-   مسرح اجلرمية جيعله يفض على اجلرمية اإلرهابية أن حضور الشريك احملر 

رتكبها هو الحبيث إذا مل يرتكبها الفاعل األصلي ) باشراًم ( أصلياًفاعالً
  . - اهللارمحه- ملا ذهب إليه اإلمام مالك بنفسه، وفقاً

أن األنظمة الوضعية تتفق مع الشريعة اإلسالمية يف تعريف االشتراك   -٤
بالتسبب، وشروط هذا النوع من االشتراك، ووسائل االشتراك، ووجوب 

  .االشتراك ووقوع اجلرميةتوفر عالقة السببية بني 
أن األنظمة الوضعية تتفق مع نظرية الفقه اإلسالمي فيما يتعلق بعقوبة   -٥

الشركاء يف جرائم احلدود والقصاص، من جعل عقوبة الشريك املتسبب 
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أقل من عقوبة الشريك املباشر، وإمكانية املساواة يف جرائم التعازير بني 
  .الشريك املباشر والشريك بالتسبب

فيما خيص الركن املعنوي للتحريض على اجلرائم اإلرهابية، فقد اشترط   -٦
الفقهاء ضرورة علم اجلاين جبرميته سواء كانت تتعلق جبرمية احلرابة أو البغي 
بوجوب توافر القصد اجلنائي لدى احملرض وعلمه بالتايل مباهية فعله ومبا 

السابقة للقصد اجلنائي وتطبيقاً للقاعدة . سيؤدي من نتيجة يرغبها ويقصدها
فيما يتعلق باحلرابة فيجب أن يعلم احملرض بأن فعله سيؤدي لدفع من وقع 
عليه التحريض الرتكاب اجلرمية اليت قصدها احملرض واليت يهدف إليها بفعله 

  .وأن تنصب على إتياا مغالبة
 تتفق األنظمة الوضعية مع ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي من استفادة  -٧

الشريك املتسبب من الظروف اخلاصة به دون الظروف اليت يستفيد منها 
الفاعل إال إذا كانت ظروفاً مادية تتعلق باجلرمية وليست ظروفاً شخصية 
تغري من وصف اجلرمية أو العقوبة ال يستفيد منها سوى من تتوافر فيه دون 

  .النظر لنوع مسامهته يف اجلرمية سواء كانت أصلية أو تبعية
أن الشريعة اإلسالمية ال تعاقب على النية منفردة وال عن حديث النفس   -٨

  .ووسوسة الصدر
أن التحريض على اجلرمية يعاقب عليه يف الشريعة اإلسالمية بصفة مستقلة   -٩

سواء وقعت اجلرمية املقصودة أو مل تقع باعتباره معصية وحمرماً يف ذاته أما 
ويبىن على ذلك أن التحريض . عقاب عليهإذا كان غري حمرم لذاته فال حمل لل

  .العام على اجلرائم معاقب عليه يف الشريعة اإلسالمية
أن الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية، وفقاً للفقه الوضعي،   -١٠

تكمن يف اعتباره صورة من صور املسامهة التبعية يف اجلرمية بصفة أساسية، 
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 يف اجلرمية وليس ثانوياً أي يفوق جمرد االشتراك يف إال إذا لعب دوراً رئيساً
  .اجلرمية

أن صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية بالنسبة للفقه اإلسالمي تعد أكثر   -١١
وضوحاً عنها بالقانون الوضعي، حيث إنه يعد حتريضاً يف الفقه اإلسالمي 

سواء كان ذلك كل ما من شأنه التأثري على الغري ودفعه حنو إتيان اجلرمية، 
بوعد أو وعيد أو إغراء أو غري ذلك، من كل ما يعترب من قبيل املنكر 

  .ويدخل حتت عنوان املعصية
أن التحريض على اجلرمية اإلرهابية يف مفهوم الفقه اإلسالمي قد يتخذ   -١٢

إحدى صور احلث أو اإليعاز أو األمر أو اإلكراه على ارتكاب جرمية 
 تعترب من أبلغ صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية احلرابة أو البغي، واليت

وذلك بالنهاية إىل أهم صور التحريض اليت تثري مشاكل . يف الفقه الوضعي
يف التطبيق العملي ومها التحريض باالمتناع، والتحريض الصوري الذي يقع 

  .من رجل الضبط اجلنائي
ائياً عن اجلرمية اليت أن جمال مشروعية احملرض الصوري وعدم مسئوليته جن  -١٣

ارتكبت أو عن حتريضه الذي قام به للمتهم حمدد بعدم جتاوز دوره ملرحلة 
مسايرة اجلاين يف ارتكاب اجلرمية وليس خلق فكرة اجلرمية بداية يف ذهن 
اجلاين ودفعه له الرتكاا، ألنه يف هذه احلالة األخرية حيق براءة املتهم مما 

