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 المقدمة

 التعريف بمهضهع الدراسة:

لضدت الجخيسة كلضجة المحطة، كإنسا ىي مػجػدة بػجػد اإلنداف عمى سصح السعسػرة، كذلظ مشح أف قتل قابضل 
بتصػر السجتسع؛ فطيخت جخائع كأسالضب لع تكغ مػجػدة في الدابق، ما أكجب  الجخائع ىابضل، ثع تصػرت

 عمى القائسضغ بسكافحة الجخائع تحجيث األنطسة كالقػانضغ كاإلجخاءات كتصػيخىا لسػاجية السدتحجث مشيا.

رخ الحجيث، إذ شيج مجتسعشا تصػًرا ىائاًل في جسضع مجاالت الحضاة، كلعل مغ أحصخ ىحه الجخائع في الع
جخيسة اإلرىاب كالتحخيس عمضو؛ حضث إنو أصبح بالشدبة لمسجتسع مرجًرا لمقمق كالخعب كعجـ االستقخار كفقج 

كاف بارتكاب جخيسة األمغ كاألماف، فال تجج مكاًنا إال كيرصمي بشار اإلرىاب بأحج أشكالو العجيجة، سػاء 
ة تقمضجية أك إلكتخكنضة، كىػ ما يعخؼ باإلرىاب إرىابضة أك بالتحخيس عمضيا بأؼ صػرة، سػاء كانت صػر 

 اإللكتخكني.

 أىمية مهضهع الدراسة:

 صػر ع بضافم؛ في جخائع التحخيس عمى اإلرىابحضث يبحث ىحا السػضػع رغع أنو بالغ األىسضة، 
الجراسة ىحه التكضضف الفقيي كالحكع الذخعي ليا، كعمى ذلظ فإف نصاؽ ك ، ة اإلرىابضةعمى الجخيس التحخيس

التي كانت كما زالت محل خالؼ بضغ الفقياء، باعتبارىا  التحخيس عمى الجخيسة اإلرىابضةيتسثل فضسا يتعمق ب
 .تشاقس أحكاـ الذخيعة اإلسالمضة كمقاصجىا

 منيج الدراسة:

تعامل مع الشرػص الذخعضة، مع تػضضف عبارات الفقياء حاؿ  المنيج التأصيلي:في ىحه الجراسة، تبعت أ
في بضاف  شيمغ أىع العػامل التي ساعجت ىػك  المنيج التحليلي:ك كاألصػلضضغ، فضسا يتعمق بسػضػع الجراسة،

 المنيج المقارن:، كاإلرىابلساىضة  يعشج بضان توكاستخجم المنيج الهصفي:ك، أعساؿ العشف كاإلرىاببعس 
 مغ جية أخخػ. كالقانػف الػضعيككاف ذلظ مغ خالؿ السقارنة بضغ أحكاـ محاىب الفقو اإلسالمي مغ جية، 

 مذكلة الدراسة:

مة الجراسة، ىي ما يحضط بيا مغ غسػض، بحضث إنو يتصمب حاًل، كتكػف الجراسة ىي التي يسكغ مغ مذك
خالليا اقتخاح الحمػؿ، كاستخالص الشتائج كالتػصضات، كمغ ذلظ يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة في التداؤؿ 
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في مكافحتو  ف الػضعيالذخيعة اإلسالمضة كالقانػ  ؟ كدكرالتحخيس عمى الجخيسة اإلرىابضة التالي: ما ىػ
كالترجؼ لو؛ حضث أخحت ىحه الطاىخة في االنتذار عمى نصاؽ كاسع، عمى نحػ أثار معو قمق العمساء 

 كالجارسضغ كالباحثضغ في الترجؼ ليحه السذكمة.

 خطة البحث

 كذلظ عمى الشحػ التالي:كصالثة مباحث، تذتسل ىحه الجراسة: عمى مقجمة في التعخيف بسػضػع البحث، 

  السبحػػػػػث األكؿ: التعخيف الفقيػػػػػػػي كالقانػنػػػػػي لإلرىاب.     

 ي القانػف الجكلي.السبحث الثاني: اإلرىاب ف     

 السبحث الثالث: عشاصخ الجخيسة اإلرىابضة.     
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 األول المبحـــــث
 لإلرىاب والقانهنـــــي الفقيـــــــي التعريف

  تمييد وتقديم:
مع كثضخ مغ الجخائع، التي نطًخا لرعػبتو كتفخيعاتو، كتذابيو  في تعخيف اإلرىاب, مختمفػف  الباحثػف 

تعاقب عمضيا الذخيعة اإلسالمضة، كالقانػف الػضعي، إلى حج إىساؿ البعس تعخيف اإلرىاب، مكتفضغ في ذلظ 
لى كضع إبضشسا سعى البعس ، صػرىابضاف كسخد خرائريا ك  ببحثو كطاىخة إجخامضة مؤرقة لمسجتسع،

 ضة،اإلرىاب الجخيسة ػؼ عمى بعس عشاصختالتي تح ات،بخزت العجيج مغ التعخيفكعمضو محجد, ك  جامع تعخيف
، كعمى ذلظ نتحجث عغ تعخيف اإلرىاب في ا في تحجيج مفيػـ ىحه الطاىخةكالتي مغ السسكغ أف تكػف أساسً 

 الفقو اإلسالمي كالقانػف الػضعي في مصمبضغ، عمى الشحػ التالي:
 .لإلرىاب الفقيي التعريف: األول المطلب       
 لإلرىاب. القانهني التعريف: الثانى بالمطل       

 
 المطلب األول

 لإلرىاب الفقيى التعريف
 تمييد:

تدداد أىسضة تحجيج السرصمحات المغػية، إذا عمسشا أف المغة ىي أداة التفكضخ كاإلفراح كالبضاف، كىي 
بخكف بيا عسا في الػسضمة التي يتخاشب بيا الشاس كيتفاىسػف، كسا أنيا األلفاظ التي بيا يشصق الشاس، كيع

نفػسيع، كقج تختمف داللتيا كمعانضيا مغ شخز إلى آخخ، كذلظ عشجما تغجك مرصمًحا فشًضا يذضع استعسالو 
في عمع مغ العمػـ، أك في فغ مغ الفشػف، كتججر اإلشارة  إلى أف كل مرصمح عمسي يشذأ في بضئة فكخية 

ارية تتفق كشخرضة البضئة كاألمة كذاتضتيا، كل كحزارية تؤثخ فضو، كتجعمو يشصػؼ عمى اتجاىات عقمضة كحز
ذلظ يقجـ دلضاًل كاضًحا عمى أىسضة تحجيج السرصمحات العمسضة كمعانضيا، لئال يمتبذ األمخ، كيقع الخمط 
كالفداد في الشطخ كاالستجالؿ، كعمى ذلظ فإف ذكخ ىحه السقجمة تسيضًجا، قبل ذكخ الجاللة المغػية لسرصمح 

ضة ىحا السرصمح، كتذابيو مع غضخه، كنطًخا الختالؼ معشاه مغ مكاف لسكاف، إذ يربح اإلرىاب نطًخ لحداس
معشاه تبًعا لحاؿ الػاقع، فإف البالد التي ترصمي بشار اإلرىاب تػسع مغ دائخة تعخيفو، إلى حج يخخجيا عغ 

األجشبضة، قبل أف  مجلػليا الستعارؼ عمضو، فكاف مغ السشاسب أف نعخؼ اإلرىاب في المغة العخبضة، كالمغات
 نعخفو في الفقو اإلسالمي، كذلظ عمى الشحػ اآلتي بضانو:

  كاصصالحًا: لغةً  اإلرىاب معشى
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 العخبضة، أك المغة في االستعساؿ، سػاء حجيثة السرصمحات مغ اإلرىاب يعج مرصمح: المغة اإلرىاب في (ٔ)
 المغات األجشبضة األخخػ السشاضخة. مغ غضخىا في

 كىي أيًزا ،(ٔ)خاؼ كفدع أؼ ، بكدخ الياء،(َرِىب) الثالثي العخب: مرجر مغ الفعل ]أ[ اإلرىاب في لغة
كلفع اإلرىاب كرد في لداف العخب  ،(2)كالعشف كالتيجيج بالعدف األخح كيعشى ،(أرىب) الفعل مرجر مغ

خافو، تحت مادة )رىب( ، يقاؿ: "رِىب بالكدخ، كيخىب رىبة كُرىًبا بالزع، كرىب الذيء رىًبا كرىبة، 
كاالسع: الخاِىب كالخىبي، كالخىبػنت كالخىبػني، كرجل رىبػت، كيقاؿ: رىبػت خضخ مغ رحسػت، أؼ ألف 

 الخػؼ بسعشى كجاء عذخ مخة، اثشتي الكخيع القخآف فى( رىب) لفع ، كقج تكخر(ٖ)ُتخىب خضخ مغ أف ُتخحع"
 مج حج مث هتُّٱتعالى:  وقػل فى كسا القػة بإضيار التخػيف، كذلظ بسعشى أيًزا ككرد كالخذضة،

  (4)َّ خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 مم امٱُّٱ : "رىب: الخىبة كالخىب، مخافة مع تحخز كاضصخاب، قاؿ:(٘)قاؿ الخاغب األصفياني
خؼء: "مغ الخُّْىِب"، أؼ: الفدع، قاؿ مقاتل: خخجت ألتسذ كقُ ، (ٚ)َّجئ يي ىيٱُّٱ كقاؿ: (ٙ)َّرن

: ىشا تإلضيا، فقال ععبج هللا، ترجؽ عمّي، فسألت كفي ألدف : ياتتفدضخ الخىب، فمقضت أعخابضة كأنا أكل، فقال
 حسٱُّٱ، وقال: (8)َّجغ مع جعٱُّٱ في رىبي، أؼ: كسي. كاألكؿ أصح. قاؿ تعالى:

 زبُّ يخىبػا، أؼ: حسمػىع عمى أف، (ٓٔ)َّجضُّٱ، وقوله: (ٜ)َّحص خسمس

                                                           

 .ٕٔٗالسشضخ في غخيب الذخح الكبضخ لمخافعي، دار السعارؼ،  القاىخة، ص( أحسج البضػمي، السرباح ٔ)
 .ٛٔٔـ ، صٜٜٛٔلبشاف.  -( السعجع الػسضط، مجسع المغة العخبضة بالقاىخة، دار إحضاء التخاث العخبي، بضخكت (ٕ
. لداف العخب، دار السعارؼ، القاىخة ،( ٖ)  كما بعجىا. ٖٙٗص ٔ، جـ ٜٔٛٔابغ مشطػر، جاؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ

 (.ٓٙسػرة األنفاؿ: اآلية ) (ٗ)
ىػ( ىػ: األصفياني، أديب لغػؼ حكضع مفدخ، مغ أىل أصفياف، سكغ بغجاد كاشتيخ، حتى كاف يقخف  ٕٓ٘ -( الخاغب )؟ ٘)

ألعالـ باإلماـ الغدالي، مغ ترانضفو: )الحريعة إلى مكاـر الذخيعة(؛ )حل متذابيات القخآف(؛ )السفخدات في غخيب القخآف(.]ا
 [ .ٜ٘/ٗ، كمعجع السؤلفضغ ٜٕٚ/ٕلمدركمى 

 (.ٖٔ( سػرة الحذخ: اآلية ) ٙ)
 (.ٕٖ( سػرة القرز: اآلية ) ٚ)
 (.ٜٓ( سػرة األنبضاء: اآلية )ٛ)
 (.ٓٙ( سػرة األنفاؿ: اآلية )ٜ)
 (.ٙٔٔ( سػرة األعخاؼ: اآلية )ٓٔ)
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ل التعبج مغ غمػ في تحس أؼ: فخافػف، كالتخىب: التعبج، كىػ استعساؿ الخىبة، كالخىبانضة:، (11)َّمبنب

كجسًعا، فسغ جعمو كاحًجا جسعو عمى  كالخىباف يكػف كاحًجا، ،(12)َّىل ملٱُّٱ قاؿ: فخط الخىبة.
رىابضغ، كرىبانضة بالجسع ألضق. كاإلرىاب: فدع اإلبل، كإنسا ىػ مغ: أرىبت، كمشو: الخىب مغ اإلبل، كقالت 

 .(ٖٔ)ػت"حسالعخب: رىبػت خضخ مغ ر 

 دكف  يحػؿ الخدع، كالحؼ مغ شأنو أف مرصمح الحجيث، كىػ عرخال فى يقابمو السعشى لو ما كىحا
 القخآف الكخيع في كردت التي كتمظ المغػية، السعاني كجسضع خذضة أف يالقي رًدا شخًسا، باليجػـ العجك قضاـ

 لإلرىاب الحجيث السعشى ألف بسعشاه السعاصخ، اإلرىاب يقرج بو الحػ السعشى مشيا يدتفاد ال كالدشة الشبػية،
 تغضخ إلى أفزى الذخعضة، كىػ ما كالشرػص المغة في الدابق السعشى عمى الحقة تاريخضة لو معصضات تكػف 

 ال القجيع معشاه ألف فقياء األمة الدابقضغ؛ بباؿ يخصخ لع آخخ كمعشى آخخ، مزسػف  إلى تحػؿ الحػ معشاه،
 التى لمقػة اآلخخيغ رىبة بدبب حخب؛ال كقػع تسشع التى الكافضة القػة إعجاد شخيق عغ اإلخافة، معشى يتعجػ
  .(14)لمسعتجيغ أعجت

 العخبضة؛ حضث عًخؼ المغة في حجيثة ككمسة اإلرىاب، كمسة المغػؼ، السجسع أقخ كعمى ذلظ فقج 
 حكػمات إلضو كتعسج كالعشف، اإلرىاب عمى يقػـ الحكع مغ "نػع بأنو: العخبضة، اإلرىاب المغة مجسع

 سبضل يدمكػف  "الحيغ بأنيع: كاإلرىابضػف  اإلرىاب سضاسضة"، كسا عخؼ السعجع أىجاؼ لتحقضق ثػرية كجساعات
 أك األفخاد أك الحكػمة مغ سػاء سضاسضة، أىجاؼ تحقضق أجل مغ بو التيجيج أك القانػني، غضخ العشف،

 سبحانو هللا مغ كالخػؼ الخذضة: المغة في أيزاً  اإلرىاب ، كسا يعشى(٘ٔ)كالسعارضة" الثػرية الجساعات
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱتعالى:  قػلو مثل الكخيع، القخآف عجة مػاضع مغ فى كرد ما كىػ كتعالى،

                                                           

 (.ٓٗ( سػرة البقخة: اآلية )ٔٔ)
 (.ٕٚ( سػرة الحجيج: اآلية )ٕٔ)
السشرػرة،  –، مكتبة فضاض، مرخ ٔالخاغب األصفياني، مفخدات ألفاظ القخآف، تحقضق: مرصفى العجكؼ، ط (ٖٔ)

 كما بعجىا. ٕٛٙـ، صٜٕٓٓىػ=ٖٓٗٔ
 دمحم السجني بػساؽ، اإلرىاب كأخصاره كالعػامل السؤدية إلضو كأسالضب مكافحتو، جامعة  نايف العخبضة لمعمـػ األمشضة،  (ٗٔ)

 .٘ص ـ،ٕٗٓٓ            
 .ٜٕٓ، شخكة السصبػعات لمتػزيع كالشذخ، بضخكت، لبشاف، صٕدمحم الباشا، السعجع الكافي، معجع عخبي حجيث، ط  (٘ٔ)
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 مس خس جسحس مخ ُّٱ :، كقػلو تعالى(ٙٔ)َّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ

 .(ٚٔ)َّ  حط مض خض حض جض مص خص  حص

، بضج (ٛٔ)تعالى هللا خذضة عمى لتجؿ كاإلنجضل التػراة  مغ كل فى اإلرىاب، كمسة السعشى ذاتو كردت كفى      
كتعالى، مغ األمػر التي يكسل بيا إيساف السخء، فيي  سبحانو هللا مغ كالخىبة الخذضة أف يجب مالحطة نوأ

كاإليساف  تعالى، باهلل اإليساف عمى كالثبات التقػػ، عمى الحث كمصمػبة، حضث اليجؼ مغ الخذضة، كاجبة
ككاجبة، فالسؤمغ يعبج  مصمػبة فيي رىبة القػيع، الصخيق عغ االنحخاؼ كعجـ بخسمو، ميسا كانت الطخكؼ،

صػره،  بكل السخفػض العجكاني اإلرىاب فيػ العشف، بسعشى اإلرىاب أما ربو رغبة في جشتو كرىبة مغ ناره،
 العشف بسعشى اإلرىاب أما كمصمػب، مفخكض إرىاب كتقػاه  تعالى هللا خذضة بسعشى اإلرىاب كعمى ذلظ فإف

 كمحل الدساكية، الخساالت كافة في اإلليي الذخع مغ تجخيع كمحل السخفػض، اإلرىاب فيػ الغضخ، تجاه
 .(ٜٔ)الػضعضة الشطع مغ تجخيع

 اآلخخيغ تجاه العشف "سمػؾ بأنو: اإلرىاب تعخيف عمى المغػؼ  السجسع اقترار كاف ىشا كمغ 
 محرػرة خكغض كثضخة أىجاًفا لإلرىاب إف حضث قاصًخا جاء التعخيف ىحا أف إال ،(ٕٓ)الدضاسضة" أىجافيع لتحقضق

 بقرج اآلخخيغ تجاه "العشف بأنو: تعخيفو األججر مغ ككاف لغة: تعخيفو فى كرد كسا الدضاسضة، األىجاؼ فى
 كرسػلو  كتعالى سبحانو هللا كمحاربة إفداد عمى تشصػؼ  أنيا شالسا األىجاؼ ىحه كانت أياً  أىجافو"، تحقضق

(ٕٔ). 
 ]ب[ اإلرىاب في المغات األجشبضة:

سػاء اإلنجمضدية مشيا أك الفخندضة أك اإليصالضة أك األلسانضة  -المغػية األجشبضة القجيسة خمت السعاجع  
مغ تعخيف كمسة اإلرىاب بالتخكضبة الحخفضة السحكػرة، كإنسا تزسشتيا معطع السعاجع الحجيثة، في إشارة إلى  -

                                                           

 (.ٓٗسػرة البقخة: اآلية )( (ٙٔ
 (.ٙٔٔسػرة األعخاؼ: اآلية ) (ٚٔ) 

  ٖـ، جٖٕٓٓمرخ،  –محسػد صالح العادلي، مػسػعة القانػف الجشائي لإلرىاب، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية  (ٛٔ)
 .ٓٔص    

 دراسة مقارنة، رسالة لشضل –(عبج هللا بغ سعػد السػسى،  الجخيسة اإلرىابضة بضغ الذخيعة اإلسالمضة كالقانػف الػضعي ٜٔ)
 .ٓٓٔكما بعجىا، ص ٛٓٔـ، صٕٙٓٓىػ = ٕٚٗٔدرجة الساجدتضخ، جامعة نايف لمعمـػ األمشضة،           

 .ٕٓـ، صٜٛٛٔاب الجكلي كفقًا لقػاعج القانػف الجكلي العاـ، دار الشيزة العخبضة، القاىخة، نبضل أحسج حمسي، اإلرى  (ٕٓ)
 دراسة –( عبج هللا بغ سعػد السػسى، الجخيسة اإلرىابضة بضغ الذخيعة اإلسالمضة كالقانػف الػضعي ٕٔ)

 .ٓٓٔمقارنة، مخجع سابق، ص             
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ضة، كبعج أف تصػرت كضخبت ، فقج كردت كمسة الخىبة مغ المغة الالتضش(ٕٕ)التاريخ الحجيث ليحا السرصمح
بجحكرىا في لغات السجسػعة الالتضشضة، انتقمت فضسا بعج إلى لغات أكربضة أخخػ، كعمى ذلظ فيي في المغة 

(، كقج كردت ليا عجة معاف في قامػس السػرد، Terreur(، بضشسا في المغة الفخندضة: )Terrorاإلنجمضدية: )
 ككميا تشجرج ضسغ مجسػعات ثالث:

 األكلى: تأتي بسعشى فطاعة أك رعب أك زعخ.السجسػعة 
السجسػعة الثانضة: تذسل كافة السعاني التي مغ شأنيا إيقاع الخعب في الشفػس، كسشطخ رىضب، أك مرجر 

 قمق، أك شخز أك شيء مخكع، كشفل مدعج.
 السجسػعة الثالثة: كتذسل معشى اإلرىاب، كعيج اإلرىاب.

 ( اإلرىابي، )Terroris( إرىاب، ذعخ ناشئ عغ: )Terrorismكسا كرد أيًزا في ذات القامػس: )

Terrorizeيخىب، يخكع، يكخىو عمى اإلرىاب، أك يأمخه بو :)(ٕٖ) 
 جانب مغ سػاء العشف الستخجاـ كسضمة لغة ىػ: األكركبضة السعاجع كبالجسمة فإف اإلرىاب في 
 بذأنيا كيدتخجـ سضاسضة، أىجاؼ تحقضق بيجؼ التخكيع، أك الحعخ لشذخ كػسضمة كيدتخجـ األفخاد، أك الحكػمة

 أك  Terror بالالتضشضة ،Atterire باإليصالضة ،Terrorist باإلنجمضدية: عمضيا لمتجلضل اآلتضة السرصمحات
Terreur، كبالفارسضة Tersidom (ٕٗ). 