لصوري عن فعله ومسئوليته الكاملة عنه بوصفه أسند إليه وعقاب احملرض ا
  .إما فاعالً معنوياً أو فاعالً وشريكاً على حسب أمهية دوره يف اجلرمية

أن أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالعدوان واإلرهاب وإخافة السبيل   -١٤
 استعمال القوة وإفزاع اآلمنني واستعمال متقت وحتاربوترويع اآلمنني 

 ضد من حىت  شديداً بل إا تتحرز لذلك حترزاً،إراقة الدماءالعنف و
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 ال تعتريه يرتكبون هذه األفعال فال يعاقبون إال بعد إثبات التهمة عليهم ثبوتاً
وأن اإلسالم من خالل املبادئ والقيم اليت جاء ا واألحكام اليت  .شبهة

واحملافظة عليه شرعها يسعى لتحقيق األمن واالستقرار يف اتمع اإلسالمي 
 وذلك بتطبيق احلدود الشرعية اليت جاء ا احلرماتمن الشوائب وانتهاك 

كل منافذ اجلرميةلسد .  
أن الدول اإلسالمية من أوائل الدول اليت حتارب اإلرهاب وتكافحه منذ   -١٥

  .طويلةأزمنة 

  :توصيات البحث : ثالثاً 
 توصلت إليه من نتائج من خالل ما رمسته يف هذه الدراسة من أهداف وما

  : فإنين أطرح التوصيات التالية
١-   على للتحريض ملا ،ض على اجلرائم اإلرهابيةأمهية تشديد عقاب على احملر 

تلك اجلرائم من طبيعة خاصة وخطورة بالغة، تقتضي جعل احملرض فيها 
أمحد بن  (وهو ما يتفق مع رأي مجهور الفقهاء.  وليس شريكاً أصلياًفاعالً
ذهبوا إىل أن فقد  يتعلق جبرمية احلرابة، أما فيما، ) ومالكوالشافعي بل حن

حكم الشريك يف هذه اجلرمية حكم املباشر أي يعاقب بعقوبة الفاعل 
وحجتهم يف ذلك أن احملاربة مبنية على حصول املنعة واملعاضدة . األصلي

 عاًواملناصرة فال يتمكن الفاعل األصلي من فعله إال بقوة هؤالء مجي
 كل من باشر الفعل أو  حمارباًيعدومعاونتهم خبالف سائر احلدود فعلى هذا 

  .تسبب فيه
فإنه ينبغي خطورة كبرية وملا يف التحريض على اجلرمية اإلرهابية من 

اون معها، وألنه غالبا ما يكون احملر ض فيها مواجهتها بشدة وقوة بدون
ن العمليات اإلرهابية والذي يكون بر هلا أو املدير املسئول عدهو العقل امل
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 ال يشترك يف تنفيذ تلك ، ومن مثّمن قادة تلك اجلماعات اإلرهابية غالباً
 عن األضواء، وهو ما يقتضي العمليات من الناحية الفعلية حىت يظل بعيداً

. من باب أوىل التشديد يف عقاب هؤالء لعظم خطورم على أمن البالد
رض على اجلرمية اإلرهابية الذي حيضر على  عن ضرورة معاقبة احملفضالً

 لرأي وفاقاًمسرح اجلرمية، من باب أوىل، أثناء تنفيذ اجلرمية كشريك مباشر 
  .- اهللارمحه-اإلمام مالك 

ال يتعدى أض الصوري وحسن نيته جيب نتفاء مسئولية احملرالالعتراف ب   -٢
لقها يف ذهن الفاعل دوره جمرد مسايرة اجلاين يف اجتاهه حنو اجلرمية دون خ

 وبالتايل ال جيوز أن يكون دوره متمثالً .ودف وقف نتيجتها قبل حدوثها
 بعد ذلك حسن مث يدعييف خلق فكرة اجلرمية يف ذهن الفاعل من البداية 

ومن مث فإن . ض الصوري ألنه رجل سلطة عامة وجيب محايتهنية احملر
القصد اجلنائي والركن ءنتفااسئولية بسبب املض الصوري يتمتع مبانع احملر 

  .  ملا وقع فيه بعض الفقهاء من اخللطوال يعد سبب إباحة وفقاً املعنوي لديه
 على اإلرهاب ومظاهره ودون حتديد التحريضالتأكيد على أمهية تعريف    -٣

، وهو ما قامت به تمريف تطور دائم ومسوتعد وسائله ألا ال حتصى 
إلرهاب من تعريف اإلرهاب واليت تنص على تفاقية العربية ملكافحة ااال

  .استثناء أعمال الكفاح املسلح من األعمال اإلرهابية
 منفذ اجلرمية حيث إنضرورة تشديد العقاب على الفاعل املعنوي للجرمية،    -٤

 أو ستخدامه جمنوناًيعد أداة أو وسيلة يف يده مما يزيد من درجة خطورته ال
 بأوامره يأمترونوانع املسئولية أو ممن  يتوافر لديه مانع من ماًشخص