 ( اإلرىاب في االصصالح الفقيي:ٕ) 
فات متعجدة لبعس صػر اإلرىاب، قل أف تجج تعخيًفأ لإلرىاب في كتب الفقياء، بضشسا تجج تعخي

عخَّؼ السجسع الفقيي اإلسالمي اإلرىاب بأنو: "العجكاف كجخيستي البغي كالحخابة، كلسا كاف األمخ كحلظ فقج 
، كيذسل (ا عمى اإلنداف )ديشو، كدمو، كعقمو، كمالو، كعخضوالحؼ يسارسو أفخاد، أك جساعات، أك دكؿ، بغضً 

، كالقتل بغضخ حق، كما يترل برػر الحخابة، كإخافة الدبضل، كقصع صشػؼ التخػيف، كاألذػ، كالتيجيج
ا لسذخكع إجخامي، فخدؼ، أك جساعي، ييجؼ إلى ككل فعل مغ أفعاؿ العشف، أك التيجيج، يقع تشفضحً  ،الصخيق

، إلقاء الخعب بضغ الشاس، أك تخكيعيع بإيحائيع، أك تعخيس حضاتيع، أك حخيتيع، أك أمشيع، أك أحػاليع، لمخصخ
كمغ صشػفو: إلحاؽ الزخر بالبضئة، أك بأحج السخافق كاألمالؾ العامة، أك الخاصة، أك تعخيس أحج السػارد 
                                                           

 دراسة مقارنة، دار الشيزة  –الجشائضة السػضػعضة في مػاجية الجخيسة اإلرىابضة ( خالج سالع عبج السجضج فالح، الدضاسة ٕٕ)
 .ٖٔـ، صٕٗٔٓالعخبضة، القاىخة،              

 .ٜٓٙـ، صٜٜٗٔلبشاف،  –( السػرد: قامػس عخبي إنجمضدؼ ، لسشضخ البعمبكي، دار العمع لمساليضغ، بضخكت ٖٕ)
 ؛ سضل إدريذ، ٛٗٗٔـ،  ص ٜٛٚٔعخبي( مكتبة لبشاف، عاـ  –ضدؼ حدضغ سعضج الكػمي، السغشى األكبخ )إنجم (ٕٗ)

 ؛ عبجهللا خمضفة الذضاجى، إرىاب ٓٔـ ، ص ٜٜٗٔ، دار األدب،  بضخكت  ٖعخبى ( ط –قامػس السشيل، )فخندى             
 .ٕٓـ، صٜٜٛٔالجكلة فى الشطاـ العالسي  السعاصخ، السدتقبل العخبى            
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الػششضة، أك الصبضعضة، لمخصخ، فكل ىحا مغ صػر الفداد في األرض، التي نيى هللا سبحانو كتعالى السدمسضغ 
 .(26)"(ٕ٘)َّ من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حلٱُّٱٱٱٱ:عشيا في قػلو

لسا خمت كتب الفقو اإلسالمي مغ تعخيف لإلرىاب بسعشاه السعاصخ، كلسا  لباحث لإلرىاب:تعريف ا
نجرت تعخيفاتو في كتب الفقو السعاصخ، كاف لداًما عمى الباحث كضع تعخيف يمع شسمو كيجسع متفخقو، 

، التي تقع مغ ا، السحخمة شخعً كيحجد أركانو، كعمى ذلظ يعخؼ الباحث اإلرىاب بأنو: "كافة األفعاؿ اإلجخامضة
فخد أك جساعة أك دكلة، كيكػف مغ شأنيا أف تؤدؼ إلى إثارة الخعب في السجتسع، كالعبث بسقجرات الذعػب، 

 .كحضاة األفخاد"
 شخح التعخيف:

كافة األفعاؿ: كىػ لفع جامع لكل ما مغ شأنو أف يسثل جخيسة بسعشاىا الػاسع، فضذسل الخكغ السادؼ بكل 
 اط السختكب إيجابًضا أك سمبًضا.صػره، كسػاء كاف الشذ

 كإبجاء اآلراء كالحخيات -اإلجخامضة: كىػ قضج يخخج األفعاؿ غضخ اإلجخامضة، إذ يدتحضل أف تسثل أفعااًل عادية 
 جخيسة إرىابضة. -

السحخمة شخًعا: كىػ قضج يخخج األفعاؿ السحخمة قانػًنا، إذ أنشا برجد التعخيف الذخعي لإلرىاب، كيكػف 
فعل لتحجيج كػنو محخًما مغ عجمو، ىػ الخجػع إلى الشرػص الذخعضة، إذ العبخة ما حـخ الذارع تأصضل ال

الحكضع، فإف اإلسالـ يحـخ االعتجاء عمى اآلخخيغ، ميسا كاف الجافع لحلظ، بل أنو يرف قتل الشفذ أك 
 من خن حن جن  يم ىم ٹٱٹٱُّٱاإلفداد في األرض بأنو قتل لمشاس جسضًعا، مرجاًقا لقػلو تعالى: 

تحخيع كتتعاضج األحاديث الشبػية في بضاف ، (ٕٚ)َّجي يه ىه مه جه ين ىن
:"...كل السدمع عمى  كمشيا قػؿ الشبي االعتجاء عمى أؼ نفذ كانت، مدمسة أك غضخ مدمسة بغضخ حق،

ا لع يخح مغ قتل معاىجً قاؿ: " -  -عغ الشبي  (ٜٕ)ؼ البخار ، كركػ (ٕٛ)السدمع حخاـ، عخضو كمالو كدمو..."
(ٖٓ)"اجشة، كإف ريحيا تػجج مغ مدضخة أربعضغ عامً رائحة ال

. 

                                                           

 (.ٚٚاآلية )( سػرة القرز: ٕ٘)
 ـٕٕٓٓ/ ٔ/ ٓٔإلى ٘ق، الحؼ يػافقو مغ ٕٕٗٔ/ ٓٔ/ ٕٙإلى  ٕٔ( الجكرة الدادسة عذخ بسكة السكخمة، مغ ٕٙ)

 ( بعشػاف: تعخيف اإلرىاب، كحقضقتو في اإلسالـ،كعشج الغخب. ٕٗٚٚٔٔ.]مػقع اإلسالـ سؤاؿ كجػاب، الفتػػ رقع )             
              https://islamqa.info.] 

 (.ٕٖ( سػرة السائجة: اآلية )ٕٚ)
، رقع  ٕٜ/ٙ( . كأخخجو أيًزا: البضيقي )ٕٗٙ٘، رقع  ٜٙٛٔ/ٗ( ، كمدمع )ٖٔٚٚ، رقع  ٕٚٚ/ٕ(  أخخجو أحسج )ٕٛ)

ٕٔٔٚٙ.) 

https://islamqa.info/
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التي تقع مغ فخد أك جساعة أك دكلة: كىػ حرخ ألنػاع مختكبي الجخائع اإلرىابضة، فال يذتخط أف تكػف 
الجخيسة اإلرىابضة كاقعة مغ جساعة مشطسة أك غضخ مشطسة، بل يكػف الفخد إرىابًضا إذا ارتكب أًيا مغ األفعاؿ 

ة إرىابضة، كتكػف الجكلة إرىابضة إذا مارست جخائع إرىابضة ضج األقمضات عمى أرضيا، أك ضج التي تسثل جخيس
دكلة أخخػ، كلضذ كاقع العالع اآلف عشا ببعضج، فكع مغ جخائع إرىابضة تختكب باسع تحخيخ الذعػب، كباسع 

 محاربة اإلرىاب، كىي في حج ذاتيا عضغ اإلرىاب.
 
 

 الثانى المطلب
 لإلرىاب نيالقانه  التعريف

 
 العامة كالسستمكات كاألمػاؿ األركاح عمى اعتجاء كل"يسكغ تعخيف اإلرىاب بػجو عاـ بأنو: 

 لمقانػف  العامة السبادغ ذلظ في بسا السختمفة، بسرادره العاـ الجكلي القانػف  ألحكاـ بالسخالفة كالخاصة،
 بأنو: اإلرىاب ، كسا يعخؼ(ٖٔ)"لجكلضةا العجؿ لسحكسة األساسي الشطاـ مغ ٖٛ السادة تحجده الحػ بالسعشى

 ضج سضاسضة مشطسة بسسارستو كتقػـ سضاسي، ىجؼ تحقضق إلى يخمي الحؼ لمعشف، السشطع االستخجاـ"
 أك لمعشف السذخكع غضخ االستخجاـ" بأنو: اإلرىاب يعخؼ كسا ،(ٕٖ)"األمغ عجـ مغ جػ لخمق السػاششضغ

 لمخصخ يعخض رعب عشو يشتج دكلة، أك جساعة أك فخد ضج دكلة أك مجسػعة أك فخد بػاسصة بو التيجيج
 سمػكيا تغضخ لكى الجكلة أك الجساعة عمى الزغط مشو الغخض كيكػف  أساسضة، حخيات ييجد أك بذخية أركاًحا
 .(ٖٖ)"ما مػضػع تجاه

                                                                                                                                                                                           

حبخ اإلسالـ، كالحافع لحجيث رسػؿ  ىػ( ىػ: دمحم بغ إسساعضل بغ إبخاىضع، أبػ عبج هللا، البخارؼ،ٕٙ٘ –ٜٗٔالبخارؼ ) (ٜٕ)
  كلج ببخارؼ، كنذأ يتضًسا، ككاف حاد الحكاء مبخًزا في األلفاظ، رحل في شمب الحجيث، كسسع مغ نحػ ألف شضخ بخخاساف

كالذاـ كمرخ كالحجاز، كغضخىا، جسع نحػ ستسائة ألف حجيث، اختار مسا صح مشيا كتابو )الجامع الرحضح( الحؼ ىػ أكثق 
جيث، كىػ أصح كتاب بعج كتاب هللا عد كجل، مغ ترانضفو أيًزا: )التاريخ؛ الزعفاء؛ األدب السفخد(. ]األعالـ كتب الح
-ٗ/ٕ؛ تاريخ بغجادٕٔٚ/ٔ؛ شبقات الحشابمة البغ أبي يعمى ٚٗ/ٜ؛ تيحيب التيحيبٕٕٔ/ٕ؛ تحكخة الحفاظٕٛ٘/٘لمدركمي

ٖٙ.] 
، حجيث رقع ) ،  كتاب الجيات( ركاه البخارؼ في صحضحضو، ٖٓ)  (.ٙٔ٘ٙباب إثع مغ قتل ذمضا بغضخ جـخ

 ، ٔاإلسالمضة ، ط عبج العديد سخحاف، اإلشار القانػني لحقػؽ اإلنداف في القانػف الجكلي ، دراسة مقارنة  بالذخيعة (ٖٔ)
 .ٕٚـ ، ص ٜٚٛٔبجكف دار شبع، القاىخة،            

 . ٙٛٗـ، صٜٚٚٔصالح الجيغ عامخ، السقاكمة الذعبضة السدمحة في القانػف الجكلي العاـ ، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  (ٕٖ)       
 . ٕٚمخجع سابق، صنبضل أحسج حمسي، اإلرىاب الجكلي كفًقا لقػاعج القانػف الجكلي العاـ،  (ٖٖ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12563&idto=12669&lang=&bk_no=52&ID=3786


11 
 

 ألنو لإلرىاب؛ تعخيف معضغ كضع السشاسب مغ لضذ أنو الػضعي، القانػف  فقياء البعس مغ بضشسا يخػ 
كالصغضاف  كالطمع القيخ في الستسثمة الحقضقضة أسبابو تختفي حضث اصصالحًضا؛ لو مذتخكة تعخيفات كجػد يتعحر

 صػر تحت كتشػعو، لتعجده تحجيج مفيػـ مدبق لإلرىاب، نطًخا يسكغ فال كالعجكاف كالبصر كالتشكضل، كعمضو
  .(ٖٗ)متغايخة كثضخة كأىجاؼ
 كالعسل اإلرىاب، تعخيف مغ كضػًحا أكثخ تعج كالتى اإلرىاب، ضاىخة مع التعامل االتجاه ىحا أنرار كفٌزل

 مدألة سػػ  تعج ال اإلرىاب تعخيف مدألة كأف مػاجية ىحه الطاىخة السدتحجثة عمى السجتسع، ضخكرة عمى
  أكاديسضة.

 بالجسعضة كرد كما ـ،ٜٙٛٔ عاـ شػكضػ فى  السشعقجة الرشاعضة الجكؿ قسة االتجاه ىحا أنرار كمغ    
 في عقج الحػ السحنبضغ كمعاممة الجخيسة لسشع الثامغ كالسؤتسخ ـ،ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٜٕ في الستحجة لألمع امةالع

 الفخندي الذضػخ مجمذ ككحلظ ـ،ٜٜ٘ٔ عاـ بالقاىخة عقج الحػ مشو التاسع كالسؤتسخ ـ،ٜٜٓٔ بكػبا ىافانا
 .   (ٖ٘)كمتعحًرا مفقػًدا يعتبخ اإلرىاب تعخيف أف اعتبخ كالحؼ
 ىحا تعخيفات تعجدت كقج لإلرىاب، محجد تعخيف لػضع الدعي إلى ذىب الفقو مغ آخخ جانب كىشاؾ    

 :إتجاىضغ في اآلراء ىحه إجساؿ كيسكغ اإلرىاب، لسفيػـ مشيع كل كنطخ اتجاىات بتعجد الفقو مغ الجانب
 أحجىسا مادؼ، كاآلخخ غائي:

 كلضذ أفعالو شبضعة حضث كمغ السادؼ لو، لكضافا إلى نطًخا اإلرىاب ىحا االتجاه يعخؼ: السادؼ االتجاه ( أ)
 العسمضات خرائز إبخاز لإلرىاب عمى تعخيفو عشج االتجاه ىحا كيعتسج أك صفاتيع كذكاتيع، مختكبضو بتحجيج

 ىحا أنرار التي أكردىا الستعجدة، لمتعخيفات كفًقا اإلرىاب، ككصفيا، كعمى ذلظ أمكغ تعخيف اإلرىابضة
 مغ بالخػؼ اإلحداس ما، شخز لجػ تثضخ أف شبضعتيا مغ التي الستصخؼ، العشف ألنو: "أعساؿ االتجاه
 الخصخ مغ حالة خمق عمى قادرة كسائل باستخجاـ كذلظ الذجيج، كالفدع الخعب كيشذئ صػرة بأؼ ما، خصخ
 السجتسع". فى العاـ
ىاب، كالتي تتسثل اإلر  في السدتخجمة الػسائل تمظ كتحجيج حرخ إلى االتجاه ىحا أنرار بعس كسعى     
السشذآت، سخقة البشػؾ كالسؤسدات الحكػمضة  كتفجضخ الخىائغ، االغتضاؿ، القتل، االختصاؼ، احتجاز) في:

 (.كغضخ الحكػمضة... إلخ

                                                           

 جامعة القاىخة ، دار السصبػعات -إماـ حدشضغ عصا هللا، اإلرىاب البشضاف القانػني لمجخيسة،  رسالة دكتػراه، كمضة  الحقػؽ  (ٖٗ)       
 .ٖٓٔـ، ص ٕٗٓٓالجامعضة، القاىخة ،           
 .ٕٓخجع سابق، ص عبجهللا خمضفة الذضاجى ، إرىاب الجكلة فى الشطاـ العالسى السعاصخ، م (ٖ٘)
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 فانػفضتر، سالجانا، جي) اإلتجاه، مغ فقياء القانػف األجشبي، الفخندي كاإليصالي: ىحا أنرار أبخز كمغ
 .(ٖٙ) (جػيالـ كجضمبخت كسػتضمى، ج،جػندبخ  لضسكضغ، رادكلضدكػ،

 عمضو متفًقا مذتخًكا قجًرا ىشاؾ فإف اإلرىابي، العسل لتسضضد جاءت التي كالخرائز الرفات كثخة كرغع     
 كىحه األعساؿ، مغ غضخه عغ تسضده التى اإلرىابي العسل بخرائز يتعمق فضسا الخأؼ، كذلظ ىحا أنرار بضغ

 عشف كأنو معشػًيا، أك مادًيا عشًفا يكػف  كقج التيجيج، أك العشف ل شابعوعس أنو: ىي تسضده التى الخرائز
 كيدتخجـ السشيجضة، أك التشطضع أك بالعسج كسا أنو يترف مألػؼ، كغضخ متصخؼ أك مذخكع كغضخ شجيج

 يدعى أىجافاً  لو إف بل عذػائًضا، عساًل  لضذ كأنو السجتسع، عمى لمدضصخة كييجؼ كالتخػيف، الخعب إلحجاث
(ٖٚ)كالسباغتة كالسفاجأة بالدخية يترف كأنو تحقضقيا،ل

.  

اإلرىابضة، يعج مغ األمػر التي جانبيا الرػاب؛ حضث أف جخائع  لألعساؿ الحرخؼ  التحجيج أف إال     
 التشػع الجائع عغ فزاًل  العرخ، تكشػلػجضا لتقجـ اإلرىاب متججدة كمتصػرة، كمتعجدة الرػر كالػسائل؛ نطُخا

 أك ديشًضا أك أيجيػلػجًضا أك سضاسًضا يكػف  فقج معضغ، شكل فى انحراره كعجـ كأغخاضو، رىابأىجاؼ اإل فى
  .(ٖٛ)تحقضقيا يدعى اإلرىابضػف إلى التى األىجاؼ مغ ذلظ غضخ أك ربحًضا، أك اجتساعًضا

 مػسائلل ككفًقا ليا، السراحب لمخصخ بالشطخ اإلرىابضة، الجخيسة تعخيف إلى الخأؼ ىحا أنرار كذىب     
 عمى كاالعتجاء الزخر في كالستسثل الجخيسة، عمى الستختب لألثخ الشطخ عغ فزاًل  ارتكابيا، في السدتخجمة
 .(ٜٖ)اإلجتساعي األمغ انعجاـ مغ حالة خمق مغ إلضو يؤدؼ كما الجكلة، فى العاـ كالشطاـ العامة، السرمحة

 مغ كيشطخ البعس مشو، الغاية إلى نطًخا رىاباإل تعخيف عمى يخكد الحؼ كىػ االتجاه: الغائي االتجاه( ب)
 كالخعب التجمضخ إحجاث) كىي التي تتسثل في: اإلرىابضة، األعساؿ في القخيبة الغاية إلى اإلتجاه ىحا أنرار
.(ٓٗ) (الجكؿ أك الحكػمات أك األشخاص لجػ سػاء السجتسع، فى الذجيج كالفدع

 إلى اآلخخ بضشسا يشطخ البعس 

                                                           

 ـ،ٜٜٙٔدراسة مقارنة، دار الشيزة العخبضة، القاىخة ،  -دمحم أبػ الفتح الغشاـ، مػاجية اإلرىاب فى التذخيع السرخؼ ( (ٖٙ
 ؛ دمحم مؤنذ محب الجيغ، اإلرىاب فى القانػف الجشائى، دراسة قانػنضة مقارنة عمى السدتػيضغ الػششي كالجكلي، ٕص              

 . ٖٚـ ، صٖٜٛٔمكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة              
 نػر الجيغ ىشجاكؼ، الدضاسة الجشائضة لمسذخع السرخؼ فى مػاجية جخائع اإلرىاب، دار الشيزة العخبضة، القاىخة  (ٖٚ)

 شائى الجكلى ؛ مجحت رمزاف، جخائع اإلرىاب فى ضػء األحكاـ السػضػعضة كاإلجخائضة لمقانػف الجٓٔـ ، ص ٜ٘ٛٔ             
 . ٗٛـ ، صٜٜ٘ٔ،  دار الشيزة العخبضة ، القاىخة ، ٔكالجاخمي ، دراسة مقارنة ، ط            

 .ٕٚـ، صٜٙٛٔأحسج جالؿ عد الجيغ، اإلرىاب كالعشف الدضاسي، دار الحخية،  (ٖٛ) 
 كما بعجىا. ٓ٘ـ، صٜٛٙٔمبادئو فى القانػف األنجمػ أمخيكي، القاىخة،  -محضي الجيغ عػض، القانػف الجكلى (ٜٖ) 

 مرصفى مرباح  دبارة، كضع ضحايا اإلجخاـ فى الشطاـ الجشائى، دراسة نقجية لمشطاـ الجشائى فى ضػء معصضات عمع (ٓٗ)     
 .ٖٓٔـ، صٜٙٙٔاإلجخاـ، رسالة دكتػراه ، جامعة اإلسكشجرية، عاـ          
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 بيجؼ كانت سػاء ىجفيا لتحقضق اإلرىابضة؛ األعساؿ مغ السشذػدة الغاية دائساً  كىى رىاب،لإل البعضجة الغاية
 سضاسة مطاىخ بعس عمى اعتخاض أك معضغ إقمضع استقالؿ أك الحكع، نطاـ في انقالب كإحجاث) سضاسي
كفخض  ضصخة،الد بيجؼ األدياف مغ الستصخفة الصػائف مختمف بضغ الصائفي كالشداع) ديشي ىجؼ أك ،(الجكلة

 . معضغ استخاتضجي أك أيجلػجي أك فمدفي أك اجتساعي بيجؼ أك ، (كل فخيق معتقجه عمى اآلخخيغ
 بػلػؾ، لضفاسضخ، ماريشضمى جػرج إريظ، ديفضج) كاإليصالي الفخندي الفقو مغ اإلتجاه ىحا أنرار كأبخز     

 شأنيا مغ لػسائل كالعسجػ السشطع ستعساؿبأنيا: "اال اإلرىابضة الجخيسة الخأػ ىحا أصحاب باالتدػ(، كيعخؼ
 .(ٔٗ)معضغ" ىجؼ تحقضق بقرج الخعب إثارة
جعل  ما كىػ كأشكالو، صػره اإلرىاب، كتعجاد تعخيف صعػبة أماـ الفقو مغ اآلخخ البعس كفي محاكلة    
 . ككسائمو أسالضبو كبضغ اإلرىاب بضغ كصػره،أك كأشكالو اإلرىاب تعخيف بضغ يخمط البعس ىحا

الفقو  فى لإلرىاب محجد تعخيف كضع صعػبة لشا يتبضغ الدابقة، التعخيفات جساع القػؿ: مغ خالصة  
 :اآلتضة لألسباب الػضعي؛ كذلظ كالقانػف 

 ىحه الرتكاب كالجكافع البػاعث كتعجد مع تشاقزيا، كأىجافو، أشكالو كصػره كتعجد اإلرىاب تذعب - ٔ
 .الجخيسة

 ىحه تأثضخ كدرجة اإلرىابضة، العسمضات يشفحكف  مغ كنػعضة باإلرىاب، ؼالسػصػ  العشف أنساط تختمف - ٕ
 .الػششي السدتػػ  عمى مفيػمو عغ الجكلي، السدتػػ  عمى مفيػمو كاختالؼ األعساؿ،

 الثػرة استخجمتو فقج الدضاسضة، القػػ  إلضو تمجأ أف يسكغ الحػ الدضاسي، الرخاع أسالضب أحج اإلرىاب أف - ٖ
 ـ.ٜٚٔٔ عاـ ركسضا فى الذضػعضػف  الثػار كاستخجمو لعجالة،ا بسعشى الفخندضة

كنذاشيا،  التشطضسات شخعضة كعجـ شخعضة حػؿ اآلراء كتبايغ العشف، مغ أخخػ  برػر اإلرىاب اختالط - ٗ
 كانت سػاء بأنػاعيا، كالحخكب الدضاسضة كالجخائع األخخػ، الدضاسى العشف برػر اإلرىاب اختالط ذلظ كمغ

 كالعرضاف لمحجكد، كالعابخ السشطع اإلجخاـ صػر ككحلظ عرابات، أك تحخيخية حخكًبا أك ةتقمضجي حخكًبا
 .(ٕٗ)كاإلنقالبات

 كتجاكز اإلرىاب، بطاىخة ارتباشيسا كمجػ العخقي، أك الجيشي كالتصخؼ العشف مفيـػ بضغ خمط كجػد - ٘
 .(ٖٗ)الجكلضة إلى اإلقمضسضة األبعاد مغ كتحػلو اإلرىاب

                                                           

 .ٕٛالجكلى العاـ، مخجع سابق، ص نبضل أحسج حمسي، اإلرىاب الجكلى كفًقا لقػاعج القانػف   (ٔٗ)
 ـ، ٜٜٔٔإكـخ بجر الجيغ؛ كآخخكف ، ضاىخة اإلرىاب الدضاسي عمى السدتػػ الشطخؼ، دار الثقافة  العخبضة، القاىخة، ( (ٕٗ

 .ٕٗص              
 . ٖٜإماـ حدشضغ عصا هللا، اإلرىاب البشضاف القانػني لمجخيسة،  مخجع سابق، ص  (ٖٗ)
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 كقت فى سػاء اإلجخامضة العسمضات باقي مثل معضشة، قػاعج أك لسعايضخ اإلرىابضة لعسمضاتا خزػع عجـ - ٙ
 .(ٗٗ)الحخب أك الدمع

 عغ التغاضي مع الدضاسضضغ، الخرػـ لػصف سضاسي كتعبضخ كاستخجامو اإلرىاب مفيػـ فى الخمط - ٚ
 ىشاؾ فأصبح اإلرىاب، عمى ءالقزا أجل مغ كفاًحا أك مزاًدا إرىاًبا بأنيا ككصفيا اإلرىابضة األعساؿ
 لكل الدضاسضة كالسرالح لألىػاء كفًقا باإلرىاب، كالجكؿ كالجساعات األفخاد كصف فى كعذػائضة انتقائضة
 .شخؼ

 مفيػـ تحجيج عجـ كبالتالي الحالي، عرخنا حتى اإلرىاب، لسكافحة عالسضة اتفاقضة لػضع الػصػؿ عجـ - ٛ
 .لو لسضةعا معايضخ كضع أك خالليا مغ اإلرىاب

 الفقو فى اإلرىابضة الجخيسة ثع كمغ اإلرىاب تعخيف مػضػع حدع عجـ مغ الخغع كعمى األمخ، كاف ما أًيا    
 مغ لو لسا لإلرىاب، تعخيف لػضع الدعي كضخكرة أىسضة مجػ لشا يتبضغ لو، محجد تعخيف ككضع الػضعي

 فزاًل  لألنطسة، الدمضع القانػني لمتصبضق اضسانً  كذلظ دكلة، لكل الجاخمي الػششي الرعضج عمى كبضخة أىسضة
 كضع يتع أف إلى معيا، كالتعامل لسكافحتيا، كاألمغ الذخشة رجاؿ أماـ الطاىخة ليحه كاضح إشار رسع عغ

 الجكؿ عمى لسفيػـ كفًقا كلضذ الجكؿ، لجسضع كممـد كاحج لسفيػـ كفًقا تصبضقيا، يتع مشذػدة عالسضة تعخيفات
 .(٘ٗ)الذخرضة كمرالحيا أىػائيا حدب

 شبضعتيا مغ كالتى السدتخجمة الصخيقة أك "األسمػب: بأنو اإلرىاب تعخيف يسكغ تقجـ، ما ضػء كفي
 السستمكات أك األركاح عمى االعتجاء ىػ فاإلرىاب الشيائي، اليجؼ إلى الػصػؿ بقرج كالفدع الخعب إثارة

 نذخ شأنيا مغ كسضمة باستخجاـ لجكليا أك السحمى السجتسع ضج ما، مجسػعة أك دكلة قبل مغ مشطع بذكل
 .(ٙٗ)معضغ" ىجؼ لتحقضق الشفػس؛ فى الخعب

 :كذلظ عمى الشحػ التالي لو، أساسضة ثالثة اإلرىاب عشاصخ ندتجسع، تعخيف أف كعمى ما سبق يسكغ
 تتزسشو ىحه الجخائع مغ أعساؿ كما جخائع اإلرىاب، ارتكاب فى الصخيق أك األسمػب، الحؼ يدتخجـ – ٔ

 .(ٚٗ)بو التيجيج أك فالعش
                                                           

 .ٕٓ؛ كآخخكف، ضاىخة اإلرىاب الدضاسي عمى السدتػػ الشطخؼ، مخجع سابق،صبجر الجيغ إكـخ(ٗٗ) 
دراسة مقارنة، مخجع سابق، ،  –(عبج هللا بغ سعػد السػسى،  الجخيسة اإلرىابضة بضغ الذخيعة اإلسالـ  كالقانػف الػضعي ٘ٗ)

 كما بعجىا. ٛٓٔص
 مرخ،  –، دار الشيزة العخبضة، القاىخة ٕط محسػد نجضب حدشي، السداىسة الجشائضة في التذخيعات العخبضة،( (ٙٗ
 .ٛٓٔص            
دراسة مقارنة، مخجع سابق،  –( عبج هللا بغ سعػد السػسى،  الجخيسة اإلرىابضة بضغ الذخيعة اإلسالـ  كالقانػف الػضعي ٚٗ)

 كما بعجىا. ٛٓٔص
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 رسائل عمى كيشصػؼ  التيجيج بو كيقرج العشف أعساؿ مغ األسمػب، ليحا نتضجة كالفدع الخعب إثارة - ٕ
 .(ٛٗ)مقرػًدا في ىحه الحالة عشًفا كيعج الخعب اإلرىابي، الفعل يحسميا مقرػدة

 أك حكاًما كانػا سػاء اىجيغالسذ نفػس عمى السعشػية الدضصخة تحقضق ىػ كالفدع الخعب إثارة مغ اليجؼ - ٖ
 أك اقترادية كانت سػاء معضشة خاصة مرمحة أك عقائجؼ أك سضاسي معضغ مبجأ فخض بغخض محكػمضغ،

 .(ٜٗ)معضشة اجتساعضة أك سضاسضة
 اإلرىاب في التذخيع السرخؼ:

تجاكلت فكخة اإلرىاب في التذخيعات الجشائضة السرخية، كعمى كجو التحجيج في قانػف العقػبات 
ـ، ٕٜٜٔ( لدشةٜٚ، كالقػانضغ السعجلة لو، كذلظ قبل التعجيل الرادر بسػجب القانػف رقع )(ٓ٘)لسرخؼ ا

 الجشائضة. كاإلجخاءاتبتعجيل بعس نرػص قانػف العقػبات 
 مشطسة مع يزع ليا قػاعج مػضػعضة أك إجخائضةف ،جخيسة مدتقمة اعتبارهالتذخيع السرخؼ لع يعالج اإلرىاب بك 

يقرج : "الحؼ عخؼ اإلرىاب بقػلوـ الدالف، ك ٕٜٜٔ لدشة ٜٚحتى صجكر القانػف رقع كذلظ  بيا، خاصة
لضو الجاني إك التخكيع، يمجأ أك التيجيج أك العشف أباإلرىاب في تصبضق أحكاـ ىحا القانػف كل استخجاـ لمقػه 

مشو ألسجتسع ك ك تعخيس سالمة اأخالؿ بالشطاـ العاـ ك جساعي، بيجؼ اإلأجخامي فخدؼ إا لسذخكع تشفضحً 
مشيع أك أك حخياتيع أك تعخيس حضاتيع ألقاء الخعب بضشيع إك أذا كاف مغ شأف ذلظ ايحاء االشخاص إلمخصخ 
مالؾ العامو ك باألأك بالسباني أمػاؿ ك باألأك بالسػاصالت أك باالتراالت ألحاؽ الزخر بالبضئو إك ألمخصخ 

ك أك دكر العباده أك عخقمة مسارسة الدمصات العامو أ ك مشعأستضالء عمضيا ك االأك احتالليا أك الخاصو أ
   (ٔ٘)"ك القػانضغ اك المػائحأك تعصضل تصبضق الجستػر أعساليا معاىج العمع أل

العجيج  زسشوف ،تعخيف اإلرىاب كسع مغ دائخةف السذخع السرخؼ قج أ ،مغ ىحا التعخيف لمباحث: يبجكالحؼ ك 
ة، التأثضخ الشفدض ػاملعمى سبضل السثاؿ عغ ع فقج تجاكز ،عارؼ عمضومغ األفعاؿ التي قج تقع تحت معشاه الست

فزاًل  ، بحضث تذسللجخائع اإلرىابضةلكافة ا مسضدةك  ثابتة كرفة ،الخعب السجسع عمى اشتخاشو أك بسعشى أدؽ
إلى إلحاؽ الزخر بالبضئة كباالتراالت  ،إيحاء األشخاص كتعخيس حضاتيع أك حخياتيع أك أمشيع لمخصخ عغ
  .جخائع عادية تحفل بيا التذخيعات الجشائضة ضخ ذلظ مغ الجخائع اإلرىابضة، كالتي تذكل في مجسميا،غ

 :اإلرىاب في التذخيعات السقارنة

                                                           

 ( السخجع الدابق، السػضع نفدو.ٛٗ)
 ( السخجع الدابق، السػضع نفدو.ٜٗ)
 ، كتعجيالتو.ٖٜٛٔ( لدشة ٛ٘لقانػف رقع )( آ٘)
 ت قانػف العقػبات كقانػف اإلجخاءاتالرادر بتعجيال  ـٕٜٜٔلدشة  ٜٚالقانػف رقع  ( مغ القانػف ٙٛ( السادة رقع ) ٔ٘)

 ـ.ٕٜٜٔيػلضػ سشة  ٛٔمكخر في  ٜٕالجشائضة الجخيجة الخسسضة العجد رقع              

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%28eg%29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_97_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1992
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%28eg%29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_97_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1992
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  ، نحكخ مشيا:عالجت مػضػع اإلرىاب قج ،التذخيعات األجشبضة كالعخبضة كبجكرىا فإف بعًزا مغ
 .اإلرىاب مغ التذخيع الفخندي مػقف: أكاًل 

ضسغ نرػص قانػف يا إنسا عالجك  ،اا خاًص لسكافحة اإلرىاب قانػنً  أيًزا لع يفخد الفخندي السذخع
باعتبارىا  ، كذلظصخامةك  شجة أخزعيا لقػاعج أكثخ ،مجخمة ة معضشأفعااًل  فضو حجدالحؼ ك  الفخندي، العقػبات

لشطاـ العاـ برػرة إذا اترمت بسذخكع إجخامي فخدؼ أك جساعي بيجؼ اإلخالؿ با ،رىابضةاإلجخائع مغ ال
عخؼ ـ، ٜٙٛٔـلعا( ٕٓٓٔ/ٙٛ)رقع  الفخندي كبسػجب القانػف ، (ٕ٘)جدضسة عغ شخيق التخػيف كالتخكيع

خخؽ لمقانػف، يقجـ عمضو فخد مغ األفخاد، أك تشطضع جساعي بيجؼ إثارة " :السذخع الفخندي اإلرىاب بأنو
 .(ٖ٘)"اضصخاب خصضخ في الشطاـ العاـ عغ شخيق التيجيج بالتخىضب

 .اإلرىابمػقف التذخيع األمخيكي مغ ا: ثانضً 

االتجاه عمى ذلظ يحىب ك  دكف الجساعات،تذخيعات اإلرىاب باألفخاد  الػاليات الستحجة األمخيكضةتخبط 
نذاط مػجو ضج شخز مغ  :لى تعخيف اإلرىاب بأنوإ الػاليات الستحجة األمخيكضة لجػ الفقيي الدائج

مغ األجانب السقضسضغ  غ قبل فخد لضذ مغ مػاششي الػاليات الستحجة أكأشخاص الػاليات الستحجة يسارس م
 .   (ٗ٘)فضيا برػرة دائسة

 عمى سبضل السثاؿ، مشيا ضة،اإلرىاب الجخيسة قج سغ السذخع األمخيكي عجة قػانضغ لسكافحةبجكره فك 
ض عمى جداءات تفخ  األمخيكي خسجكسا سغ الكػن، (٘٘)ـٜٔٚٔ قانػف مكافحة اختصاؼ الصائخات عاـ

 (ٙ٘)ـٜٙٚٔفي عاـ  آمًشا االتي تعاكف اإلرىابضضغ أك تحخضيع أك تسشحيع مالذً  ،البمجاف
سمػؾ جشائي عشضف يقرج  :اإلرىاب بأنو ـٜٗٛٔقج عخفت كزارة العجؿ األمخيكضة عاـ مغ جانبيا فك 

قات بو بػضػح التأثضخ عمى سمػؾ حكػمة ما عغ شخيق االغتضاؿ أك الخصف. بضشسا ذىب مكتب التحقض
ا عمى الحضاة اإلندانضة كيشتيظ حخمة القػانضغ الفضجرالي الى تعخيفو بأنو عسل عشضف أك عسل يذكل خصخً 

 .     (ٚ٘)ةالجشائضة في أية دكل

                                                           

 القاىخة، –، تعػيس السجشي عمضيع مغ األضخار الشاشئة عغ جخائع  اإلرىاب، دار الشيزة ة( أحسج شػقي عسخ أبػ خصػ ٕ٘)
 .٘٘ـ، ص ٕٜٜٔ            
 . ٜٙزجي، ودمحم عديد شكخؼ، اإلرىاب الجكلي كالشطاـ العالسي الخاىغ، دار الفكخ،  دمذق، ص( أمل ياٖ٘)
 .ٜٕٔ( السخجع الدابق، صٗ٘)
 .ٖٔٔ( السخجع الدابق، ص٘٘)
 ـ.ٜٙٚٔفي حديخاف  ٜٕٖ/ٜٗ( القانػف رقع ٙ٘)
 .ٖٓٔص( أمل يازجي، دمحم عديد شكخؼ، اإلرىاب الجكلي كالشطاـ العالسي الخاىغ، مخجع سابق، ٚ٘)
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حتى صجكر قانػف  ،ف السذخع األمخيكي لع يتعامل مع اإلرىاب باعتباره جخيسة مدتقمةفإ كمع ذلظ
عمى ك لعاـ ألفضغ ككاحج مغ السضالد،  سبتسبخ لحادؼ عذخ مغاثع تػالت القػانضغ بعج أحجاث ـ، ٜٜٙٔعاـ 

 .فضسا يتعمق بسكافحة تسػيل اإلرىاب كجو الخرػص،

 المبحث الثاني
 اإلرىاب في القانهن الدولي

 تمييد وتقديم:

بعج أف ذاقت الذعػب كالسجتسعات كيالت الحخكب في الحخب العالسضة األكلى كالثانضة، فمع يكغ بج أماـ الجكؿ 
 كالدالـ األمغ عمى جكلضة، التي يدشج إلضيا ميسة الحفاظال حفاظ عمى كضاناتيا كشعػبيا مغ إقامة السشطساتلم

 .(ٛ٘)األمع الستحجة مشطسة الجكلضضغ، كمغ ىحه السشطسات التي عيج إلضو بحساية أمغ كسالمة الذعػب،

 ثع تعجػ القانػف الجكلي، سحطػرة فيمغ األمػر ال  فضسا بضغ الجكؿ القػة استخجاـ كمشح ذلظ الحضغ فقج أصبح
 الحخب كسا في حالة نصاؽ الجكلة ذاتيا، داخل كالعشف القػة استعساؿ مشصق عجـ إلى الحطخ أمخ ىحا
 الستحجة صخاحة األمع مضثاؽ نز كلقج .كاألمغ الجكلضضغ الدمعالتي مغ شأنيا تيجيج  كحالة الفتشة األىمضة،

الثانضة، كالتي تشز عمى أنو: "يستشع أعزاء  فقخة الخابعة مغ السادةال القػة، كذلظ في حطخ استخجاـ عمى
اليضئة جسضًعا في عالقاتيع الجكلضة عغ التيجيج باستعساؿ القػة أك استخجاميا ضج سالمة األراضي أك 

 ."االستقالؿ الدضاسي ألية دكلة أك عمى أؼ كجو آخخ ال يتفق كمقاصج "األمع الستحجة

في  في السشطسة لمقػة االعزاء الجكؿ إلى حطخ استخجاـ بػضػح ة أنيا أشارتكيتبضغ مغ نز ىح الفقخ 
 الحخب إعالف تدػية الشداعات القائسة بضشيا، أك أف تيجد ياستخجاـ القػة، كىػ ما يعشي أف ذلظ يسثل نػًعا مغ

 ديباجة في دكلة مغ قبل دكلة أخخػ، كسا  يبجك الشز عمى ىحا الحطخ كاضًحا عمى سضادة اعتجاءً  أك يسثل 
السشطسة، كذلظ بقػليا: "كأف نزع قػانا كي نحتفع بالدمع  الستحجة، كذلظ عشج بضانيا لغايات األمع مضثاؽ

كاألمغ الجكلي،  كأف نكفل بقبػلشا مبادغ معضشة كرسع الخصط الالزمة ليا أال تدتخجـ القػة السدمحة في غضخ 
 السرمحة السذتخكة".

كىػ ما نبضشو  الجكلي، القانػف  السحخمة كالسحطػرة في العشف صػر أىع مغكعمى ما تقجـ فإف اإلرىاب يعج 
 عمى بضاف دكلي تػافق إلى في ىحه الجراسة، كرغع اإلجساع عمى حطخ اإلرىاب فإنو يرعب اإلجساع 

                                                           

 ـ. ٜ٘ٗٔحديخاف/يػنضو  ٕٙمضثاؽ األمع الستحجة صجر بسجيشة ساف فخاندضدكػ في يـػ ( ٛ٘)
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بل أجاز  القػة، استعساؿ تحخيع قاعجة مغ حاالت خاصة استثشى قج الجكلي القانػف  فإف ىحا، ماىضتو. كمع
 األمع مضثاؽ دكلًضا، فقج خػؿ السذخكعة كالغايات تحقضق بعس السرالح إلى استعساؿ القػة بقرج المجػء

 :ىسا حالتضغ، كىاتضغ الحالتضغ في القػة األعزاء حق استعساؿ الجكؿ الستحجة

 األكلى: حالة االعتجاء بغضخ كجو حق. الحالة

نرت عمى أنو: "إذا رأػ مجمذ األمغ أف  الستحجة؛ حضث األمع مضثاؽ مغ (ٕٗكىػ ما نرت عمضو السادة )
( ال تفي بالغخض أك ثبت أنيا لع تف بو، جاز لو أف يتخح بصخيق ٔٗالتجابضخ السشرػص عمضيا في السادة )

القػات الجػية كالبحخية كالبخية مغ األعساؿ ما يمـد لحفع الدمع كاألمغ الجكلي أك إلعادتو إلى نرابو، كيجػز 
السطاىخات كالحرخ كالعسمضات األخخػ بصخيق القػات الجػية أك البحخية أك البخية  أف تتشاكؿ ىحه األعساؿ

 التابعة ألعزاء "األمع الستحجة".