وحىت ال يتمتع الفاعل املعنوي بعقوبة .  إلشرافه أو تربيته وواليتهوخيضعون
لعظم دوره وشدة خطورته مما ض فيه شريكاًخمففة من العقاب باعتبار احملر 
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على الرغم من عدم إتيانه العمل )  باملباشرةاًأي شريك (اً أصليجيعله فاعالً
  . ذي للجرمية أو الركن املادي هلاالتنفي

 التحريض جلرائم اإلرهاب و شامالًضرورة وضع نظام قانوين داخل اململكة   -٥
عليها بتجرمي صور اإلرهاب الفردي واجلماعي وتقنني العقوبات واجلزاءات 
الرادعة هلا واملقررة مبقتضى الشريعة اإلسالمية الغراء، وحتديد قواعد 

ض ك املباشر والشريك بالتسبب، وتقنني صورة احملرمسئولية كل من الشري
 عن صورة الصوري مبفهومها السابق كمانع من موانع املسئولية، فضالً

 اً وليس شريكاً مباشراًشريكعليه بصفته الفاعل املعنوي وتشديد العقاب 
  .بالتسبب على الرغم من قيام غريه بالركن املادي والعمل التنفيذي للجرمية

 اجلرائم وبنيلغرض إرهايب احلاصلة اجلرائم اإلرهابية أو  التفريق بني ضرورة   -٦
 لالتفاقية العربية لتسليم  التسليم فيها وفقاً أن يكونالسياسية وبالتايل جيب

 لالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لسنة م وتطبيقا١٩٥٢ًارمني لسنة 
م ١٩٩٩ مايو ٧هـ املوافق ٢١/١/١٤٢٠ من م واملنفذة اعتبارا١٩٩٨ً
 نايف العربية جامعة ملا دعت إليه ندوات مكافحة اإلرهاب عرب ووفقاً

  .للعلوم األمنية
ضرورة حث وتوعية اجلمهور بشىت وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة    -٧

واملرئية، ومن خالل دعوة العلماء واملفكرين املسلمني واملؤسسات الدينية 
التحريض ة والتعليم والثقافة واإلعالم، مبخاطر والوزارات املسئولة عن التربي

االمتناع عن زرع اإلرهاب واألعمال اإلرهابية، ودعوم لضرورة على 
لدرء التداعيات املترتبة على الفنت، وإثارة احلماس الدافع إىل املعاصي، 

العمليات اإلرهابية واحلث عليها الستئصال اإلرهاب من جذوره، والقضاء 
  .لتعصب القومي والديين واملذهيب والعرقي بني املسلمنيعلى التطرف وا



 ٢٢٦

ضرورة توعية اجليل الناشئ عن طريق التعليم والتثقيف من خالل مجيع منابر   -٨
  ).اخل... املدارس، املساجد (التوعية 

التحريض ضرورة احلث على أمهية التوبة اليت ترفع الكبائر وترفع أهم صور    -٩
ا لتنشيط عزائم اإلرهابيني عن اإلقدام على وإعال  مجيعاًعلى اإلرهاب
  .تنفيذ جرائمهم

ويف اخلتام فإنين ال أدعي الكمال فالكمال هللا عز وجل ولكن حسيب يف ذلك 
أنين اجتهدت مستهدفاً رضا اهللا عز وجل مث خدمة ديين وأميت ومليكي ووطين 

يف الدارين وأن راجياً من اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد قدمت ما فيه املصلحة 
يعفو عن التقصري والزلل والسهو فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي ومن 

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . الشيطان وأستغفر اهللا وأمحد اهللا أوالً وأخراًَ 
  .وصحبه أمجعني
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  فهرس املراجع
  

  :   كتب علوم القرآن والسنة : أوالً 
، املكتـب    بـن حنبـل    د ، مسند اإلمام أمحـد     بن حنبل ، أمح   ا  ) ١(

لثانيةاإلسالمي، بريوت،   هـ ١٣٩٨،عام الطبعة ا
دائـرة   السنن الكربى،    ،)هـ٤٥٨ت (البيهقي، أمحد بن احلسني،     ) ٢(

  . هـ١٣٥٤املعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة األوىل، 
حتقيق ) سنن الترمذي (الترمذي ، حممد بن عيسى ، الكتب الستة           ) ٣(

  .ت.ط، د.عطوة، استانبول ، دار الدعوة ،ديم إبراه
الزبيدي، زين الدين أمحد بن عبد اللطيف، خمتصر صحيح البخاري، حتقيق             ) ٤(

  .م١٩٩٠إبراهيم بركة، دار النفائس، الطبعة الرابعة، 
الشافعي ، أبو حيي زكريا ، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،املكتبـة                ) ٥(