 الثانضة: حالة تعخض الجكلة العتجاء مغ دكلة أخخػ. الحالة -

 ( مغ مضثاؽ األمع الستحجة؛ حضث نرت عمى أنو: "لضذ في ىحا السضثاؽ مأ٘كىػ ما نرت عمضو السادة )
يزعف أك يشتقز الحق الصبضعي لمجكؿ، فخادػ أك جساعات، في الجفاع عغ أنفديع إذا اعتجت قػة مدمحة 
عمى أحج أعزاء "األمع الستحجة" كذلظ إلى أف يتخح مجمذ األمغ التجابضخ الالزمة لحفع الدمع كاألمغ 

غ إلى السجمذ فػًرا، كال تؤثخ تمظ الجكلي، كالتجابضخ التي اتخحىا األعزاء استعسااًل لحق الجفاع عغ الشفذ تبم
مغ الحق  -بسقتزى سمصتو كمدؤكلضاتو السدتسجة مغ أحكاـ ىحا السضثاؽ -التجابضخ بأؼ حاؿ فضسا لمسجمذ 

مغ الجكلي أك إعادتو إلى في أف يتخح في أؼ كقت ما يخػ ضخكرة التخاذه مغ األعساؿ لحفع الدمع كاأل
 الجكلي في مصمبضغ عمى الشحػ التالي: كعمى ما تقجـ نتحجث عغ اإلرىاب نرابو".

 األولطلب الم

 أسباب اإلرىاب الدولي وتمييزه عن الكفاح المدلح

فرع (، كتسضضده عغ الكفاح السدمح )فرع أول)نتحجث في ىحا السصمب عغ أسباب اإلرىاب الجكلي  تقديم:
 (، كذلظ عمى الشحػ التالي:ثاني
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 الفرع األول
 الدولي أسباب اإلرىاب

 إلرىاب الجكلي عمى الشحػ التالي:أسباب ا إجساؿيسكغ 

األسباب الدضاسضة: كاف لدقػط الذضػعضة )االتحاد الدػفضتي(، كنياية الحخب الباردة، كما تختب عمى ذلظ  (ٔ)
حػاذ الػاليات الستحجة األمخيكضة بالقػة، كامتالكيا لدمصات األمخ كالشيي عمى الرعضج الجكلي، حضث مغ است

كاف الحاؿ أثشاء تػاجج الذضػعضة قبل سقػشيا كاف يذار إلضيا بأنيا مشبع اإلرىاب كمرجره، غضخ أنو بعج ىحا 
إلرىاب، كسا كاف لمسػقف غضخ العادؿ الدفػط السدرؼ كاستبجاؿ القػػ الستكافئة، أدػ ذلظ إلى تشامي قػػ ا

لمشطاـ العالسي الججيج، ضج العجيج مغ القزايا ذات الصابع اإلنداني، كعمى كجو الخرػص في دكؿ العالع 
الثالث، كما تبع ذلظ مغ العجد الستعسج مغ مجمذ األمغ الجكلي، كعجـ اتخاذه مػاقف محايجة لشرخة 

كب كانتيكات حقػؽ اإلنداف، كل ذلظ كاف لو أثخ بالغ في تشامي الذعػب السطمػمة، كالترجؼ لسختكبي الحخ 
قػػ اإلرىاب كانتذاره كانتذار الشار في اليذضع، كذلظ بحجة نرخة الذعػب السقيػرة كاسدتخداد األراض 

 .(ٜ٘)السدمػبة

جة، األسباب االقترادية: كاف لمفقخ كالعػز كالحاجة، كالعجد عغ إقامة تعاكف دكلي مغ قبل األمع الستح (ٕ)
كالترجؼ لمسذكالت االقترادية كاالجتساعضة، كالتخمز مغ الفجػة العسضقة بضغ الجكؿ الفقضخة كالجكؿ الغشضة، 
كما يتبع ذلظ مغ تحقضق حضاة أفزل كمدتػػ معضذي مشاسب لألغمبضة الداحقة مغ شعػب األرض، كالعضر 

ع مغ التكافئ العادؿ كالجائع لمكثضخ في عدة ككخامة كشخؼ، كقج كاف لعجد مشطسة األمع الستحجة عغ خمق نػ 
مغ السذكالت االقترادية عمى الرعضج الجكلي، ككحلظ استخجاـ السداعجات اإلندانضة، كاستخجاميا كسضمة 
لمزغط عمى الجكؿ الفقضخة كالتجخل في شؤكنيا كقخارتيا السرضخية، كغضخ ذلظ مغ األسباب االقترادية التي 

 .(ٓٙ)جاد اإلرىابضضغ عمى مدتػػ العالعكاف ليا عطضع األثخ في زيادة أع
األسباب االجتساعضة: كىي تمظ األسباب التي تتكامل بيا العػامل الخارجضة كالجاخمضة السؤثخة عمى سمػؾ  (ٖ)

اإلنداف كترخفاتو، كتتشػع ىحه األسباب بسا يكتدبو اإلنداف أثشاء رحمتو في الحضاة، كذلظ مغ حضث البضئة 
و مغ أفخاد أسختو كنصاؽ العسل كالجراسة، كغضخ ذلظ مغ األسباب االجتساعضة، التي يعضر فضيا، كما يحضط ب

                                                           

 .ٖٗـ،  صٜٕٓٓ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، األردف، ٔ( مذيػر بخضت العخيسي، الذخعضة الجكلضة لسكافحة اإلرىاب، طٜ٘)
تفاقضات الجكلضة كالقخارات الرادرة عغ السشطسات الجكلضة، عبج العديد مخضسخ عبج اليادؼ، اإلرىاب الجكلي مع دراسة لال(ٓٙ)

 .ٙٚمرخ، ص –دار الشيزة العخبضة، القاىخة 
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التي تداعج بجكرىا عمى تغضخ أفكار األفخاد، كاالستذعار بالكبت كالقيخ كالزضق، كمغ ثع انجفاعو نحػ 
 .(ٔٙ)الجساعات اإلرىابضة، إلفخاغ الكبت الجاخمي الحؼ يعضر فضو

 رىاب.ثانًضا: األسباب غضخ السباشخة لإل
التعرب لمجساعات الجيشضة كالصػائف العخقضة: يعج التعرب األعسى بكافة صػره كأشكالو، سػاء  (ٔ)

لمجساعات الجيشضة أك الصػائف العخقضة، مغ أشج األسباب غضخ السباشخة الجالبة لإلرىاب، كمغ أعطع األمػر 
ة أك الصائفة، فتداؿ معاني الػششضة، شخكًرا كفداًدا؛ حضث أنيا تدتبجؿ ركح السػاششة بعربضة االنتساء لمجساع

كتحل محميا أنساط العشف كالتذجد كاإلرىاب، كإف ىحا التعرب مغ أشج ما يجخ عمضشا مغ كيالت اإلرىاب 
األسػد في البالد العخبضة كاإلسالمضة عمى حج سػاء، كلعل خضخ شاىج عمى ذلظ ما حاؾ بالجكؿ العخبضة، بعج 

لعخبي، التي ما جشضشا مشيا غضخ مديج مغ اإلرىاب كالخخاب كالجمار كضضاع انصالؽ ثػرات ما يدسى بالخبضع ا
األكشاف، كما سػريا كما يحجث بيا آالف عشا ببعضج، كما داعر كالجساعات اإلرىابضة إال نتضجة ليحا التعرب 

 السحىبي كالفكخؼ كالجيشي.
غ الجيغ إلى تفدضخ الجيغ عمى الفيع الخاشئ لتعالضع األدياف: حضث يؤدؼ الفيع الخاشئ ألحكاـ كمباد (ٕ)

غضخ السخاد، ككحلظ ما يالقضو الذباب مغ فخاغ ديشي نتضجة الفتقار السجتسع إلى السثل العمضا كالسبادغ الحدشة 
كاألخالؽ الفاضمة، التي يشبغي أف يكػف عمضيا السجتسع السحافع عمى عاداتو كتقالضجه، كىػ ما يتضح الفخصة 

في أعساؽ السجتسع كممئ الفخاغ الجيشي بأفكار متصخفة، تػدؼ في الشياية إلى لمجساعات الستصخفة لمتغمغل 
 .(ٕٙ)مديج مغ العشف كاإلرىاب، الحؼ يبجأ محمًضا ثع سخعاف ما يشتذخ كيتراعج عمى السدتػػ الجكلي

 السػاقف الدمبضة لمحخكة اإلسالمضة: أدػ انتذار الرحػة اإلسالمضة كما تبعيا مغ عػدة الذباب كالفتضات (ٖ)
إلى التسدظ بتعالضع اإلسالـ، أدػ ذلظ إلى قمق دكؿ الغخب مغ السارد اإلسالمي، كاعتقادىع أف اإلسالـ لػ 

مغ الخصاب  -عمى غضخ الحقضقة  –تسكغ مشيع لفتظ بيع، كذلظ بدبب ما يخدده أبشاء الحخكة اإلسالمضة 
زاض الجكؿ العطسى عمى بالد الجيشي الستذجد، كىػ ما نتج عشو ما يدسى برخاع الحزارات، كمغ ثع انق

اإلسالـ، فسا كاف مغ بعس اإلرىابضضغ بجافع الجفاع عغ مقجسات اإلسالـ كالدكد عغ عخػ الجيغ، إال انتياج 
 .(ٖٙ)سبل اإلرىاب كاالنتساء إلى جساعات متصخفة تحسل الفكخ اإلرىابي

                                                           

، مشذػرات جامعة قار يػنذ، ٔ( مرصفى مرباح دبارة، اإلرىاب مفيػمو كأىع جخائسو في القانػف الجكلي الجشائي، طٔٙ)
 .ٚ٘ـ،  صٜٜٓٔلضبضا،  –بشغازؼ 

 .ٜٚخعضة الجكلضة لسكافحة اإلرىاب، مخجع سابق، ص( مذيػر بخضت العخيسي، الذٕٙ)
ـ، ٕٜٜٔ، دار الشيزة العخبضة، القاىخؤة، ٔ( دمحم عبج السشعع عبج الخالق، السشطػر الجيشي كالقانػني لجخائع اإلرىاب، طٖٙ)

 .٘ٔٔص



21 
 

ػسائل مغ حضث التأثضخ تأثضخ كسائل اإلعالـ: تعتبخ كسائل اإلعالـ في العرخ الحالي، مغ أعطع ال (ٗ)
عمى أفكار الذباب كترخفات أبشاء السجتسع، كعمى كجو الخرػص في ضل الثػرة التكشػلػجضة الستشامضة؛ 
، مغ أىع أسباب انتذار اإلرىاب بدبب ما تبثو مغ أفكار  كىػ ما يسكغ معو القػؿ أف كسائل اإلعالـ الضـػ

 .(ٗٙ)خاشئة، كما تشذخه مغ إساءة لمجيغ
 

 نيلفرع الثاا

 عن الكفاح المدلح الدولي تمييز اإلرىاب

لبضاف  كافًضا كحجه ال يعتبخ الجكلي، القانػف  في السدمح كالكفاح لإلرىاب القانػني التكضضف بضاف محاكلة إف
األحضاف؛ حضث تصمق  مغ كثضخ في السرصمحضغ، بضغ اإلرىاب كالكفاح السدمح؛ حضث يػجج خمط بضغ الفخؽ 
 تيجؼ إلى تحخيخ أكشانيا، بأنيا أعساؿ إرىابضة، فسا السذخكعة، التي  السقاكمة عساؿأ  عمى االستعسارية الجكؿ

دكلة، قج ال يكػف كحلظ لجػ دكلة أك مجسػعة أخخػ، كمغ أمثمة  ىػ مغ األعساؿ اإلرىابضة لجػ شائفة أك
بضشسا األمخ عمى  إرىابضة، مشطسة بأنيا الفمدصضشضة حساس مشطسة ترشف األمخيكضة الستحجة الػاليات فإف ذلظ 

ضج االحتالؿ اإلسخائضمي  مقاكمة كغضخىا؛ حضث يػصفػنيا عمى أنيا حخكة العخبضة خالؼ ذلظ في الجكؿ
كاإلرىاب، كذلظ  السدمح الكفاح بضغ التسضضد تيجؼ إلى تحخيخ أرضيا، كعمى ذلظ يسكغ بضاف أىع  معايضخ

 عمى الشحػ التالي:

: من حيث المفيهم:  أوًلا

ف في القانػف الجكلي يسكغ االتفاؽ عمضو، ال لمحخكات التحخيخية كال  لإلرىاب، فالكفاح الذخعي ال يػجج تعخي 
ىػ عبارة عغ استخجاـ القػة مغ أجل تحخيخ األرض السغتربة جبًخا، كعمى ذلظ فإنو يسكغ اعتباره رًدا بالقػة 

ػة ابتجاًء دكف مبخر مغ أجل الستخجاع ما أخح بالقػة، فيػ عسل مذخكع،  أما اإلرىاب فيػ استخجاـ الق
 .(٘ٙ)تحقضق أىجاؼ سضاسضة أك اقترادية أك شخرضة، كفي غالب األمخ تكػف ىحه األىجاؼ غضخ مذخكعة

 

 
                                                           

 .ٚٙ( مرصفى مرباح دبارة، اإلرىاب مفيػمو كأىع جخائسو في القانػف الجكلي الجشائي، مخجع سابق، صٗٙ)
، ٖ ممحق ، ٖٗ السجّمج كالقانػف، كمضة الحقػؽ، الجامعة األردنضة،  الذخيعة عمـػ تخاؼ، دراسات،  مبخكؾ ( شارؽ ٘ٙ)

 .ٜٖٓٔـ، صٕٙٔٓ
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 ثانياا: من حيث األساليب أو الهسائل.

 ـ؛ حضث أجازتٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٔبتاريخ  ٕ٘( كالسشعقج في دكرتيا ٕٕٔٙالعامة القخار رقع ) الجسعضة أصجرت 
 السػجية األعساؿ لجسضع الترجؼ، ك كالجعع السادؼ كالسالي، لسشاىزة االحتالؿ السداعجة شمب لمسقاكمة
، كفي مقابل ذلظ نرت ذات (ٙٙ)كاستقالليا كنضل حخيتيا مرضخىا تقخيخ في حقيا مغ الذعػب لحخماف

 ـ، كقخرت فضو إدانة أؼ دكلة تمجأ إلىٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕٔ( كالحؼ صجر في ٓ٘ٔ/ٜٖالجسعضة في قخارىا رقع )
 .(ٚٙ)تجشضج اإلرىابضضغ أك السختدقة كحذجىع مغ أجل إعاقة مسارسة حق الذعػب في تقخيخ مرضخىا

 ثالثاا: من حيث األسباب.

الطمع  في إلى الكفاح السدمح، مرضخىا تقخيخ تخيج التي الحخكات السدمحة التي بدببيا لجأت تتسثل األسباب
 كمحاكلتو الذعػب لحق ىحه ستعساره لبالدىع كتيسضذوالػاقع مغ العجك السدتعسخ، كا كاالستبجاد كالفداد

 الجيغ في معو الختالفيع اآلخخيغ مغ في الغزب اإلرىاب األساسي ىػيتيا،  بضشسا يتسثل سبب مغ تجخيجىا
فضعسل عمى إرىابيع كتخػيفيع كفدعيع، كعمى ذلظ فإف اإلرىاب أبًجا ال  السحىب أك العخؽ أك الصائفة، في أك

 .(ٛٙ)نسا يأتضو بغتةيػاجو خرسو، كإ

 الثاني طلبالم

 مكافحة اإلرىاب على الرعيد الدولي 

 تمييد وتقديم:

نتحجث في ىحا السصمب عغ مكافحة اإلرىاب عمى الرعضج الجكلي؛ كذلظ مغ خالؿ الحجيث عغ مكافحة 
كذلظ عمى  ،(ثاني فرعمكافحة اإلرىاب في االتفاقضات الجكلضة )ك (، أول فرعفي التذخيعات الجكلضة ) اإلرىاب

 الشحػ التالي:

 

 
                                                           

 .ٖٔٔٔ( السخجع الدابق، صٙٙ)
 -كبخػ السحمة ال القانػنضة، الكتب دار الجكلي، الصابع ذات غضخ السدمحة الشداعات في الستحجة  األمع ( زيجاف، ـ، تجخلٚٙ)

 .ٖٔٗـ، صٕٛٓٓ مرخ،
 .ٕٖٔٔكالقانػف، مخجع سابق، ص الذخيعة عمـػ تخاؼ، دراسات،  مبخكؾ ( شارؽ ٛٙ)



23 
 

 األول فرعال

 في التذريعات الدولية مكافحة اإلرىاب

ال يعتبخ اإلرىاب في حج ذاتو جخيسة في مقايضذ كقػاعج القانػف الجكلي العاـ، فاإلرىاب الجكلي، أك اإلرىاب 
كؿ، لع يتع تعخيفو، كلع تفخض عقػبات عمضو بسػجب قػاعج القانػف الجكلي، كمغ السبادؼء العابخ لحجكد الج

كغالب فقياء القانػف الجكلي، ذىب  ،(ٜٙ)القانػنضة السعتخؼ بو عالسًضا أنو ال جخيسة كال عقػبة إال بشز قانػني
ججر كاألكلى التخكضد إلى القػؿ بأف البحث عغ تعخيف معضغ لإلرىاب يعج مزضعة لمػقت كالجيج، كمغ األ

عمى آلضات مكافحتو، كما يسكغ أف يتخح مغ إجخاءات فعالة حضالو، كىػ ما أكجتو األمع الستحجة 
عشجما أدانت الجسعضة العامة جسضع أشكاؿ اإلرىاب، كأغفمت تعخيفو كىػ ما كذلظ  ـ،ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٜٕفي

كالسؤتسخ الثامغ لسشع الجخيسة  ـ،ٜٚٚٔـ، ٜٜٗٔانتيجاه البخكتػكػالف السزافاف لسعاىجة جشضف سشة 
ـ، ككحلظ مؤتسخ األمع الستحجة التاسع السشعقج في القاىخة سشة ٜٜٓٔكمعاممة السدجػنضغ السشعقج في ىافانا

غضخ أف ثسة اتجاه آخخ مغ فقياء القانػف الجكلي ذىب إلى القػؿ بزخكرة تعخيف ضاىخة اإلرىاب، ـ، ٜٜ٘ٔ
 .(ٓٚ)لذخعضة الجشائضة، التي تتصمب تحجيًجا لألفعاؿ مػضػع التجخيععمى اعتبار أف ىحا السػضػع يتعمق با

 صهر اإلرىاب الدولي وأشكالو:
اإلرىاب أشكاؿ  جسضعحرخ يقع اإلرىاب الجكلي في العجيج مغ الرػر، كمغ حضث الػاقع فإنو يدتحضل 

 بالشطخ إلى أك رىابي(،)اإل الفاعلكذلظ بالشطخ إلى ، زكاياعجة  مغ مالمحو تحجيج بضج أنو باإلمكاف، هصػر ك 
 كآلضات تشفضح األعساؿ كسائل بالشطخ إلى، أك السخجػة مشو األىجاؼ بالشطخ إلى أك )الزحضة( السجشي عمضو

بارزة في  ضج أشخاص التي يتع ارتكابيا فعاؿبعس األ مغ صػر اإلرىاب الجكلي كىشاؾ ،(ٔٚ)اإلرىابضة
االغتضاؿ ضج الحق في الحضاة، كعسمضات  عتجاء عمىاال إرىابضة يقرج مشيا عسمضات السجتسع؛ حضث تتزسغ

كأعزاء البعثات الجبمػماسضة كاليضئات الجكلضة  ضةكالجيش كالتشفضحية الدضاسةكالقضادات  الجكلة كمػضفضيارمػز 
، كمشيا األعساؿ سبقالحخيخؼ رئضذ كزراء لبشاف األ رفضق كالػزراء، كمغ أمثمة ذلظ اغتضاؿ خؤساءالك  كالسمػؾ
، أك العامة الجكؿ تجمضخ مستمكات العامة أك الخاصة، كمغ أمثمتيا تختكب ضج األمػاؿ بضة التياإلرىا

                                                           

في السرصمح كاألصػؿ كدكافع التيسة،  –( عثساف بغ جسعة ضسضخية، اإلرىاب نطخات لغػية، كشخعضة، كقانػنضة مقارنة ٜٙ)
 بعجىا.كما  ٘ٙـ، صٕٙٓٓكتاب البضاف، سمدة ترجر مغ مجمة البضاف،

 ـ، ٕ٘ٓٓ، مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي، ٕ( سالمة إسساعضل دمحم، مكافحة اإلرىاب الجكلي، طٓٚ)
 .٘ٙص             

 .ٖٕنبضل أحسج حمسي، اإلرىاب الجكلي كفًقا لقػاعج القانػف الجكلي العاـ، مخجع سابق، ص( ٔٚ)
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، الشقل العاـ كتفجضخ الدفارات كتخخيب كسائل شضخافال إشعاؿك إلقاء القشابل  باألفخاد، أك الخاصة السستمكات
 .(ٕٚ)ىا كاختصاؼ ركابيا كخىائغمدار  اختصاؼ الدفغ كالصائخات كتغضضخ كالقصارات كتفجضخ الصائخات، كأيًزا

خالصة القػؿ: أنو مسا سبق، يتبضغ لشا صعػبة كضع تعخيف محجد لإلرىاب، كمخد ذلظ األمخ إلى اعتبار 
اإلرىاب صػرة مغ صػر الرخاع بضغ الجكؿ، الحػ تدتخجمو القػػ الستشافدة ضج بعزيا البعس، فزاًل عغ 

 جد بػاعثو كدكافع ارتكابو. تشػع كتعجد أشكاؿ اإلرىاب كصػره كأىجافو، كتع
 

 الثاني فرعال
 مكافحة اإلرىاب في اًلتفاقيات الدولية

 ىحه االتفاقضات مغ كآلضات مكافحتو، باإلرىاب التي تتعمق عج السجتسع الجكلي الكثضخ مغ االتفاقضات الجكلضةأ 
ىي  كانتـ، ٖٜٚٔكلعل اتفاقضة جشضف لسشع, كمقاكمة اإلرىاب عاـ  ،مو في عيج عربة األمعابخ إما تع 

, كقزاياه دعت الى إنذاء محكسة جشائضة دكلضة تشطخ في اإلرىاب التيك  السحاكلة األكلى في ىحا اإلشار،
كعخَّفت األعساؿ اإلرىابضة بانيا الػقائع اإلجخامضة السػجية ضج دكلة, كىجفيا أك شبضعتيا ىػ إثارة الخعب لجػ 

ى أؼ حاؿ فاف ىحه االتفاقضة لع تربح نافحة السفعػؿ كعم ،فى الجسيػر شخرضات محجدة في مجسػعات أك
كقج أعقبت ىحه االتفاقضة العجيج مغ السعاىجات الجكلضة الخاصة بأشكاؿ  ،(ٖٚ)لعجـ ترجيقيا إال مغ دكلو كاحجة

محجدة مغ اإلرىاب مشيا اتفاقضة شػكضػ الخاصة بالجخائع, كاألفعاؿ التي تختكب عمى متغ الصائخة, كالسػقعة 
ريخ اكاتفاقضة الىاؼ بذأف مكافحة االستضالء غضخ السذخكع عمى الصائخات كالسػقعة بتـ، ٖٜٙٔ/ٜ/ٗٔبتخيخ 

كاتفاقضة مػنتخياؿ الخاصة بقسع األعساؿ غضخ السذخكعة, كالسػجية ضج سالمة الصضخاف  ـ،ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٕٙ
كاتفاقضة ـ، ٜٗٛٔ/٘/ٓٔكالبخكتػكػؿ السمحق بيا السػقع في مػنتخياؿ في  ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕالسجني السػقعة في 

يختكب جخيسة "التي نرت عمى انو ـ، ك ٜٜٚٔ/ٕٔ/٘ٔمكافحة العسمضات اإلرىابضة بػاسصة الستفجخات بتاريخ 
ا كبرػرة غضخ مذخكعة عمى تدمضع أك كضع أك تفجضخ قحيفة قاتمة في مكاف عاـ أك كل شخز يقػـ عسجً 

أك أضخار مادية بالغة  ،لتدبب بػفاة أشخاصمشذأت عامة، كسضمة نقل أك بشضة تحتضة بقرج ا إدارة رسسضة،
كاالرتكاب أك محاكلة االرتكاب أك االشتخاؾ أك  ،الخصػرة إليقاع التخخيب كإلحاؽ خدائخ اقترادية جدضسة

 ".التجخل

                                                           

ع دراسة لالتفاقضات الجكلضة كالقخارات الرادرة عغ السشطسات الجكلضة، عبج العديد مخضسخ عبج اليادؼ، اإلرىاب الجكلي م( ٕٚ)
 .ٖٚمخجع سابق، ص

 .ٓٓٔ( أمل يازجي، دمحم عديد شكخؼ، اإلرىاب الجكلي كالشطاـ العالسي الخاىغ، مخجع سابق، صٖٚ)
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ـ: ٜٜٜٔ/ٕٔ/ٜالتي تبشتيا الجسعضة العامة لألمع الستحجة في ك  ،في اتفاقضة مشع تسػيل اإلرىابكرد كسا  
ا بجسع األمػاؿ بيجؼ استعساليا مع ـ أؼ شخز بأية كسضمة كبرػرة غضخ مذخكعة كقرجً ا قضايذكل جخمً "

لى قتل أك جخح مجني أك شخز ال يذتخؾ في إالعمع الرتكاب جـخ مغ جخائع اإلرىاب ككل عسل يخمي 
 .   (ٗٚ)"أعساؿ حخبضة

 :(75) اًلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب
عشجما دعا ، كذلظ (ٙٚ) ـٜٜٗٔرىاب، كضل األمخ كحلظ حتى عاـ قج تأخخ الجيج العخبي في مكافحة اإل 

مجمذ كزراء العخب إلى ضخكرة كضع استخاتضجضة أمشضة عخبضة لسكافحة اإلرىاب، كمغ ثع صضاغة اتفاقضة 
عخبضة مذتخكة لسكافحة التصخؼ، كتع تأجضل مشاقذة السذخكع إلى االجتساع الحؼ تع انعقاده في 

ر قخاًرا يقزي بتعسضع مذخكع االتفاقضة عمى الجكؿ األعزاء لجراستو، كإبجاء ـ، كالحؼ أصجٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٔٔ
ـ، كفي الثاني كالعذخيغ مغ ٜٜٙٔاآلراء، كالسقتخحات لعخضيا في االجتساع في الثاني عذخ مغ نػفسبخ

ػؼ ـ، أبخمت االتفاقضة العخبضة لسكافحة اإلرىاب، كالتي تتكػف مغ ديباجة كأربعة أبػاب، كتحتٜٜٛٔإبخيل 
كل فعل مغ بقػليا: "األكلى اإلرىاب  تياماد ( مغٕالفقخة ) فيكقج عخفت االتفاقضة عمى اثشضغ كأربعضغ مادة، 

 يجؼيا لسذخكع إجخامي فخدؼ أك جساعي، ا كانت بػاعثو أك أغخاضو، يقع تشفضحً أفعاؿ العشف, أك التيجيج بو أيً 
أك إلحاؽ  ،عخيس حضاتيع أك حخيتيع أك أمشيع لمخصخإلقاء الخعب بضغ الشاس، أك تخكيعيع بإيحائيع أك ت إلى

الزخر بالبضئة أك بأحج السخافق أك األمالؾ العامة أك الخاصة، أك احتالليا أك االستضالء عمضيا، أك تعخيس 
 ".حج السػارد الػششضة لمخصخأ

ا فضيا تختكب تشفضحً ىي أؼ جخيسة أك شخكع   :الجخيسة اإلرىابضة" :فأب (ٖ) فقختيا في ذات السادةكسا أكضحت 
أك عمى رعاياىا أك مستمكاتيػا أك مرالحيا يعاقب عمضيا قانػنيا  ،لغخض إرىابي في أؼ مغ الجكؿ الستعاقجة

عجا ما استثشتو مشيا  ،التالضة اتالجاخمي، كسا تعج مغ الجخائع اإلرىابضة الجخائع السشرػص عمضيا فى االتفاقض
 :رادؽ عمضياتذخيعات الجكؿ الستعاقجة أك التي لع ت

اتفاقضة شػكضػ كالخاصة بالجخائع كاألفعاؿ التي تختكب عمى متغ الصائخات كالسػقعة بتاريخ )أ(  
 .ـٖٜٙٔ/ٜ/ٗٔ

 .ـٜٓٚٔ/ٕٔ/ٙٔ)ب( اتفاقضة الىاؼ بذأف مكافحة االستضالء غضخ السذخكع عمى الصائخات كالسػقعة بتاريخ 
                                                           

 –حاد السحامضغ العخب ( جعفخ عبج الدالـ عمي، جخيسة القخصشة كجخائع اإلرىاب الجكلي، بحث مشذػر في مجمة الحق اتٗٚ)
  .ٜٛٛٔ - ٜٔالدشة  ٔ،ٕالعجد 

صجرت االتفاقضة بقخار مغ مجمدي كزراء العجؿ كالجاخمضة العخب، في اجتساعيسا السذتخؾ الحؼ عقج بسقخ األمانة العامة  (٘ٚ)
 .(ٓٗـ، كفًقا لمسادة)ٜٜٜٔأيار/ مايػ ٚـ، تاريخ بجء الشفاذ: ٜٜٛٔ/ٗ/ٕٕلجامعة الجكؿ العخبضة، بتاريخ 

 .ٓٚـ، صٜٗٛٔبغجاد،  –( نعسة عمي حدضغ، مذكمة اإلرىاب الجكلي، مخكد البحػث كالسعمػمات، العخاؽ ٙٚ)
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خكعة السػجية ضج سالمة الصضخاف السجني، كالسػقعة اتفاقضة مػنتخياؿ الخاصة بقسع األعساؿ غضخ السذ )ج(
 .ـٜٗٛٔ/٘/ٓٔـ، كالبخكتػكػؿ السمحق بيا كالسػقع في مػنتخياؿ ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕفى 
اتفاقضة نضػيػرؾ الخاصة بسشع كمعاقبة الجخائع السختكبة ضج األشخاص السذسػلضغ بالحساية الجكلضة بسغ  )د(

 .ـٖٜٚٔ/ٕٔ/ٗٔفضيع السسثمػف الجبمػماسضػف كالسػقعة في 
  .ـٜٜٚٔ/ٕٔ/ٚٔاتفاقضة اختصاؼ كاحتجاز الخىائغ كالسػقعة فى )ق(
 .كما تعمق مشيا بالقخصشة البحخية" ـٖٜٛٔاتفاقضة األمع الستحجة لقانػف البحار لدشة  )ك(

غضخ أنيا ، كقج قخرت االتفاقضة العخبضة ندع الرفة الدضاسضة عغ بعس الجخائع, حتى لػ ارتكبت بجافع سضاسي
جت في السادة الثانضة عمى أنو: "ال تعج جخيسة إرىابضة، حاالت الكفاح بسختمف الػسائل، بسا في ذلظ الكفاح أك

السدمح ضج االحتالؿ األجشبي كالعجكاف مغ أجل التحخر كتقخيخ السرضخ، كفًقا لسبادػء القانػف الجكلي، كال 
 .(ٚٚ)"لجكؿ العخبضةيعتبخ مغ ىحه الحاالت كل عسل يسذ بالػحجة التخابضة ألؼ مغ ا

  –أف ىحه األسالضب غضخ كافضة في مػاجية الجخيسة اإلرىابضة الجكلضة كالترجؼ ليا، بجلضل أنيا  :خػ الباحثيك 
أمل مشو الباحث أف تكثف مشطسة اإلنتخبػؿ يفي زيادة مصخدة، كىػ ما  -أؼ جخيسة اإلرىاب الجكلي 

كسائميا لسػاكبة التصػرات الحادثة في مجاؿ اإلرىاب كتزاعف مغ نذاشاتيا، كتشػع  كتججد مغ أسالضبيا  ك 
 .الجكلي

 المبحث الثانى
 عناصر الجريمة اإلرىابية

 تمييد وتقديم:
عشاصخ الجخيسة اإلرىابضة، أك أركانيا، التي ال تشعقج مدؤكلضة الجاني إال بتػافخىا، كال تكػف الجخيسة 

انػًنا، إال بػجػد عشرخؼ الجخيسة السادؼ كالسعشػؼ، يدتػؼ تامة يدتحق مختكبيا العقاب السقخر شخًعا كق
بضة في القانػف الجشائي في ذلظ مع الذخيعة اإلسالمضة، كعمى ذلظ، نتحجث عغ عشاصخ الجخيسة اإلرىا

 مصمبضغ عمى الشحػ التالي:
 المطلب األول

 عناصر الجريمة اإلرىابية فى الفقو اإلسالمى
 تمييد وتقديم:

سبقت الذخيعة اإلسالمضة كافة القػانضغ الػضعضة، في كضع العقػبات الخادعة لكل مغ تدػؿ لو نفدو    
جخائع ضج الجساعة، كجخائع ضج األفخاد، كيقرج بالقدع العبث بأمغ البالد كأمانيا، فيي تقدع الجخائع، إلى 

                                                           

 .( الفقخة )أ( مغ السادة الثانضة مغ االتفاقضةٚٚ)
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األكؿ، الجخائع التي شخعت عقػبتيا لحفع صالح الجساعة، سػاء كقعت عمى فخد أك عمى جساعة، أك كقعت 
عمى أمغ السجتسع كنطامو، كجخائع اإلرىاب، كيقرج بالقدع الثاني الجخائع التي شخعت عقػبتيا لحفع مرالح 

، أما جخائع التعديخ فبعزيا يسذ مرمحة الجساعة كالتجدذ كخضانة (ٛٚ)قراص كالجيةاألفخاد كجخائع ال
كعمى ذلظ  .(ٜٚ)األمانة، كبعزيا يسذ مرمحة األفخاد، كالذخكع في جخائع القراص كالجية كالجخح كالزخب

 نتحجث عغ عشاصخ الجخيسة اإلرىابضة في الذخيعة اإلسالمضة عمى االشحػ التالي: 

 
 الفرع األول

 عنرر المادي في الجريمة اإلرىابية في الذريعة اإلسالميةال
 تقديم:

يتكػف العشرخ السادؼ لمجخيسة اإلرىابضة في الذخيعة اإلسالمضة، مغ سمػؾ إيجابي أك سمبي، كنتضجة 
 ليحا الدمػؾ، كعالقة سببضة بضغ الدمػؾ كالشتضجة، كنبضغ ذلظ في ثالث فقخات متتالضة، عمى الشحػ التالي:

 األكلى: الدمػؾ اإلجخامي. الفقخة
 ىحا الدمػؾ اإلجخامي، إما أف يكػف إيجابًضا، كإما أف يكػف سمبًضا، كبضانو فضسا يمي:

 أكأل: الدمػؾ اإليجابي في الجخيسة اإلرىابضة )الحخابة نسػذًجا(.
متعجدة، عخؼ فقياء الذخيعة اإلسالمضة الحخابة أك قصع الصخيق أك اإلرىاب بسفيػمو السعاصخ، بتعخيفات 

كإف اختمفت في ألفاضيا، إال أنيا ليا نفذ السزسػف، كفضسا يمي، بضاف معشى اإلرىاب في بعس محاىب الفقو 
 اإلسالمي:

 اإلرىاب عند الحنفية: 
قصع الصخيق )اإلرىاب( بأنو: خخكج "جساعة مستشعضغ بقػتيع عسغ يقرج  (ٓٛ)عخؼ الكساؿ بغ اليساـ  

، كعخفو (ٔٛ)ػتو كنججتو، يعشي شػكتو، يقرجكف قصع الصخيق، أؼ أخح السارة"مقاتمتيع، أك كاحج  لو مشعة، بق

                                                           

ات ( أردكالف نػر الجيغ محسػد، أحكاـ الجخائع الساسة بأمغ الجكلة في القانػف كالذخيعة اإلسالمضة، السخكد القػمي لالصجار ٛٚ)
 .ٛٙـ، صٕٗٔٓ، القاىخة، ٔالقانػنضة، ط

 .ٕٙص ٔ، جٜٕٓٓ( عبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، السكتبة التػفضقضة، القاىخة، ٜٚ)
فقياء ىػ( ىػ: دمحم بغ عبج الػاحج الدضػاسي، كساؿ الجيغ، الذيضخ بابغ اليساـ، إماـ مغ  ٔٙٛ – ٜٓٚ( ابغ اليساـ ) ٓٛ)

الحشفضة، مفدخ حافع متكمع، كاف أبػه قاضًضا بدضػاس في تخكضا، ثع كلي القزاء باإلسكشجرية، فػلج ابشو دمحم كنذأ فضيا، كأقاـ 
بالقاىخة، كاف معطًسا عشج أرباب الجكلة، اشتيخ بكتابو القضع )فتح القجيخ( كىػ حاشضة عمى اليجاية، كمغ مرشفاتو أيًزا 

 .] ٓٛٔ؛ الفػائج البيضة صٖ٘ٔ/ٚ؛ األعالـ لمدركمي ٙٛ/ٕ]الجػاىخ السزضئة  قو(.)التحخيخ في أصػؿ الف
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، (ٖٛ)الحشفي بأنو: "كأما قصع الصخيق حقضقة، فالبقتل أك أخح الساؿ كأف يكػف باإلخافة فقط" (ٕٛ)ابغ نجضع
(ٗٛ)كعخؼ الكاساني

عمى الحشفي جخيسة قصع الصخيق )اإلرىاب( بأنيا: "ىي الخخكج عمى السارة ألخح الساؿ  
سبضل السغالبة، عمى كجو يستشع السارة عغ السخكر، كيشقصع الصخيق سػاء كاف القصع مغ جساعة، أك مغ كاحج 

 .(٘ٛ)بعج أف يكػف لو قػة القصع"
 اإلرىاب عند المالكية:

مغ السالكضة السحارب قاشع الصخيق )اإلرىابي( بقػلو: "قاؿ ابغ عخفة: الحخابة  (ٙٛ)عخؼ الحصاب
ضل بأخح ماؿ محتـخ بسكابخة قتاؿ، أك خػفو أك ذىاب عقل أك قتل خفضة، أك لسجخد قصع الخخكج إلخافة سب

الصخيق، ال إلمخة كال لشائخة كال عجاكة... كالسحارب ىػ مغ قصع الصخيق عمى الشاس كمشعيع مغ الدمػؾ فضيا، 
اء عمى تعخيف إجساع العمس (ٛٛ)، كنقل ابغ رشج(ٚٛ)كإف لع يقرج أخح الساؿ عمى كجو يتعحر معو الغػث"

                                                                                                                                                                                           

 –( كساؿ الجيغ  بغ اؿ ىساـ الحشفي ابغ اليساـ، شخح فتح القجيخ عمى اليجاية: شخح بجاية السبتجؼ، دار الفكخ، بضخكت  ٔٛ)
 .ٕٕٗص ٘لبشاف، ج

دمحم، الذيضخ بابغ نجضع، مغ أىل مرخ، فقضو كأصػلي حشفي، كاف ىػ( ىػ: زيغ الجيغ بغ إبخاىضع بغ ٜٓٚ -( ابغ نجضع )  ٕٛ)
عالًسا محقًقا كمكثًخا مغ الترشضف، أخح عغ شخؼ الجيغ البمقضشي، كشياب الجيغ الذمبي كغضخىسا، أجضد باإلفتاء كالتجريذ، 

في فقو الحشفضة(؛ )األشباه كانتفع بو خالئق جسة، مغ ترانضفو: )البحخ الخائق في شخح كشد الجقائق(؛ )الفػائج الديشضة 
؛ األعالـ ٖٛ٘/ٛ؛ شحرات الحىب ٖٗٔكالشطائخ(؛)شخح السشار في األصػؿ(.]التعمضقات الدشضة بحاشضة الفػائج البيضة ص

 .]ٕٜٔ/ٗ؛ معجع السؤلفضغ ٗٓٔ/ٖلمدركمي 
عسضخات، دار الكتب العمسضة، ( ابغ نجضع الحشفي، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق في شخكح الحشفضة، تحقضق: الذضخ/ زكخيا ٖٛ)

 .ٖٔٔ ٘لبشاف، ج –بضخكت 
ىػ( ىػ: أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج، عالء الجيغ، مشدػب إلي كاساف )أكقاشاف، أك كاشاف( بمجة ٚٛ٘ -( الكاساني ) ؟ ٗٛ)

لدسخقشجؼ، بالتخكدتاف، خمف نيخ سضحػف، مغ أىل حمب مغ أئسة الحشفضة، كاف يدسي بسمظ العمساء، أخح عغ عالء الجيغ ا
كشخح كتابو السذيػر، كتػفي بحمب، مغ ترانضفو:)بجائع الرشائع في تختضب الذخائع شخح تحفة الفقياء(؛ )الدمصاف السبضغ في 

 [.ٙٗ/ٕ؛ األعالـ لمدركمي ٕٗٗ/ٕ، الجػاىخ السزضة ٖ٘أصػؿ الجيغ(.]البيضة ص
 تامخ؛ دمحم الدعضج الديشي؛ كجضو دمحم عمي، دار الحجيث ( الكاساني، بجائع الرشائع في تختضب الذخائع، تحقضق: د. دمحم دمحم٘ٛ)
 .ٜٖٔص ٜـ، جٕ٘ٓٓىػ = ٕٙٗٔالقاىخة،  –
ىػ ( ىػ: دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ الخعضشي السعخكؼ بالحصاب، فقضة مالكي مغ عمساء  ٜٗ٘ – ٕٜٓ( الحصاب ) ٙٛ)

سغخب، مغ مرشفاتو: )مػاىب الجمضل في شخح السترػفضغ، أصمو مغ السغخب، كلج كاشتيخ بسكة، كمات في شخابمذ ال
مخترخ خمضل(؛ ك)شخح نطع نطائخ رسالو القضخكاني( البغ غازؼ؛ ك)رسالة في استخخاج أكقات الرالة باألعساؿ الفمكضة بال 

 [.ٜ٘ٔ/ٔ؛ كالسشيل العحب ٕٙٛ/ ٚ؛ كاألعالـ لمخزكمي ٕٙٛ/ ٚآلة(. ]األعالـ لمدركمي 
الخعضشي الحصاب السالكي، مػاىب الجمضل لذخح مخترخ خمضل، تحقضق: دمحم تامخ؛ دمحم عبج ( أبػ عبج هللا دمحم بغ حدغ ٚٛ)

 كما بعجىا. ٖٖٓص ٛـ، جٕٓٔٓىػ = ٖٖٔٔالقاىخة،  –العطضع، دار الحجيث 
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الحخابة فقاؿ: "فأما الحخابة، فاتفقػا عمى أنيا إشيار الدالح كقصع الدبضل خارج السرخ، كاختمفػا فضسغ حارب 
الذػكة، كإف كاف لع يذتخط   (ٜٓ)الذافعي: داخل السرخ كخارجو سػاء، كاشتخط (ٜٛ)داخل السرخ، فقاؿ مالظ

لظ يذتخط فضيا البعج عغ العسخاف، ألف السغالبة؛ إنسا تتأتى العجد، كإنسا معشى الذػكة عشجه قػة السغالبة، كلح
بالبعج عغ العسخاف، ككحلظ يقػؿ الذافعي: إنو إذا ضعف الدمصاف ككججت السغالبة في السرخ كانت 