  .هـ١٣١٣اإلسالمية ،بريوت، الطبعة الثالثة، 
الشوكاين، حممد بن علي ، نيل األوطار، مـن أحاديـث سـيد              ) ٦(

  .م١٩٧٣ط، .األخيار، دار اجليل، بريوت،د
الشوكاين، حممد بن علي، فتح القـدير، دار الفكـر للطباعـة              ) ٧(

  .م١٩٨٣ ط،. دوالنشر، بريوت،
الصنعاين ، حممد بن إمساعيل ، سبل السالم شرح بلـوغ املـرام،         ) ٨(

  . هـ١٣٤٩ ط،.، دطبعة احلليب
رآن، دار  الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي الق           ) ٩(

  .م١٩٩٧القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 
ل     ) ١٠( ، حتقيـق   دين عبدالعظيم ، خمتصر صحيح مسلم     املنذري ، زكي ا

 الطبعـة   ،بريوت،  ين األلباين ، املكتب اإلسالمي      حممد ناصر الد  
لثالثة،   م،١٩٧٧ ا



 ٢٢٨

  
  : اريخ  كتب اللغة والت: ثانياً 

إبراهيم، اء الدين، الشرطة واألمن الداخلي يف مصر القدمية، هيئة اآلثـار             ) ١(
  .م ١٩٨٦املصرية، القاهرة، 

، دار املعـارف،    مجال الدين حممد بن مكرم، لـسان العـرب        ابن منظور،    ) ٢(
 .م١٩٨١القاهرة، 

الطبعـة   ،   ٢أبوطالب، صويف حسن، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، ج         )٣(
  .م٢٠٠٠، ، دار النهضة العربية، القاهرةةالثالث

 عشر ، دار األدب ،      ٣ط)  عريب –فرنسي  (دريس، سيل ، قاموس املنهل،      إ ) ٤(
  م ، ١٩٩٤بريوت 

، شـركة   الطبعة الثانية الباشا، حممد ، املعجم الكايف، معجم عريب حديث،          ) ٥(
  .م ١٩٩٢املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان 

العظيم حتقيق عبد بن عبد القادر، خمتار الصحاح،      الرازي، حممد بن أيب بكر       ) ٦(
 م، ١٩٩٥الشناوي، دار املعارف القاهرة ، 

مكتبة لبنان ، عـام     )  عريب –إجنليزي  (الكومي، حسني سعيد ، املغين األكرب      ) ٧(
  . م١٩٧٨

املعجـم الوسـيط،    ) جممع اللغة العربية بالقاهرة   ( وآخرون   إبراهيمأنيس ،    ) ٨(
  .م١٩٨٩، ١طدار الدعوى ، : استانبول

مع دراسة يف نظرية االلتزامـات يف       (حسن، أمحد إبراهيم، تاريخ القانون املصري        )٩(
  .م٢٠٠٤القانون الروماين، دار اجلامعة اجلديدة،  اإلسكندرية، 

  .م١٩٨٤زكار، سهيل، احلروب الصليبية، دار حسان، دمشق عام  )١٠(
، ظاطا، حسن، الشخصية اإلسرائيلية، دار القلم، دمشق، الطبعـة الثالثـة           )١١(

  .م١٩٩٩



 ٢٢٩

مصطفى،إبراهيم وآخرون، جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجـم الوسـيط،           ) ١٢(
 .م١٩٨٩، املكتبة اإلسالمية، استانبول، ١ج

  
 :   كتب الفقه اإلسالمي : ثالثاً 

ح القدير، ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الوهاب، شرح فت         ) ١(
لثانية،     .م١٩٧٧دار الفكر، بريوت، الطبعة ا

ـ ٧٢٨ت( بن عبـد احللـيم،       أمحدتقي الدين   ميه،  ابن تي  ) ٢( ، )هـ
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، دار الكتاب العريب،         

  .هـ ١٣٩٩، الطبعة الرابعة، بريوت
ـ ٧٢٨ت( تقي الدين أمحـد بـن عبـداحلليم،          ابن تيميه،  ) ٣(  ،)هـ

ة الرسالة، بـريوت،    الفتاوى، مجع عبد الرمحن بن قاسم، مؤسس      
  .م١٩٩٨ عام الطبعة األوىل،

، احمللى، دار الفكر العريب، )هـ٤٥٦ت(،  ابن حزم، علي بن أمحد     ) ٤(
  .هـ١٣٩٢ الطبعة الرابعة، بريوت،

حاشية بن عابـدين     ،)هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، حممد بن أمني،     ) ٥(
 يف فقـه اإلمـام      رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار       

لثانية ،  ، مطبعة مصطفى احلليب   األعظم أيب حنيفة النعمان    ، الطبعة ا
   .   هـ١٣٨٦سنة 

دينة، مطبعة حسان،   ابن عبد الرب، أبو عمر، الكايف يف فقه أهل امل          ) ٦(
   .هـ١٣٩٩ ،)ط.د(القاهرة، 