 .(ٕٜ): ال تكػف السحاربة في السرخ"(ٜٔ)محاكلة، كاما غضخ فيػ عشجه اختالس، كقاؿ أبػ حشضفة
 اإلرىاب عند الذافعية: 

                                                                                                                                                                                           

ىػ( ىػ: دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ رشج، أبػ الػلضج، فقضو مالكي، فضمدػؼ كشبضب مغ أىل ٜ٘٘-ٕٓ٘( ابغ رشج الحفضج) ٛٛ)
نجلذ، مغ أىل قخشبة، عشي بكالـ أرسصػ، كتخجسو إلي العخبضة، كزاد عمضو زيادات كثضخة، أتيع بالدنجقة كاإللحاد، فُشفي إلي األ

مخاكر، كُأحِخقت بعُس كتبو، كمات بسخاكر كُدِفغ بقخشبة، قضل عشو: " كاف ُيفدع إلي فتػاه في الصب كسا ُيفدع إلي فتػاه في 
سضضدًا لو عغ ججه أبي الػلضج دمحم بغ أحسج بغ رشج، الحؼ يسضد بالجج، مغ ترانضفو: )فرل السقاؿ في ما الفقو"، كيمقب بالحفضج، ت

بضغ الحكسة كالذخيعة مغ االتراؿ(؛ )كتيافت التيافت في الفمدفة(؛ )الكمضات  في الصب(؛ ) بجاية السجتيج كنياية السقترج في 
 [. ٖٛٚالفقو السالكي(. ]الجبضاج السحىب، ص 

ىػ( ىػ: مالظ بغ أنذ بغ مالظ األصبحي األنرارؼ إماـ دار اليجخة، كأحج األئسة األربعة عشج أىل ٜٚٔ–ٖٜ( مالظ)ٜٛ)
الدشة، أخح العمع عغ نافع مػلي ابغ عسخ، كالدىخؼ، كربضعة الخأؼ، كنطخائيع، ككاف مذيػًرا بالتثبت كالتحخؼ: يتحخػ فضسغ يأخح 

كيتحخؼ في الفتضا، ال يبالي أف يقػؿ: ال أدرؼ، كركؼ عشو أنو قاؿ: "ما افتضت حتي  عشو، كيتحخػ فضسا يخكنو مغ األحاديث،
شيج سبعػف شضًخا أني مػضػع لحلظ"، اشتيخ في فقيو باتباع الكتاب كالدشة، كعسل أىل السجيشة، كاف رجاًل ميضًبا، كجو إلضو 

ما بضغ ثالثضغ إلي مائة سػط، كشمت يجاه حتي انحمت الخشضج فجمذ بضغ يجؼ مالظ، كقج امتحغ قبل ذلظ، فزخبو أمضخ السجيشة 
كتفاه، ككاف سبب ذلظ، أنو أبي إال أف يفتي بعجـ كقػع شالؽ السكخه، مضالده ككفاتو بالسجيشة، كمغ ترانضفو: )السػشأ؛ تفدضخ 

؛ ٕٛ – ٔٔحىب، صغخيب القخآف؛ كجسع فقيو في السجكنة؛ الخد عمي القجرية؛ الخسالة إلي المضث بغ سعج(. ]الجبضاج الس
 [.ٜٖٗ/ٔ؛ ككفضات األعضاف٘/ٓٔكتيحيب التيحيب

ىػ( ىػ: دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع، مغ قخير، أحج أئسة السحاىب األربعة، ٕٗٓ–ٓ٘ٔ( الذافعي )ٜٓ)
، مغ ترانضفو: )األـ ىػ( كنذخ بيا محىبو الججيج، كبيا ُتػفئٜٜكإلضو يشتدب الذافعضة، جسع عمع الفقو، ثع انتقل إلي مرخ)

 [.ٙ٘/ٕ؛ كتاريخ بغجاد ٜٕٖ/ٔفي الفقو؛ الخسالة في أصػؿ الفقو؛ أحكاـ القخآف؛ اختالؼ الحجيث(.]تحكخة الحفاظ
ىػ( ىػ: الشعساف بغ ثابت، يشتدب إلي تضع بالػالء، الفقضو السجتيج السحقق اإلماـ، أحج أئسة السحاىب ٓ٘ٔ-ٓٛ( أبػحشضفة )ٜٔ)

مغ أبشاء فارس، كلج كنذأ بالكػفة كاف يبضع الخد كيصمب العمع؛ ثع انقصع لمجرس كاإلفتاء، قاؿ فضو اإلماـ األربعة، قضل: أصمو 
مالظ "رأيت رجاًل لػ كمستو في ىحة الدارية أف يجعميا ذىًبا لقاـ بحجتو"، كعغ اإلماـ الذافعي أنو قاؿ: "الشاس في الفقو عضاؿ 

لسخارج في الفقو(؛ كتشدب إلضو رسالة )الفقو األكبخ في االعتقاد(؛ رسالة )العالع عمي أبي حشضفة" لو )مدشج( في الحجيث؛ )ا
 [.ٖٖٗ/ٖٕٖ/ٖٔ؛ كتاريخ بغجاد ٕٙ/ٔ؛ كالجػاىخ السزضة ٗ/ٜكالستعمع(، ]األعالـ لمدركمي 

 .ٖٕٛص ٗخة، ج( ابغ رشج الحفضج، بجاية السجتيج كنياية السقترج، تحقضق: فخيج عبج العديد الجشجؼ، دار الحجيث، القاىٕٜ)
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في السيحب: " شيخ الدالح كأخاؼ الدبضل في مرخ، أك بخية، كجب عمى اإلماـ شمبو، ألنو إذا قاؿ 
، كقاؿ الذارح: "قصاع الصخيق، فسحىبشا (ٖٜ)تخؾ قػيت شػكتو، ككثخ الفداد بو في قتل الشفػس، كأخح األمػاؿ"

يا خػًفا مشيع فقج صارا أنيع إذا أشيخكا الدالح كأخافػا الدبضل حتى صار الشاس يفدعػف مغ االجتضاز فض
مغ الذافعضة، قصع الصخيق )اإلرىاب( بأنو: "البخكز ألخح ماؿ أك لقتل  (ٜ٘)، عخؼ الخممي(ٜٗ)محاربضغ بحلظ"

 .(ٜٙ)أك إرىاب مكابخة اعتساًدا عمى الذػكة، مع البعج عغ الغػث"
 اإلرىاب عند الحنابلة:
و: "كىع السكمفػف السمتدمػف مغ السدمسضغ مغ الحشابمة السحاربضغ )اإلرىابضضغ( بقػل (ٜٚ)عخؼ البيػتي

كأىل الحمة، كيشتقس بو عيجىع، كلػ كاف السكمف السمتـد أنثى؛ ألنيا تقصع في الدخقة، فمدميا حكع السحاربة 
كالخجل، بجامع التكمضف، كىع الحيغ يعخضػف لمشاس بدالح كلػ كاف سالحيع عرا، أك حجًخا في صحخاء أك 

  .(ٜٛ)ة، بل ضخرىع في البشضاف أعطع، فضغربػف مااًل محتخًما مجاىخة"بشضاف أك بحخ، لعسـػ اآلي
كقج عخؼ بعس الفقياء السعاصخيغ الحخابة بأنيا: كل فعل يقرج بو أخح الساؿ عمى كجو تتعحر معو 

 .(ٜٜ)االستعانة عادة

                                                           

( إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف الفضخكزاباذؼ الذضخازؼ أبػ إسحاؽ، السيحب في الفقو اإلماـ الذافعي، تحقضق: كىبة الدحضمي،  ٖٜ)
        (.ٕٙٔ/ٕ، دار القمع، دمذق، )ٕط
 (.ٕٛٓ/ٕٕـ، )ٕٓٔٓ(  كتاب السجسػع لمشػكؼ، شخح السيحب لمذضخازؼ، السكتبة التػفضقضة، القاىخة،  ٜٗ)
ىػ(: ىػ دمحم بغ أحسج بغ حسدة، شسذ الجيغ، فقضو الجيار السرخية كمخجعيا في الفتػؼ، يقاؿ لو: ٗٓٓٔ –ٜٜٔ( الخممي )ٜ٘)

الذافعي الرغضخ، كقضل: ىػ مججد القخف العاشخ، جسع فتاكؼ أبضو، كصشف شخكًحا، كحػاشي كثضخة، مغ مرشفاتو: )نياية 
؛ األعالـ ٖٖٗ/ٖشخح زبج ابغ رسالف(؛ )كشخح البيجة الػردية(. ] خالصة األثخ السحتاج إلي شخح  السشياج(؛ )غاية البضاف

 [.ٕ٘٘/ٛ؛ فيخس التضسػرية ٖٕ٘/ٙلمدركمي
( شسذ الجيغ دمحم بغ شياب الجيغ الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج في الفقو عمى محىب اإلماـ الذافعي، تحقضق: ٜٙ)

 .ٖص ٛـ، جٕٕٔٓضة، القاىخة، سعضج بغ دمحم مشارد، السكتبة التػفضق
ىػ ( ىػ: مشرػر بغ يػنذ بغ صالح الجيغ بغ إدريذ البيػتي، فقضو حشبمي، كشضخ  ٔ٘ٓٔ – ٓٓٓٔالبيػتي )  (ٜٚ)

الحشابمة بسرخ في عيجه، ندبتو إلي )بيػت( في الغخبضة بسرخ، مغ مرشفاتو: )الخكض السخبع بذخح زاد السدتشقع السخترخ 
قشاع عغ متغ االقشاع( لمحجاكؼ ؛ ك)دقائق أكلي الشيي لذخح السشتيي(، ككميا في  الفقو. ]األعالـ مغ السقشع (؛ ك)كذاؼ ال

 [.ٕٙٗ/ٗ؛ كخالصة األثخ ٜٕٗ/ٛلمدركمي 
( مشرػر بغ يػنذ البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات ) دقائق أكلي الشيى لذخح السشتيى(، مخجع سابق، تحقضق: عبج هللا بغ ٜٛ)

 (.ٕٔٙ/ٙـ، )ٕ٘ٓٓىػ =ٕٙٗٔلبشاف،  –، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ٕطعبج السحدغ التخكي، 
 .٘ٔٔـ، صٕٓٓٓدار يافا العمسضة،  ٔ( جسعة دمحم دمحم بخاج،  العقػبات في اإلسالـ، طٜٜ)
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لقصع، كعمى ذلظ يتسثل الدمػؾ اإلجخامي لمجخيسة اإلرىابضة )جخيسة الحخابة أك قصع الصخيق( بفعل ا
كالسقرػد بالقصع في ىحه الحالة، اإلخافة، كعمى ذلظ فإف أخح الساؿ مغ غضخ ىحا الػجو، ال يعج الفعل 

 .(ٓٓٔ)السقتخؼ قصًعا لمصخيق، كسا لػ أخح الجاني الساؿ خفضة، أك بعج مذاجخة بضغ أشخافيا أك لعجاكة سابقة
سػاء استخجـ في القصع الدالح أك غضخه، كال يختمف األمخ سػاء كاف القصع مغ جساعة أك مغ فخد كاحج، ك  

كسػاء كاف بالسباشخة أك التدبب مغ البعس باإلعانة أك األخح؛ ألف القصع يحرل بكل ما ذكخ؛ كألف ىحا 
 .(ٔٓٔ)مغ عادة قصاع الصخيق

كقج اختمف الفقياء في الذخائط التي يجب تػافخىا في القاشع، عمى الشحػ الحؼ نبضشو، عشج بضاف 
إلرىابضة بالتفرضل، بضج أنو يجب في القاشع عمى كجو اإلجساؿ أف يكػف مدمًسا، عاقاًل، صػر الجخيسة ا

 .(ٕٓٔ)بالًغا، ذكًخا، كمدمًحا

 ثانًضا: الدمػؾ الدمبي في الجخيسة اإلرىابضة )البغي نسػذًجا(.
بضة جخيسة البغي ىي الشسػذج الحؼ يسثل الدمػؾ الدمبي )االمتشاع( في الخكغ السادؼ لمجخيسة اإلرىا

 في الذخيعة اإلسالمضة، كتعشي جخيسة البغي:
، االمتشاع عغ شاعة اإلماـ العادؿ في (ٖٓٔ)"كالباغي في عخؼ الفقياء: الخارج عغ شاعة إماـ الحق"

، كيتسثل الدمػؾ الدمبي في جخيسة البغي فى االمتشاع عغ شاعة اإلماـ، (ٗٓٔ)غضخ معرضة بسغالبة كلػ تأكياًل 
                                                           

( مػفق الجيغ أبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج  بغ دمحم بغ قجامة السقجسي، السغشي، كيمضو الذخح الكبضخ، لذسذ الجيغ عبج ٓٓٔ)
غ بغ دمحم بغ أحسج  بغ قجامة السقجسي، تحقضق: د. دمحم شخؼ الجيغ خصاب، د. الدضج دمحم الدضج، دار الحجيث، القاىخؤة، الخحس

 (. ٖٗٓ/ٕٔـ، )ٕٗٓٓىػ = ٕ٘ٗٔ
ىػ( ىػ: عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة، مغ أىل جساعضل مغ قخؼ نابمذ بفمدصضغ، خخج مغ بمجه ٕٓٙ -كابغ قجامة ) 

عسو، عشجما ابتمضت بالرمبضضغ كاستقخ بجمذق كاشتخؾ مع صالح الجيغ في محاربو الرمبضضغ، رحل في شمب العمع  صغضًخا مع
إلي بغجاد أربع سشػات ثع عاد إلي دمذق، قاؿ عشو ابغ غشضسة: )ما أعخؼ أحًجا في زماني أدرؾ رتبة االجتياد إال السػفق(، 

باإلفتاء حتي صار عشجؼ ندخة مغ السغشي لمسػفق، كندخة مغ السحمي البغ كقاؿ عد الجيغ بغ عبج الدالـ ) ما شابت نفدي 
(، مغ ترانضفة )السغشي في الفقو شخح مخترخ الخخقي(؛ )الكافي(؛ )كالسقشع(؛ )العسجة(؛ كلو في األصػؿ )ركضة  حـد

لشياية البغ كثضخ في ؛ البجاية كأٜٔ/ٗ؛ ؛ األعالـ لمخزكمي ٙٗٔ – ٖٖٔالشاضخ(.] ذيل شبقات الحشابمة البغ رجب ص 
 ىػ [.ٕٓٙحػادث سشة 

؛ ابغ قجامة السقجسي، السغشي، مخجع سابق، ٖ٘ٔص ٚ( الكاساني، بجائع الرشائع في تختضب الذخائع، مخجع سابق، جٔٓٔ)
 .ٕ٘ٔص ٜج
ـ، ٜٓٛٔىػ = ٓٓٗٔلبشاف،  –، دار الذخكؽ، بضخكت ٕ( أحسج فتحي بيشدي، مجخل الفقو الجشائي اإلسالمي،  طٕٓٔ)

 ا بعجىا.كم ٓ٘ص
 (.ٜٜ/ٙكساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػىاب ابغ اليساـ، شخح فتح القجيخ، مخجع سابق، )(  ٖٓٔ)
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يعتبخ االمتشاع عغ شاعتو جخيسة إرىابضة، ىػ اإلماـ الحؼ اتفقت األمة عمى  مع مالحطة أف اإلماـ الحؼ
، كيذتخط أف يكػف مدمًسا ذكًخا عاداًل مكمًفا، (٘ٓٔ)إمامتو؛ ألنو بحلظ يجب شاعتو كمعػنتو مغ جسضع السدمسضغ

ث عغ . كسػؼ نفرل القػؿ في أحكاـ ىحه الجخيسة، عشج الحجي(ٙٓٔ)يقضع الجيغ كالعجؿ كيشرف السطمػمضغ
 صػر التحخيس في الجخائع اإلرىابضة، باعتبارىا أحج كأىع صػر التحخيس عمى الجخيسة اإلرىابضة.

 الفقخة الثانضة: الشتضجة اإلجخامضة في الجخيسة اإلرىابضة في الذخيعة اإلسالمضة.
ة في الذخيع –كأحج عشاصخ الخكغ السادؼ في الجخيسة اإلرىابضة  -ال تختمف الشتضجة اإلجخامضة  

اإلسالمضة عغ القانػف الػضعي، إال في بعس الطػاىخ، كعمى ذلظ تعج الشتضجة اإلرىابضة في الذخيعة 
اإلسالمضة ذات شبضعة مددكجة، إذ أنيا مغ جية عبارة عغ عرضاف أكامخ هللا تعالى، كىػ مشيي عشو 

سفخقضغ لرفػؼ باإلجساع، كمغ جية أخخػ تعج انتياًكا لسرمحة أك حق لمغضخ، كسخالفة السزخيغ ال
 مق  حق مف حفخف جف مغ جغُّٱ ، كمخالفضغ آلكامخ هللا تعالى، إذ قاؿ جل شأنو:(ٚٓٔ)السدمسضغ
 مغ جغُّٱ َيْعِشي َجلَّ َثَشاُؤُه ِبَقْػِلِو:، في تفدضخ ىحه اآلية: "(ٜٓٔ)قاؿ الصبخؼ  . (ٛٓٔ)َّحك جك

                                                                                                                                                                                           

 كما بعجىا. ٓٓٔص ٔ(عبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، مخجع سابق،  جٗٓٔ)
 .ٓٛٔ( جسعة دمحم دمحم بخاج، العقػبات في اإلسالـ، مخجع سابق، ص٘ٓٔ)
 .ٚٚٙص ٕ(عبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، مخجع سابق، جٙٓٔ)
 .ٜٗٗص ٔ(عبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، مخجع سابق، جٚٓٔ)
 (.٘( سػرة السائجة : جدء مغ اآلية رقع )ٛٓٔ)
( ىػ: دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثضخ، أبػ جعفخ، مغ أىل شبخستاف، استػشغ ىػٖٓٔ- ٕٗٗ( دمحم بغ  جخيخ الصبخؼ )ٜٓٔ)

ـ بغجاد كأقاـ بيا إلى حضغ كفاتو، مغ أكابخ العمساء، كاف حافًطا لكتاب هللا، كفقضًيا في األحكاـ، عالًسا بالدشغ كشخقيا، عارًفا بأيا
سشة، جسع مغ العمـػ مالع يذخكو فضو أحج، عخض عمضة الشاس كأخبارىع، رحل مغ بمجه في شمب العمع كىػ ابغ اثشتي عذخة 

القزاء فامتشع كالسطالع فأبي، لو اختضار مغ أقاكيل الفقياء، كقج تفخد بسدائل حفطت عشو، سسع مغ دمحم بغ عبج السمظ كإسحاؽ 
ػ، كقضل إف فضو تذضًعا بغ أبي إسخائضل كإسساعضل بغ مػسى الُدجؼ كآخخيغ، ركػ عشو أبػ شعضب الحخاني كالصبخاني كشائفة أخخ 

يدضًخا كمػاالة، ال تزخ، مغ ترانضفو: )اختالؼ الفقياء(؛ )كتاب البدضط في الفقو(؛ )جامع البضاف في تفدضخ القخآف(؛ )التبرضخ 
؛ كىجية ٜٕٗ/ٙ؛ األعالـ لمدركمي ٜٛٗ/ٖ؛ مضداف االعتجاؿ٘ٗٔ/ٔٔ؛ البجاية كالشيايةٕٔ٘/ٕفي األصػؿ(.]تحكخة الحفاظ

 [.ٕٙ/ٙالعارفضغ 
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 ُىَػ اْلَعَسُل ِبَسا َأَمَخ َّللاَُّ ِباْلَعَسِل ِبوَكْلُضِعْغ َبْعُزُكْع َأيَُّيا اْلُسْؤِمُشػَف َبْعًزا َعَمى اْلِبّخ, كَ ، َّحفخف جف
 .(ٓٔٔ)"ُىَػ اتَِّقاُء َما َأَمَخ َّللاَُّ ِباتَِّقاِئِو َكاْجِتَشاِبِو ِمْغ َمَعاِصضوِ  َّحفخفُّٱ

 تشازؿ السجشي عمضو في كيخػ الباحث: أنو يسكغ أف يدتفاد مغ كالـ اإلماـ الصبخؼ الدابق كغضخه، أنو إذا
لقاء اعتجائو عمى  ,يجب أف يشاؿ عقابوال يعج ذلظ إبخاء لحمة الجاني، بل ف ،حقوىابضة عغ إحجػ الجخائع اإلر 

الػاجب حسايتو، عمى اعتبار أف الفخد السعتجػ عمضو ىػ أحج لبشات السجتسع، كمغ اعتجػ عمضو  الحق العاـ
 فكأنسا اعتجػ عمى السجتسع فى مجسػعو.

 الفقخة الثالثة: عالقة الدببضة.
خيعة اإلسالمضة كاف ليع قرب الدبق، في كضع الكثضخ مغ السعايضخ التي  تشقصع فضيا فقياء الذ

 عالقة الدببضة بضغ الشذاط اإلجخامي، كبضغ الشتضجة اإلجخامضة،كمغ ىحه السعايضخ ما يمي:
ًقا أـ ( تقػـ عالقة الدببضة بضغ الدبب األقػػ، كبضغ الشتضجة عشج عجـ تكافؤ األسباب سػاء كاف األقػػ سابٔ")

 الحًقا، كإذا كانت األسباب متعادلة فضؤخح باألكؿ مشيا لدبقو كيقػـ عبء الشتضجة عمضو.
 ال تشقصع عالقة الدببضة بضشيسا بتجخل العػامل الذخرضة الإلرادية لمسجشي عمضو في حرػؿ الشتضجة. (ٕ)
ية لمسجشي عمضو في بضغ فعل الجاني كالشتضجة بتجخل العػامل الذخرضة اإلراد  تشقصع العالقة الدببضة  (ٖ)

 حرػؿ الشتضجة.
)إذا  (ٔٔٔ)إذا اختمف عسل السعتجيغ بأف كاف بعزيع مباشًخا كاآلخخ متدبًبا، فتشصبق القاعجة الفقيضة (ٗ)

اجتسع السباشخ كالستدبب أصضف الحكع إلى السباشخ، إذا غمبت السباشخة، كإلى الستدبب إذا تغمب 
 خ كالستدبب مدئػلضغ مًعا.الستدبب عمى السباشخة، كإف تداكيا يكػف السباش

                                                           

( أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخؼ، جامع البضاف عغ تأكيل آؼ القخآف، الذيضخ بتفدضخ الصبخؼ، تحقضق: الجكتػر عبج هللا ٓٔٔ)
  بغ عبج السحدغ التخكي، بالتعاكف مع مخكد البحػث كالجراسات اإلسالمضة بجار ىجخ الجكتػر عبج الدشج حدغ يسامة، الشاشخ:

 .ٕ٘ص ٛـ، ج ٕٔٓٓىػ =  ٕٕٗٔتػزيع كاإلعالف الصبعة األكلى، دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كال
( القاعجة الفقيضة، ىي: "حكع أكثخؼ ال كمي يشصبق عمى أكثخ جدئضاتو؛ لتعخؼ أحكاميا".]األشباه كالشطائخ في قػاعج ٔٔٔ)

شى الزابط، [. تأتي القاعجة في األصل بسعٛٔكفخكع الذافعضة، جالؿ الجيغ الدضػشي، مخجع سابق، مقجمة السحقق ص
كالفقياء كثضًخا ما يدتعسمػف مرصمح القاعجة، كيعشػف بيا الزابط، أك العكذ مغ ذلظ، دكف تفخقة بضشيسا عشج االستعساؿ، كأّما 

 :الستأخخكف مغ الفقياء فإنيع ُيفّخقػف بضغ القاعجة كالزابط بفخكؽ عّجة، مغ أىسيا
ة، إذ أف نصاقيا اليتخصى السػضػع الفقيي الػاحج الحؼ يخجع إلضو مجاؿ الزػابط الفقيضة أضضق مغ مجاؿ القػاعج الفقيض -

 بعس مدائمو، فالقاعجة تجسع فخكًعا مغ أبػاب شّتى، كالقاعجة ال تختز بباب كاحج، بخالؼ الزابط.
شو ما كالقاعجة في األعع الغالب متفق عمضيا بضغ السحاىب أك أكثخىا، كأما الزابط يختز بسحىب معضغ إال ما نجر، بل م -

 يكػف كجية نطخ فقضو معبغ في محىب معضغ قج يخالفو فضو فقياء آخخكف مغ نفذ السحىب.
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في تجخل العػامل الصبضعضة الخارجضة تكػف الكمسة األخضخة لمعخؼ الدائج، فيػ يقخر فضسا إذا كاف ىحا   (٘)
 .(ٕٔٔ)التجخل يعتبخ قاشًعا لعالقة الدببضة بضغ فعل الجاني، كبضغ الشتضجة أـ ال"

 
 الفرع الثاني

 عة اإلسالميةالعنرر المعنهي في الجريمة اإلرىابية في الذري
 :القرج الجشائي في الجخيسة اإلرىابضة في الذخيعة اإلسالمضة

 يقـػ القرج الجشائي عمى عشرخيغ في غاية األىسضة، كىسا العمع كاإلرادة، بضانيسا:
جـ عمضو مغ أكاًل: العمع بالدمػؾ اإلجخامي في جخائع اإلرىاب، يذتخط الفقياء، عمع الجاني بأضخار كآثار ما يق

(ٖٔٔ)جخائع إرىابضة
كيخؼ الذافعضة ضخكرة تػافخ العمع، كذلظ بأف يقرج الجاني في فعمو اإلضخار  .

 – (٘ٔٔ)، كىػ ما يدسى بالقرج الخاص، كحجة الذافعضة في ذلظ، حجيث عسخ بغ الخصاب(ٗٔٔ)بالسجتسع
فسغ كانت ىجختو إلى هللا  "إنسا األعساؿ بالشّضات، كإنسا لكل امخؼء ما نػػ،:  الشبي  -رضي هللا عشو 

كرسػلو، فيجختو إلى هللا كرسػلو، كمغ كانت ىجختو لجنضا يرضبيا، أك امخأة يشكحيا، فيجختو إلى ما ىاجخ 
في ركاية أخخػ، فإنيع يخكف أنو يكفي العتبار  (ٜٔٔ)كالحشابمة (ٛٔٔ)كالسالكضة (ٚٔٔ)أما الحشفضة، (ٙٔٔ)إلضو"

                                                                                                                                                                                           

كسا أف القاعجة أمخ كمي مبشي في األغمب عمى دلضل، أما الزابط فيػ أمخ كمي ال يعتسج عمى دلضل، كحضث كجج دلضل  -
 [.ٜٕسابق، ص لمزابط فضكػف قاعجة.]القػاعج الفقيضة، د. عبج العديد دمحم عداـ، مخجع

 – ٚٛ( أردكالف نػر الجيغ محسػد، أحكاـ الجخائع الساسة بأمغ الجكلة في القانػف كالذخيعة اإلسالمضة، مخجع سابق، صٕٔٔ)
ٛٛ. 

 (.ٜٔٚ/ٕ( عبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، مخجع سابق، )ٖٔٔ)
ي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج في الفقو عمى محىب اإلماـ الذافعي، مخجع ( شسذ الجيغ دمحم بغ شياب الجيغ الخممٗٔٔ)

 (.ٖٔٗ/ٚسابق، )
كأمضخ السؤمشضغ،  ىػ( ىػ: عسخ بغ الخصاب بغ نفضل، أبػ حفز الفاركؽ، صاحب رسػؿ هللا ٖٕ-ؽ ىػ  ٓٗ( عسخ )٘ٔٔ)

سخيغ، فأسمع ىػ، ككاف إسالمو قبل اليجخة بخسذ يجعػ هللا أف يعد اإلسالـ بأحج الع ثاني الخمفاء الخاشجيغ، كاف الشبي 
، ككاف أحج كزيخيو، كشيج معو السذاىج، بايعو السدمسػف خمضفة بعج أبي بكخ سشػات، فأضيخ السدمسػف ديشيع، كالـز الشبي 

، قتمو أبػ لؤلؤة ففتح هللا في عيجه اثشا عذخ ألف مشبًخا، كىػ أكؿ مغ كضع التاريخ اليجخؼ، كأكؿ مغ ّدكف الجكاكيغ الرجيق 
كما  ٘ص ٕ؛ الخياض الشزخة في مشاقب العذخة، لمسحب الصبخؼ، جٕٗٓ/٘السجػسي، كىػ يرمي الربح. ]األعالـ لمدركمي

 بعجىا[ .
(، فتح البارؼ بذخح ٔ، حجيث رقع )ركاه البخارؼ، كتاب: بجء الػحي، باب: كضف كاف بجءالػحي إلى رسػؿ هللا  (ٙٔٔ)

"إنسا األعساؿ بالشضة"،  ؛ كمدمع، كتاب: اإلمارة، باب: قػلو ٖٔص ٔلعدقالني، مخجع سابق، جصحضح البخارؼ، ابغ حجخ ا
 .ٕٖٕٛص ٖٔ(، صحضح مدمع بذخح الشػكؼ، مخجع سابق، جٜٚٓٔكأنو يجخل فضو الغدك كغضخه مغ األعساؿ، حجيث رقع )
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إتضاف الفعل، كلػ لع يعمع ما يتختب عمضو مغ آثار سمبضصة، تتسثل الذخز مختكًبا لجخيسة )اإلرىاب( أف يتعسج 
  .في القتل اإلضخار بالسجتسع كالعبث بسقجراتو

 ثانًضا: أثخ جيل الجاني بآثار الجخيسة في الذخيعة اإلسالمضة.
، إال إذا كاف عالًسا  مغ السبادغ األكلضة في القانػف الػضعي، أف الجاني ال يؤاخح عمى فعمو السحـخ
عمًسا تاًما نافًضا لمجيالة بتحخيسو، فإذا جيل التحخيع ارتفعت عشو السدئػلضة الجشائضة، كتبقى السدئػلضة 

كىحه ىي القاعجة العامة التي ال استثشاء ليا في الذخيعة اإلسالمضة، كإذا كاف فقياء الذخيعة  .(ٕٓٔ)السجنضة
ة دكف أف يخالط السدمسضغ، أك مسغ أسمع اإلسالمضة يخكف االحتجاج بجيل األحكاـ لسغ يعضر في البادي

حجيًثا كلع يكغ مقضًسا في بالد السدمسضغ كبضغ أضيخىع، فإف ىحا لضذ استثشاء في الػاقع، كإنسا ىػ تصبضق 
لمقاعجة األصػلضة التي تسشع مؤاخحة مغ يجيل التحخيع، حتى يربح العمع مضدًخا لو، فسثل ىؤالء لع يكغ العمع 

خكف عالسضغ بأحكاـ الذخيعة اإلسالمضة، أما إذا كاف مجعي الجيل ناشًئا بضغ السدمسضغ، أك مضدًخا ليع، كال يعتب
، كىػ ما يدسى في عقضجة أىل الدشة كالجساعة بالعحر بالجيل، (ٕٔٔ)أىل العمع فال يقبل مشو األدعاء بالجيل

                                                                                                                                                                                           

اشضة ابغ عابجيغ )رد السحتار عمى الجر ( دمحم أمضغ بغ عسخ بغ عبج العديد عابجيغ الجمذقي الحشفي ابغ عابجيغ، حٚٔٔ)
 (.ٕٜٖ/ٕـ، )ٕٜٜٔىػ / ٕٔٗٔ، ٕبضخكت، ط-السختار(، دار الفكخ

ىػ ( ىػ: دمحم أمضغ بغ عسخ بغ عبج العديد عابجيغ الجمذقي، كاف فقضو الجيار الذامضة كإماـ  ٕٕ٘ٔ – ٜٛٔٔكابغ عابجيغ ) 
 – ٕٗٗٔالسذيػر بحاشضة ابغ عابجيغ، كابشو دمحم عالء الجيغ ) الحشفضة في عرخه، صاحب )رد السحتار عمي الجر السختار(

ىػ ( السذيػر أيًزا بابغ عابجيغ، صاحب )قػة عضػف األخضار( الحؼ ىػ تكسمة لحاشضة كالجه، مغ ترانضف ابغ عابجيغ  ٖٙٓٔ
ػؿ، )حػاش عمي تفدضخ األب )العقػد الجرية في تشقضح الفتاكػ الحامجية(، ك)كندسات األسحار عمي شخح السشار( في األص

، كمقجمة تكسمة حاشضة ابغ عابجيغ السدساة قخة عضػف األخضار  ٕٚٙ/ٙالبضزاكؼ(، )كمجسػعة رسائل(. ]األعالـ لمدركمي 
 [. ٔٔ -ٙعضدي الحمبي ص 

 لبشاف، –حاشضة الجسػقي عمى الذخح الكبضخ، دار إحضاء التخاث العخبي، بضخكت  ( دمحم بغ أحسج بغ عخفة الجسػقي،ٛٔٔ)
(ٙ/ٕٕٛ.) 

ىػ( ىػ: دمحم بغ أحسج بغ عخفو الجسػقي، فقضو مالكي مغ عمساء العخبضة كالفقو، مغ أىل دسػؽ بسرخ، ٖٕٓٔ-كالجسػقي ) ؟ 
تعمع كأقاـ كتػفي بالقاىخة ، كدرس باالزىخ، قاؿ صاحب شجخة الشػر)ىػ محقق عرخه كفخيج دىخه( ، مغ ترانضفو: )حاشضتو 

خمضل ، في الفقو الساكي ؛ك)حاشضة عمى شخح الدشػسي لسقجمتو فى العقائج. ]الجبختي عمي الذخح الكبضخ عمى مخترخ 
 [.ٖٔٙ؛ كشجخة الشػر الدكضة ص ٕٜٕ/ٜ؛ كمعجع السؤلفضغ ٕٕٗ/ٙ؛ كاألعالـ لمدركمي ٖٕٔ/ٗ
 .ٖٔٔص ٓٔ( ابغ قجامة، السغشي مع الذخح الكبضخ، مخجع سابق، ج ٜٔٔ)
 .ٕٜخائع الساسة بأمغ الجكلة في القانػف كالذخيعة اإلسالمضة، مخجع سابق، ص( أردكالف نػر الجيغ محسػد، أحكاـ الجٕٓٔ)
( إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف الفضخكزاباذؼ الذضخازؼ أبػ إسحاؽ، السيحب في الفقو اإلماـ الذافعي، مخجع سابق، ٕٔٔ)
(ٕ/ٕٜٔ.) 
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كىػ مبحث مصػؿ كلضذ  رًدا عمى أكلئظ الحيغ يكفخكف السدمسضغ كال يعحركنيع بجيميع بالعقائج كاألحكاـ،
 ىاىشا مقامو.

 ثالًثا: الخصأ غضخ العسجؼ في الجخائع اإلرىابضة في الذخيعة اإلسالمضة:
الجيل باألحكاـ الذخعضة في الذخيعة اإلسالمضة، أك الجيل بالدمػؾ الستػلج عغ ارتكاب الجاني لجخيستو، 

ائع الحجكد، كإف تختب عمضو عقػبة كالحؼ يشذأ عغ خصأ غضخ عسجؼ، فال يتختب عمضو عقػبة حجية في جخ 
تعديخية، كعمى سبضل السثاؿ في غضخ الجخائع اإلرىابضة، لػ كجج شخز امخأة في فخاشو فطشيا زكجتو فػشئيا 

، (ٕٕٔ)لع يمدمو حج؛ ألنو يحتسل ما يجعضو مغ الذبية )الخصأ(، كلكغ يجب عمضو ميخ السثل عشج الذافعضة
ف ما يدخقو ممًكا لو، أؼ يكػف متأكاًل، فال يدتحق عقػبة حجية عشج ككحلظ فإف مغ يدخؽ مغ حخز معتقًجا أ

 (ٖٕٔ)األحشاؼ
كيخػ الباحث: أف األمخ يختمف في جخائع اإلرىاب عشو في جخاائع الدنا كالدخقة، إذ أف األخضخة آثارىا 

كقعت عمضو  فخدية، بضشسا آثار الجخيسة اإلرىابضة تتجاكز مغ الفخد إلى الجساعة، كضخرىا ال يقترخ عمى مغ
 فحدب، بل آثارىا تؤثخ في كضاف السجتسع كاقتراده. 

 

 المطلب الثانى
 عناصر الجريمة اإلرىابية فى القانهن الهضعى

 
 تمييد وتقديم:

لقضاـ جخيسة اإلرىاب يمـد ارتكاب فعل مادؼ كفًقا لسا ىػ متعارؼ عمضو في القانػف الجشائي، سػاء 
كيمـد كحلظ أف تتختب مدئػلضة الفاعل عغ الفعل، كيدسى األكؿ بالعشرخ أك كاف ىحا الفعل سمبًضا أـ إيجابًضا، 

                                                                                                                                                                                           

جيغ الذضخازؼ،كلج بفضخكز  آباد )بمضجة ىػ( ىػ : إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف، أبػ إسحاؽ، جساؿ ال ٚٙٗػ  ٖٜٖكالذضخازؼ ) 
فقضو شافعي، كاف مشاضًخا فرضًحا كرًعا متػاضًعا، قخأ الفقو عمى أبي عبج هللا  بفارس(، نذأ ببغجاد كتػفي بيا، أحج األعالـ،

امضة كدرس البضزاكؼ كغضخه، كلـد القاضي أبا الصضب إلى أف صار معضجه في حمقتو، انتيت إلضو رئاسة السحىب، بشضت لو الشط
 بيا إلى حضغ كفاتو، مغ ترانضفو: )السحىب( في الفقو، ك)الشكت( في الخالؼ، ك)البرخة( في أصػؿ الفقو. 

 [ .ٛٙ/ٔ؛ كمعجع السؤلفضغ ٔ٘ٗ/ٕ؛ كالمباب ٜٖٗ/ٖ؛ كشحرات الحىب ٛٛ/ٖ]شبقات الذافعضة الكبخػ 
سيحب في الفقو اإلماـ الذافعي، مخجع سابق، ( إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف الفضخكزاباذؼ الذضخازؼ أبػ إسحاؽ، ال ٕٕٔ)
(ٕ/ٕٜٙ.) 
 .ٖٚٔص ٚ( الكاساني، بجائع الرشائع في تختضب الذخائع، مخجع سابق، ج ٖٕٔ)
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الخكغ السادؼ، كيدسى الثاني بالعشرخ أك الخكغ السعشػؼ، كعمى ذلظ نتحجث عغ ىحيغ العشرخيغ عمى 
 الشحػ التالي:

 الفرع األول
 العنرر المــــادي

 :  .الدلهك اإلجراميأوًلا
ني، أك يقرج بالدمػؾ اإلجخامي في الجخيسة، ذلظ: "الشذاط السادؼ السمسػس الحؼ يأتضو الجا

كيتشػع الدمػؾ اإلجخامي  ،(ٔ)التقاعذ عغ تشفضح كاجب قانػني مفخكض عمضو بسا يػقعو تحت شائمة العقاب"
إلى نػعضغ:  سمػؾ إجخامي إيجابي، كسمػؾ إجخامي كسمبي، كال تختمف جخائع اإلرىاب عغ الجخائع األخخػ، 

 فيي إما أف تختكب بدمػؾ إيجابي أك سمػؾ سمبي. 
بتعجيل بعس نرػص قانػف العقػبات ٕٜٜٔلدشة  ٜٚرقع  قانػف السرخؼ، في الكقج نز السذخع 

عمى حطخ بعس أفعاؿ االعتجاء عمى األشخاص، كالتي مغ شأنيا أف تختكب بدمػؾ إيجابي،  كاإلجخاءات
كىػ الغالب في جخائع اإلرىاب، كقل أف تجج جخيسة إرىابضة ارتكبت بدمػؾ نذاط سمبي. كمغ أمثمة الدمػؾ 

 ٙٛمكخر ب،  ٙٛمكخر أ،  ٙٛمكخر،  ٙٛ، ٙٛمي في مجاؿ اإلرىاب ما نرت عمضو السػاد: )اإلجخا
 مكخر أ( مغ القانػف سالف الحكخ. ٛٛمكخر،  ٛٛ، ٛٛ، ٚٛمكخر د،  ٙٛمكخر ج، 

 كفضسا يمي يبضغ الباحث بعس األفعاؿ السحطػرة بذيء مغ الذخح، فضسا يأتي:
 أ. الدمػؾ اإليجابي:

خ عغ تجخل مغ الجاني، ىحا التجخل يكػف بفعل يرجر عغ الجاني، كسا في كىػ الشذاط الحؼ يعب
كمغ أمثمة الدمػؾ اإليجابي في ضػء السػاد السذار إلضيا، إلقاء الخعب ، (ٕٗٔ)جخيسة القتل أك خصف الخىائغ

( مغ ٙٛ، كسا ىػ كارد في نز السادة )تعخيس حضاتيع أك حخياتيع أك أمشيع لمخصخ بضغ السػاششضغ، أك
انػف سالف الحكخ. فالدمػؾ االيجابي في فعل الخعب يتحقق بقضاـ الجاني بإثارة الدعخ كالخعب بضغ الق

السػاششضغ، بأؼ كسضمة تقمضجية أك حجيثة، كأف يصمق عمضيع أعضخة نارية، أك يخعبيع كيعخض حضاتيع لمخصخ، 
ًزا مغ أمثمة الدمػؾ اإليجابي القتل، بإلقاء القشابل، كما شابو ذلظ مغ الػسائل التي يدتخجميا اإلرىابضػف، كأي

كالحؼ يتحقق بقضاـ الجاني بإزىاؽ ركح إنداف حي، كأف يصمق عمضو عضاًرا نارًيا فضخديو قتضاًل، أك يمقي عمضو 
 قشبمة مغ أؼ نػع، أك يزع لو سًسا، فضتشاكلو ثع يسػت.