 تبصرة احلكام يف    ،)هـ٧٩٩ت (ابن فرحون، إبراهيم بن حممد ،      ) ٧(
أصول األقضية ومناهج األحكام، دار الكتب العلمية، بـريوت،         

  .هـ١٣٥٥الطبعة األوىل، 
  املغين ، الريـاض ، مكتبـة         ،)هـ٦٣٠ت (بن قدامه ،عبد اهللا بن أمحد،     ا )٨(

  .)م١٩٨٠الطبعة الرابعة، الرياض احلديثة ، 
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ع، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة ،       ابن مفلح، حممد، الفرو    ) ٩(
  .م١٩٨٥

،  كشاف القنـاع علـى مـنت          )فقيه احلنابلة (ابن يونس، منصور   ) ١٠(
  . م١٩٤٨الرياض، تبة النصر احلديثة، اإلقناع،  مك

أبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، دار الفكر             ) ١١(
 .م١٩٧٤العريب، القاهرة، 

نسي، فتحي أمحد، نظريات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، دراسـة           )١٢(
   .م١٩٨٦ارنة، دار الشروق، القاهرة، فقهية مق

إدريـس، شـرح منتـهى اإلرادات، إدارة        بن  البهويت، منصور    ) ١٣(
  .م١٩٩٠ ،)ط.د (البحوث العلمية واإلفتاء ، الرياض،

ـ ٩٥٤ت( بن حممد،    احلطاب، أبو عبد اهللا حممد     ) ١٤(  ، مواهـب    )هـ
، دار الفكـر ،     وامشه تاج اإلكليل  اجلليل يف شرح خمتصر خليل      

  .م١٩٩٥الطبعة السادسة، بريوت ، 
الدرديري ، أيب الربكات أمحد، الشرح الكبري على خمتصر خليـل، املطبعـة       ) ١٥(

 .م١٩٩٢ط، .لعامرة، القاهرة، دا
الرملي، حممد بن شهاب، اية احملتاج إىل شرح املنهاج، املكتبـة            ) ١٦(

  .م١٩٨٩الطبعة الرابعة، اإلسالمية، بريوت، 
الروض النضري شـرح جممـوع الفقـه        السياغي ، حسني بن أمحد ،        ) ١٧(

لثانية،الكبري، مطبعة املؤيد الطائف    .م١٩٩٠ ، الطبعة ا
 أمحد، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنـهاج، مطبعـة           الشربيين ، حممد بن    ) ١٨(

 .م١٩٧٩مصطفى حممد، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

زهـري  : الضويان، إبراهيم بن حممد ، منار السبيل يف شرح الدليل، حتقيـق              ) ١٩(
 .م١٩٧٩ الطبعة األوىل،  بريوت،الشاويش ، املكتب اإلسالمي،

اإلسالمي، دراسة مقارنة بالقانون    الفاخري، غيث حممود، االشتراك يف الفقه        )٢٠(
  .م١٩٩٣ات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة األوىل، الوضعي، منشور
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حممد حجي، دار   . القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، الذخرية، حتقيق د         ) ٢١(
  .م١٩٩٤الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

ع يف   بكر بن مسعود، بـدائع الـصنائ       الكاساين، عالء الدين أيب    ) ٢٢(
لثانية ترتيب الشرائع، دار الكتاب العريب، بريوت،        ام ، ع الطبعة ا

  .م١٩٩٠
  الـسلطانية  األحكـام  ،)هـ٤٥٠ت ( احلسن علي بن حممد،    واملاوردي، أب  ) ٢٣(

 .م١٩٨٤دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، والواليات الدينية، 
  

  : الكتب القانونية : رابعاً 
جلنائي واملسامهة واملسئولية اجلنائية، والـشروع      أبو الروس، أمحد، القصد ا      ) ١(

  . والدفاع الشرعي وعالقة السببية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية
 الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض، جامعـة       –اجلحين، علي فايز، اإلرهاب    ) ٢(

  .هـ١٤٢١نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
هاب وتطبيقاا الفقهيـة املعاصـرة،      الربيش، أمحد بن سليمان، جرائم اإلر      )٣(

  .م٢٠٠٥جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
الرشود، خالد بن عبد اهللا، اجلرمية املنظمة، جامعة نايف العربيـة للعلـوم               ) ٤(

  .م ٢٠٠٥األمنية، الرياض، 
دراسـة  (الزملي، مصطفى إبراهيم، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسـالمية           )٥(

  .م١٩٨٢، مطبعة أسعد، بغداد، ١ ج،)ةمقارن
الزيين، حممود حممد عبد العزيز، نظرية االشتراك يف اجلرميـة، يف الـشريعة               )٦(

اإلسالمية والقانون الوضعي، مؤسسة الثقافـة اجلامعيـة، اإلسـكندرية ،           
  .   م ١٩٩٣
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السعيد، كامل، شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات، دراسة مقارنـة،             ) ٧(
    م٢٠٠٢ الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار العلمية

السند، عبد الرمحن بن عبد اهللا، وسائل اإلرهاب اإللكتروين، حكمهـا يف             )٨(
 م ، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود           ٢٠٠٤اإلسالم وطرق مكافحتها،    

  .اإلسالمية، الرياض
ي، دار الكتاب اجلـامعي،     الشاذيل، حسن علي، اجلنايات يف الفقه اإلسالم        ) ٩(

  .م١٩٨٩القاهرة، 
، دار املطبوعـات    )القسم العـام  (الشاذيل، فتوح عبد اهللا، قانون العقوبات        ) ١٠(

  .م١٩٩٨اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
الشاذيل، فتوح عبد اهللا، قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب األول، دار            ) ١١(

  .  م١٩٩٨وعات اجلامعية، اإلسكندرية، املطب
ائم أمن الدولة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي،       الشال، يوسف، جر    ) ١٢(

  . هـ ١٣٩٦القاهرة، املختار اإلسالمي، 
الشياجي، عبد اهللا خليفة، إرهاب الدولة يف النظام العاملي املعاصر، املستقبل            ) ١٣(

  م ؛ ١٩٩٨العريب 
العاديل، حممود صاحل، موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب، دار الفكر اجلـامعي،            ) ١٤(

  .م ٢٠٠٣اإلسكندرية، 
العكرة، أدونيس، اإلرهاب السياسي، حبث يف أصول الظـاهرة وأبعادهـا             ) ١٥(

 . ١٩٨٣اإلنسانية، دار الطليعة بريوت 
دراسة مقارنة  (الغنام، حممد أبو الفتح ،مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصري           ) ١٦(

  . م١٩٩٦ مصر،  عام –، دار النهضة العربية )  القواعد املوضوعية–
الفتح، اإلرهاب وتشريعات املكافحة يف الدول الدميقراطية،       الغنام، حممد أبو     ) ١٧(

 . م١٩٩١دار النهضة العربية، القاهرة، 



 ٢٣٣

بدر الدين، إكرام وآخرون، ظاهرة اإلرهاب الـسياسي علـى املـستوى             ) ١٨(
  .م١٩٩١النظري، القاهرة، دار الثقافة العربية، 

 .م١٩٣٨ القانون اجلنائي،القاهرة،بدوي،علي، األحكام العامة يف ) ١٩(
السعيد، مصطفى السعيد، األحكام العامة يف قانون العقوبـات، القـاهرة،             ) ٢٠(

  .م١٩٦٣
بكر، عبد املهيمن، القسم اخلاص يف قانون العقوبـات، جـرائم            ) ٢١(

   م ١٩٦٨االعتداء على األشخاص واألموال، دار النهضة العربية، 
ساق، حممد املدين، اإلرهاب وأخطاره والعوامل املؤدية إليـه وأسـاليب           بو ) ٢٢(

  .م٢٠٠٤حته، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مكاف
حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التـشريعات العربيـة،           )٢٣(

 . م ، دار النهضة العربية، القاهرة١٩٩٢، ٢ط
للبناين،القسم العام،         )٢٤( حسين، حممود جنيب، شرح قانون العقوبات ا

  .م١٩٨٤دار النهضة العربية ، القاهرة، عام 
زت، اجلرائم اجلنائية وعقوبتها املقـدرة يف التـشريع اجلنـائي           حسنني، ع   ) ٢٥(

  ، الطبعـة األوىل،   اإلسالمي، دار الريـاض للنـشر والتوزيـع، الريـاض         
  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

حلمي، نبيل، اإلرهاب الدويل وفقاً لقواعد القانون الدويل العام،          ) ٢٦(
  .م١٩٨٨دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ام السياسي، دار املعـارف، لبنـان، املكتبـة         حومد، عبد الوهاب ، اإلجر     ) ٢٧(
 ؛ ١٩٦٣القانونية، 

حومد، عبد الوهاب، الوسيط يف القانون اجلزائي الكوييت، القـسم العـام،             ) ٢٨(
  . م١٩٨٣الطبعة الثالثة، 



 ٢٣٤

اجلرمية أحكامها العامة، يف االجتاهات املعاصرة، والفقه       : خضر، عبد الفتاح   ) ٢٩(
 .م١٩٨٥،  دار النهضة العربية، القاهرةاإلسالمي،

راشد، علي أمحد، مبـادئ القـانون اجلنـائي،  مكتبـة سـيد وهبـة،                 )٣٠(
  .م١٩٩٥القاهرة،

سرحان ، عبد العزيز، اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان يف القانون           )٣١(
، الطبعـة األوىل  الدويل ، دراسة مقارنة بالـشريعة اإلسـالمية،         

  .م١٩٨٧القاهرة ، 
وانني الوضعية املقارنـة    سند، جنايت، نظرية اجلرمية السياسية يف الق       ) ٣٢(

، جامعـة   مية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق    ويف الشريعة اإلسال  
  .م ١٩٨٤  الطبعة األوىل،القاهرة،

سينغ، كمال، أشهر املنظمات اإلرهابية يف العامل، دار الرشـيد ومؤسـسة             )٣٣(
  .م١٩٦٦، الطبعة األوىلاإلميان، بريوت، 

ن اجلنـائي ، دار مشـس       صدقي، عبد الرحيم، اإلرهاب السياسي والقـانو       ) ٣٤(
  م ، ١٩٩٤املعرفة، القاهرة، 

عامر، صالح، املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الدويل العام،          ) ٣٥(
  .م١٩٧٧دار الفكر العريب، القاهرة، 

، ١عبد اخلالق، حممد عبد املنعم، املنظور الديين والقانوين جلرائم اإلرهاب، ط           ) ٣٦(
  .م١٩٩٩دار النهضة العربية، القاهرة، 

د املقصود، صالح، اإلرهاب أسـبابه وكيـف نقاومـه، دار           عب )٣٧(
  ١٩٨٨االعتصام، القاهرة، 

عبد املنعم، سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار اجلامعة      ) ٣٨(
  .٢٠٠٠اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،عام 

  م، ١٩٨٦عز الدين، أمحد جالل، اإلرهاب والعنف السياسي، دار احلرية،  ) ٣٩(



 ٢٣٥

قـانون الوضـعي،     بال قادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً    عودة، عبد ال   )٤٠(
 .م٢٠٠٣، القاهرة،  مكتبة دار التراث

عوض ، حممد حمي الدين ، القانون الدويل مبادئه يف القانون األجنلو أمريكي              ) ٤١(
 ،م١٩٦٨، القاهرة، 

عيد، حممد فتحي، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، جامعة نايف           ) ٤٢(
  .م١٩٩٩، الرياض،الطبعة األوىلنية، العربية للعلوم األم

فرحات، حممد نعيم، شرح القسم اخلاص يف التشريع اجلنائي اإلسـالمي، ،             ) ٤٣(
  . م١٩٨٤مكتبة اخلدمات احلديثة، جدة ، عام 

حمب الدين، حممد مؤنس، اإلرهاب يف القانون اجلنائي، دراسة قانونية مقارنة            ) ٤٤(
 ، ١٩٨٣املصرية القاهرة على املستويني الوطين والدويل،  مكتبة األجنلو 

حممد بك، حممد عبد اهللا، يف جرائم النشر وحرية الفكر، األصول العامة يف              ) ٤٥(
  .     م ١٩٥١جرائم النشر، جرائم التحريض، دار النشر للجامعات املصرية، 

، جرائم اإلرهاب يف ضوء األحكام املوضوعية واإلجرائيـة         مدحت، رمضان  ) ٤٦(
 دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة       للقانون اجلنائي الدويل والداخلي،   

  .م١٩٩٥العربية، القاهرة 
شرح قانون العقوبات، القسم األول، دار النهـضة        : مصطفى، حممود حممود   ) ٤٧(

 .م، القاهرة١٩٨٣، ١٠العربية، ط
هنداوي، نور الدين، السياسة اجلنائية للمشرع املصري يف مواجهة جـرائم            ) ٤٨(

  . م١٩٨٥قاهرة،  الاإلرهاب، دار النهضة العربية،
 
  
  
  
  



 ٢٣٦

 :   الرسائل العلمية : خامساً 
اجلزار، حممد جت ، اجلرائم اإلرهابية بني القانون الوضـعي والـشريعة              ) ١(

كلية احلقوق ، جامعـة      اإلسالمية يف ضوء أحكام القضاء، رسالة دكتوراه،      
  .م ، مصر٢٠٠٢الزقازيق،  

لنظريـة العامـة    الصيفي عبد الفتاح ، االشتراك بالتحريض ووضعه مـن ا          ) ٢(
للمسامهة اجلنائية، رسالة دكتوراه، منشورة، جامعة اإلسـكندرية، كليـة          

 . م١٩٥٨احلقوق، دار اهلدى للمطبوعات، 
 رسالة  العمريي، حممد بن عبد اهللا، موقف اإلسالم من اإلرهاب،          ) ٣(

  .م٢٠٠٤ جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، دكتوراه ،
لتحريض على اجلرمية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،       اذوب، أمحد علي، ا     ) ٤(

 ١٩٧٠كلية احلقوق، جامعة القاهرة، اهليئة العامة لشئون املطابع واإلعالم،          
 . م 

التحريض على اجلرمية اإلرهابية، دراسة مقارنة،      : املرداوي، أمحد بن حسني    ) ٥(
د جامعة اإلمام  حممـد بـن سـعو        رسالة ماجستري، املعهد العايل للقضاء،      

 .هـ١٤٢٣ة، اإلسالمي
وضع ضحايا اإلجرام يف النظام اجلنائي، دراسـة        : دبارة، مصطفى مصباح   ) ٦(

نقدية للنظام اجلنائي يف ضوء معطيات علم اإلجرام، رسالة دكتوراه، جامعة           
 .م١٩٩٦اإلسكندرية، عام 

طلس، عائشة حممد، اإلرهاب واحلماية الدبلوماسية، رسالة دكتوراه، جامعة          ) ٧(
 م؛ ١٩٩٨القاهرة، 

عبد الستار ، فوزية، املسامهة األصلية يف اجلرمية ، رسالة دكتوراه             )٨(
منشورة، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق، املطبعة العاملية بالقاهرة،         

١٩٦٧.  
عطا اهللا، إمام حسنني، اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية، رسالة دكتوراه منشورة ،             )٩(

   م؛   ٢٠٠٤، القاهرة، جامعة القاهرة، دار املطبوعات اجلامعية



 ٢٣٧

اإلرهابية، رسـالة دكتـوراه     مطر، عصام عبد الفتاح عبد السميع، اجلرمية          ) ١٠(
 . م ٢٠٠٥، جامعة املنوفية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، طبعة عام منشورة

   :   اتفاقيات ومؤمترات  : سادساً 
عاملـة  أمني ،عادل ، أعمال املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنـع اجلرميـة وم              ) ١(

 .م٧/٩/١٩٩٧ إىل ٢٧/٨ الفترة من املذنبني، هافانا، كوبا،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 ٢٣٨

  حمتويات الدراسة

 الصفحة  وعــــــاملوض

  ٤  مقدمة البحث

  ١٠  الفصل التمهيدي

  ١١  مشكلة الدراسة

  ١٤  أمهية الدراسة

  ١٧  أهداف الدراسة

  ١٩  أسئلة الدراسة

  ٢٠  منهج الدراسة

  ٢٠  حدود الدراسة

  ٢١  أهم مفاهيم مصطلحات الدراسة

  ٢٤  الدراسات السابقة

  ٣٣  تقسيم منهج الدراسة

التحــريض وعالقتــه باملــسامهة يف: الفــصل األول

  اجلرمية اإلرهابية وأصوله التارخيية

٣٥  

  ٣٧  ماهية التحريض على اجلرمية اإلرهابية: املبحث األول

  ٣٩  ابية يف اللغةماهية التحريض على اجلرمية اإلره: املطلب األول

  ٤١ مفهوم التحريض على اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية: املطلب الثاين

  ٨٧ مفهوم التحريض على اجلرمية يف القانون الوضعي: املطلب الثالث

 ١١٠  األصول التارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية: املبحث الثاين

 اجلرمية اإلرهابية   األصول التارخيية للتحريض على   : املطلب األول 

  يف العصور القدمية

١١٣ 



 ٢٣٩

 الصفحة  وعــــــاملوض

األصول التارخيية للتحريض على اجلرمية اإلرهابيـة       : املطلب الثاين 

  يف العصور احلديثة

١٢٥ 

الطبيعة القانونية للتحريض: الفصل الثاني 

   وأحكامه وصورهيةاإلرهاباجلرمية على 

١٣٦ 

  ١٣٨  مية اإلرهابيةالطبيعة القانونية للتحريض على اجلر: املبحث األول

الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابية      : املطلب األول 

  يف الفقه اإلسالمي

١٣٩ 

الطبيعة القانونية للتحريض على اجلرمية اإلرهابيـة       : املطلب الثاين 

  يف القانون الوضعي

١٤٨ 

 ١٦٠  صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية: املبحث الثاين

متييز التحريض عن باقي صور املسامهة اجلنائية يف        : لاملطلب األو 

  اجلرمية اإلرهابية

١٦١ 

 ١٧٢  صور التحريض على اجلرمية اإلرهابية: املطلب الثاين

 ١٨٧  أحكام التحريض على اجلرمية اإلرهابية: املبحث الثالث

مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها يف الفقـه         : املطلب األول 

  اإلسالمي

١٨٩ 

مسئولية احملرض عن اجلرمية اليت قصدها يف القانون        : املطلب الثاين 

  الوضعي

٢٠١ 

مسئولية احملرض عن اجلرمية املغـايرة لقـصده يف         : املطلب الثالث 

  الفقه اإلسالمي

٢٠٩ 

مسئولية احملرض عن اجلرمية املغـايرة لقـصده يف         : املطلب الرابع 

  القانون الوضعي

٢١٣ 



 ٢٤٠

 الصفحة  وعــــــاملوض

 ٢١٩  اخلامتة

نتا  ٢٢٠  ئج ال

 ٢٢٣  التوصيات

 ٢٢٧  املراجع

  

  
 