 ب.الدمػؾ الدمبي:

                                                           

 .ٕ٘٘ع العاـ"، دار الشيزة، القاىخة، صأحسج عػض بالؿ، مبادغ قانػف العقػبات السرخؼ "القد (ٔ)
 .ٙٚٔ( غشاـ دمحم غشاـ، الػجضد في شخح قانػف العقػبات، مخجع سابق، صٕٗٔ)
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بي محجد كاف يجب عمضو قانػًنا الػفاء كيقرج بو "إحجاـ الذخز أك تقاعدو عغ إتضاف سمػؾ إيجا
. كالعمة مغ التجخيع كالعقاب عمى سمػؾ االمتشاع، تكسغ في أنو يفرح (ٔ)بو في حالة تػافخ ضخكؼ معضشة"

 بي الحؼ أكجب القانػف القضاـ بو.عغ إرادة إجخامضة اتجيت إلى االمتشاع عغ الفعل اإليجا
كيخػ الباحث: أف الدمػؾ الدمبي لو أىسضتو في جخائع اإلرىاب، فيػ يجج تصبضًقا كاسًعا في مثل جخائع 
إلحاؽ الزخر بالبضئة في ىحا العرخ، كخاصة جخائع التمػث الشػكؼ كاإلشعاعي، فاالمتشاع عغ أداء الػاجب 

يفخضو القانػف، أك التقاعذ الستسثل في االمتشاع عغ اتخاذ االحتضاشات الالزمة، كالحؼ يؤدؼ بجكره إلى  الحؼ
كقػع كارثة بضئضة، تػدؼ بحضاة كثضخ مغ األبخياء، كالتمػث اإلشعاعي الحؼ يشتج عغ تدخب ىائل لسػاد مذعة 

التي شيجتيا كثضخ مغ الجكؿ في الدشػات بدبب خصأ في تذغضل مشذأة نػكية، أك انفجار السفاعالت الشػكية، ك 
 ، كىػ ما يدسى باإلرىاب الشػكؼ.(ٔ)الساضضة األخضخة كما زالت

كسا يترػر الباحث: كجػد الدمػؾ الدمبي كتابع لدمػؾ إيجابي، كاختصاؼ الخىائغ، كاالمتشاع عغ حسايتيع 
 غ اليالؾ.ػػاالمتشاع عغ تقجيع الصعاـ كالذخاب الحؼ يقضع أكدىع، كيحسي حضاتيع م

 .النتيجـة اإلجراميـةثانياا: 
الشتضجة اإلجخامضة ىي: العشرخ الثالث الحؼ يذكل الخكغ السادؼ في الججريسة بػجو عاـ، كالشتضجة 
ليا مفيػماف: السفيػـ األكؿ: الشتضجة السادية، كعمى ذلظ يرح القػؿ بأف الخكغ السادؼ ال يكتسل كال تتع 

ؽ الخكح في جخائع اإلرىاب، كأما إذا كانت الجخيسة مغ جخائع الخصخ، فإنو ال الجخيسة إال بحجكثيا، مثل إزىا
يمـد حجكث نتضجة مادية إلتساـ تمظ الجخيسة، كسا ىػ الحاؿ في الجخائع التي تقـػ بسجخد إتضاف الشذاط 

 .(ٕ٘ٔ)اإلجخامي، كجخائع الخشػة كالتدكيخ
فضج حجكث عجكاف عمى مرمحة يحسضيا القانػف، كال السفيػـ الثاني: كيقرج بو الشتضجة القانػنضة، كىػ ما ي

يقرج بالعجكاف ىشا حجكث ضخر مادؼ معضغ، كإنسا يكفي فقط تيجيج تمظ السرمحة بالخصخ، كبيحا السعشى 
تكػف الشتضجة عشرخ متػاجج في جسضع الجخائع، بضج أنو عشرخ مفتخض افتخاًضا ال يقبل إثبات العكذ في 

ذخع أف ارتكاب الجخائع، كلػ كانت مغ جخائع الخصخ، يذكل عجكاًنا أك تيجيًجا جسضع الجخائع، حضث يقجر الس
 .(ٕٙٔ)لسرمحة يحسضيا القانػف بالتجخيع

                                                           

قانػف العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ شخح ( محسػد نجضب حدشي، ٔ)
 .ٖ٘ٔـ،  صٕٙٔٓمرخ،  –، دار الشعزة العخبضة، القاىخة ٛاالحتخازؼ، ط

مرخ،  -، الحساية الجشائضة في مجاالت الصاقة الشػكية الدمسضة، دار الشيزة العخبضة، القاىخة ( دمحم عبجالخحضع الشاغئ)
 .ٖٜٔـ، ، صٜٕٓٓ

 .ٖٔـ، صٕٜٜٔ( أحسج شػقي عسخ أبػ خصػة، جخائع التعخيس عغ لمخصخ العاـ، دار الشيزة العخبضة، ٕ٘ٔ)
 كما بعجىا. ٛٚٔ( غشاـ دمحم غشاـ، الػجضد في شخح قانػف العقػبات، مخجع سابق، صٕٙٔ)
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كعمى ذلظ يسكغ تعخيف الشتضجة بأنيا حدب السفيػـ السادؼ: األثخ الحؼ يتختب عمى الدمػؾ  
، كأنيا حدب السفيػـ القانػني: ذلظ العجك  اف الشيائي عمى السرمحة التي اإلجخامي الحؼ يختكبو السجـخ

(.ٕ)يحسضيا القانػف 
  

 كجخائع الخصخ في مجاؿ اإلرىاب: جخائع الزخر
كفقًا لمسفيػـ القانػني لمشتضجة اإلجخامضة، يقدع فقو القانػف الجشائي الجخائع مغ حضث الزخر كالخصخ 
الحؼ تحجثو الجخيسة، إلى جخائع ذات ضخر مؤكج، كإلى جخائع ذات خصخ أك ضخر محتسل، كيصمق اصصالح 

ة الستختبة عمى الشذاط اإلجخامي في إلحاؽ ضخر فعمي بالسرمحة جخيسة الزخر عشجما تتسثل الشتضجة القانػنض
محل الحساية الجشائضة، أما اصصالح جخيسة الخصخ، فإنو يصمق عشجما تتسثل الشتضجة القانػنضة الستختبة عمى 
الشذاط اإلجخامي في مجخد تيجيج السرمحة السحسضة بالخصخ، دكف استمداـ اإلضخار الفعمي بيا، فيحا الخصخ 

الشتضجة في ىحه الجخائع يعاقب عمضو القانػف لضتفادػ حجكث الزخر، كالخصخ حالة كاقعضة، كىػ مجسػعة  ىػ
 (.ٔ)مغ اآلثار السادية يشذأ بيا احتساؿ حجكث اعتجاء يشاؿ الحق

كفي جخائع اإلرىاب قج يتصمب السذخع حجكث نتضجة مادية معضشة تسثل الزخر الحؼ أدػ إلضو الدمػؾ 
ر العقاب عمضو، كأحضاًنا قج ال يتصمب السذخع تحقضق نتضجة معضشة، بحضث يشرب التجخيع عمى اإلجخامي لضقخ 

ذات الشذاط اإلجخامي لمجاني، بغس الشطخ عغ أؼ نتضجة مدتقمة يؤدؼ إلضيا ىحا الشذاط، فالسدؤكلضة 
اب الدمػؾ السجخد، الجشائضة كسا أنيا تتحقق في حالة تحقق نتضجة معضشة، فإنيا كحلظ قج تشذأ في حالة ارتك

 شخيصة أف يكػف مغ شأف ىحا الدمػؾ السجخد تعخيس السرمحة محل الحساية لمخصخ.
كالػاضح مغ سضاسة السذخع السرخؼ برجد الجخائع اإلرىابضة، أنو يدعى لحساية السجتسع أفخاًدا كجساعات، 

أف يتختب عمى ىحا التيجيج  كذلظ بتجخيع األفعاؿ التي يسكغ أف تذكل تيجيجًا لو بخصخ معضغ، دكف اشتخاط
مكخر(  ٙٛضخر معضغ، كمغ أمثمة ذلظ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب، نجج أف السذخع السرخؼ في السادة )

، قج حطخ عمى الجشائضة بتعجيل بعس نرػص قانػف العقػبات كاإلجخاءاتٕٜٜٔلدشة  ٜٚرقع مغ القانػف 
ضة أك ىضئة أك مشطسة أك جساعة أك عرابة، مغ إنذاء أك تأسضذ أك تشطضع أك إدارة، جسعكجو الخرػص 

 الجعػه بأية كسضمو إلي تعصضل أحكاـ الجستػر أك القػانضغ أك مشع إحجػ مؤسدات الجكلو يكػف الغخض مشيا
أك غضخىا مغ ، أك إحجػ الدمصات العامة مغ مسارسة أعساليا أك اإلعتجاء عمى الحخيو الذخرضو لمسػاشغ

                                                           

 .ٜٕٔـ ، صٖٕٓٓمرخ،  –القدع الخاص، بجكف دار شبع، القاىخة  –( عمي محسػد حسػده، شخح قانػف العقػبات ٕ)
قانػف العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ ح شخ ( محسػد نجضب حدشي، ٔ)

 ؛ كمأمػف دمحم سالمة، قانػف العقػبات "القدع العاـ"، مخجع سابق، ٖٙٛاالحتخازؼ، مخجع سابق، ص
 .ٓٗٔص               
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، بالػحجة الػششضة أك الدالـ االجتساعي كفميا الجستػر كالقانػف، أك اإلضخارالحخيات كالحقػؽ العامة التي 
ككاف في كل ذلظ مخالًفا لمقانػف، كالسذخع ال يدعى نحػ اعتبار الجخيسة مغ جخائع الخصخ إال حخًصا مشو 

 عمى حساية السرمحة محل التجخيع، لسجخد تعخيزيا لمخصخ.
 كلعل مدمظ السذخع السرخؼ في ىحا الذأف يتحجد في االتجاىضغ اآلتضضغ:

أنو قج يرعب في بعس الحاالت تحجيج مجشي عمضو بالحات قج أصابو الزخر مغ جخاء الفعل، فقج  األكؿ:
ني بالفعل بعس األشخاص، كلكشو لضذ بالـز أف يرضب الجسضع، ليحا فالبج مغ تجخيع الفعل يرضب الجا

 لسجخد تيجيجه لمسرمحة بخصخ معضغ.
أف الشتضجة السادية قج ال تتحقق في الحاؿ، كلكغ بعج فتخة معضشة، قج تصػؿ أك تقرخ، كمع ذلظ  الثاني:

ة معضشة؛ أؼ ضخكرة تحقق الزخر حتى تتكامل أركانيا، فيشاؾ مغ الجخائع اإلرىابضة التي تتصمب نتضجة مادي
باالتراالت أك بالسػاصالت أك باألمػاؿ أك بالسباني أك  إلحاؽ الزخر بالبضئة أككعمى ذلظ فإف جخائع: "

 .(ٕٚٔ)احتالليا أك االستضالء عمضيا" باألمالؾ العامة أك الخاصة أك
 ابضة:الشصاؽ الدماني لمشتضجة اإلجخامضة في الجخائع اإلرى

مسا سبق تبضغ لشا أف الشتضجة في جخائع اإلرىاب، قج تتخاخى لتتحقق في زمغ الحق عمى ارتكاب 
الدمػؾ اإلجخامي، كلكغ ذلظ ال يسشع مغ اعتبار غالبضة جخائع اإلرىاب، مغ الجخائع الػقتضة، ألف مشاط ذلظ 

 ىػ الدمػؾ اإلجخامي، كمجػ االستسخارية أك الػقتضة في ارتكابو.
 الشصاؽ السكاني لمشتضجة اإلجخامضة في الجخائع اإلرىابضة:

سضد قج يختكب الدمػؾ السجـخ في مكاف معضغ، كتتحقق الشتضجة اإلجخامضة في مكاف آخخ، كىحا ما ي
جخائع اإلرىاب عغ غضخىا مغ الجخائع، فقج يختب الدمػؾ نتائج تبعج كثضخًا عغ مكاف ارتكاب الدمػؾ، بل قج 
يستج إلى دكلة أخخػ قخيبة، كىػ ما يطيخ بػضػح مجػ إمكانضة تحقق الشتضجة اإلجخامضة في مكاف آخخ غضخ 

ضج أف مدألة اإلرىاب ال تثضخ أية إشكالضات مكاف الدمػؾ السختكب، سػاء كاف داخل إقمضع الجكلة أك خارجو، ب
قانػنضة إذا ما كقع فعل اإلرىاب كتحققت نتائجو داخل إقمضع الجكلة نفديا، حضث تتػلى التذخيعات الػششضة 

 .(ٕٛٔ)الترجؼ ليا كششًضا
 .عالقــة الدببيـةثالثاا: 

عالقة الدببضة ىي الرمة التي تخبط ما بضغ الدمػؾ كالشتضجة الجخمضة، كتثبت أف ارتكاب الدمػؾ ىػ 
ما بضغ الشذاط كالشتضجة اإلجخامضة  الحؼ أدػ إلى حجكث الشتضجة، كبعبارة أخخػ ىي الخابصة التي ترل

                                                           

 الجشائضة. نػف العقػبات كاإلجخاءاتبتعجيل بعس نرػص قإٜٜٔلدشة  ٜٚرقع  قانػف ( مغ ٙٛ( السادة )ٕٚٔ)
 .ٜٜمخجع سابق، صنػر الجيغ ىشجاكؼ، الدضاسة الجشائضة لمسذخع السرخؼ فى مػاجية جخائع اإلرىاب، (  ٕٛٔ)
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الستختبة عمضو، كتثبت بأف ىحه األخضخة قج تحققت بدبب األكؿ، كأنيا قج ارتبصت بو ارتباط السدبب 
 .(ٜٕٔ)بالدبب

كتكسغ األىسضة القانػنضة لعالقة الدببضة في أنيا تخبط ما بضغ عشرخؼ الخكغ السادؼ، الدمػؾ 
 .(ٖٓٔ)كتجعل مشو فكخة كضاىخة قانػنضة متساسكة العشاصخ كالبشضاف كالشتضجة، فتقضع بحلظ كحجتو ككضانو،

كال يسثل البحث في رابصة الدببضة في جخائع اإلرىاب صعػبة في الحاالت التي يؤدؼ فضيا سمػؾ الجاني إلى 
إحجاث الشتضجة اإلجخامضة في الحاؿ، كلكغ قج تبجك ىشاؾ صعػبة في حالة تخاخي حجكث الشتضجة، أك تغضخ 

 كزماف حجكثيا عغ ذلظ الحؼ كقع فضو الفعل السشدػب لمجاني ارتكابو.مكاف 
كمغ األمػر التي تترل أيزًا بإثبات عالقة الدببضة، أف الشتضجة، قج يداىع في تحقضقيا أكثخ مغ 
سبب، كمغ ثع يكػف مغ الرعػبة إثبات الدبب الحؼ أفزي دكف غضخه لػقػع الجخيسة، كىشا تثار صعػبة 

اف الجاني يطل مدؤكاًل عغ الشتضجة التي حجثت، بالخغع مغ تجاخل عػامل أخخػ في تحقضقيا، معخفة ما إذا ك
كيبقى التداؤؿ، ىل ىحه العػامل  تقصع رابصة الدببضة بضغ الدمػؾ السبجئي لمجاني كالشتضجة الشيائضة التي 

 كقعت أـ ال؟
ة معايضخ لالستخشاد بيا في استجالء كلمجػاب عمى مثل ىحه التداؤالت كغضخىا، لجأ الفقو كالقزاء إلى عج

 ىحه األمػر، كالتي سػؼ نبضشيا في إيجاز عمى الشحػ التالي: 
 االتجاىات الفقيضة في عالقة الدببضة:  

شيضخة في تحجيج معضار تػافخ عالقة الدببضة بضغ الشذاط اإلجخامي كالشتضجة  (ٔ)تػجج عجة نطخيات
 حه الشطخيات فضسا يمي:اإلجخامضة، كحل ليحه السذكالت، كتسثمت ى

 النظرية األولى: نظرية الدبب األقهى.
تعتسج ىحه الشطخية عمى الدبب الفعاؿ في إحجاث الشتضجة، أؼ الحؼ قاـ بالجكر األساسي في حجكثيا، 
كشبًقا ليحه الشطخية، فإف الحؼ يدأؿ جشائًضا في جخائع اإلرىاب في صػرىا السختمفة، ىػ محجث الدبب الفعاؿ 

ـ بالجكر األساسي في إحجاث الشتضجة اإلجخامضة، أما غضخه مغ األسباب، فإنيا تعج مجخد ضخكؼ ىضأت الحؼ قا
حجكث ىحه الشتضجة، كلكغ ىحه الشطخية تعخضت لمشقج؛ ألنيا تحاكؿ حل الرعػبة بسثميا، فيي تزع ضابًصا 

                                                           

العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ قانػف شخح ( محسػد نجضب حدشي،  ٜٕٔ)
 .ٖٔٓ؛ أحسج عػض بالؿ: مخجع سابق، صٖٛٛاالحتخازؼ، مخجع سابق، ص 

 .٘ـ، صٜٗٛٔ( محسػد نجضب حدشي: عالقة الدببضة في قانػف العقػبات، نادؼ القزاة،  ٖٓٔ)
 ؛ مأمػف دمحم ٜٖٗد نجضب حدشي، شخح قانػف العقػبات، مخجع سابق، ص ( انطخ: ىحه الشطخيات بالتفرضل:  محسػ ٔ)

 .ٖ٘ٔـ، صٜٜٚٔسالمة، قانػف العقػبات "القدع العاـ"، دار الفكخ العخبي،              
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الشتضجة اإلجخامضة، كىحا  تحكسًضا يتسثل في تحجيج عالقة الدببضة في الدبب األقػػ الحؼ أدػ إلى إحجاث
 الزابط يحتاج في ذاتو إلى الزبط، كسا أنيا تؤدؼ إلى حرخ الدببضة في أضضق مكاف.

 النظرية الثانية: نظرية الدبب المباشر.
تحىب ىحه الشطخية إلى أنو عشج تعجد العػامل أك األسباب التي تكػف قج ساىست في إحجاث الشتضجة، 

 غ ىحه الشتضجة إال إذا كانت مترمة اترااًل مباشًخا بفعمو.فإنو يمـد أال يدأؿ الجاني ع
كشبًقا ليحه الشطخية، فإف الحؼ يدأؿ جشائًضا عغ جخائع اإلرىاب ىػ الحؼ  يختكب الدمػؾ الحؼ يؤدؼ 
إلى إحجاث الشتضجة السباشخة بفعمو، فيحه الشطخية تتصمب نػًعا مغ االتراؿ السادؼ بضغ الفعل كالشتضجة؛ ألنيا 

 تخؼ إال باالرتباط السادؼ بضغ الدمػؾ اإلجخامي كالشتضجة الستختبة عمضو.ال تع
 النظرية الثالثة: نظرية تعادل األسباب.

تقخر ىحه الشطخية السداكاة بضغ جسضع العػامل التي ساىست في إحجاث الشتضجة، فكل مشيا تقػـ بضشو 
اني كالشتضجة اإلجخامضة إذا ثبت أنو عامل ضسغ كبضغ الشتضجة عالقة سببضة، كأف ىحه العالقة تقـػ بضغ فعل الج

العػامل التي ساىست في إحجاثيا، كلػ كاف نرضبو في السداىسة محجكًدا، أك ساىست معو عػامل أخخػ 
 تفػقو في األىسضة عمى نحػ ممحػظ.

مل أخخػ كقج تعخضت ىحه الشطخية لمشقج؛ ألنيا تجافي العجالة، إذ ىي تؤدؼ إلى مداءلة الجاني عغ آثار عػا
 ساىست برػرة أك أخخػ في إحجاث الشتضجة اإلجخامضة.

 الشطخية الخابعة: نطخية الدببضة السالئسة.
شبًقا ليحه الشطخية، فإنو يجب التفخقة بضغ العػامل كاألسباب التي تتجاخل في إحجاث  الشتضجة عمى 

ع ىػ الحؼ يكػف كحجه كافًضا أساس دكر كل مشيا بالشدبة لتحقق تمظ الشتضجة، فالعامل أك الدبب السالئ
إلحجاث الشتضجة اإلجخامضة كفًقا لمسجخػ العادؼ لألمػر، كبحلظ فإنو يجب استبعاد كافة األحجاث كالدػابق 

 الذاذة، أك تمظ التي ال يكػف ليا دكر في إحجاث الشتضجة اإلجخامضة في جخائع اإلرىاب. 
 عالقة الدببية في جرائم اإلرىاب:

ـ، يسكغ القػؿ بأنو يذتخط لسداءلة الفاعل جشائضًا عغ جخيسة اإلرىاب أف يكػف كبشاًء عمى ما تقج
سمػكو ىػ الحؼ أدػ إلى إحجاث الشتضجة اإلجخامضة السعاقب عمضيا، كلكغ يجب التسضضد بضغ جخائع الزخر 

 كجخائع الخصخ.
ػجػد نتضجة فبالشدبة لجخائع الزخر، ال تثضخ الرعػبات التي نرادفيا في جخائع الخصخ، كذلظ ل

 مادية يسكغ إسشادىا إلى الدمػؾ السادؼ السختكب.
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أما في جخائع الخصخ، فالفخض أنو ال تػجج نتضجة مادية يعتج بيا السذخع، كإنسا ىشاؾ حالة خصخ 
ناشئة عغ الدمػؾ، فالخصخ ىػ نتضجة قانػنضة يتعضغ الخبط بضشيا كبضغ الدمػؾ السعتبخ مرجرًا لو، كمعشى ذلظ 

كع بتػافخ عالقة الدببضة في جخائع الزخر يقػـ عمى الػاقع، كالسدتفاد مغ كػف الشتضجة قج تختبت إذا كاف الح
عمى الدمػؾ فعاًل، فإف الحكع بتػافخ الفاعمضة الدببضة لمدمػؾ السكػف لجخيسة الخصخ يقػـ عمى االحتساؿ 

حجاثيا، كمغ أجل ذلظ، فال تدعفشا باعتبار أف الشتضجة لع تتحقق فعاًل، حتى يسكغ القصع بفاعمضة الدمػؾ في إ
في ذلظ نطخية تعادؿ األسباب، باعتبار أنيا تقػـ عمى الحكع الالحق عمى تحقق الشتضجة السادية، كإنسا الحؼ 
يفضجنا في ىحا الرجد ىػ نطخية الدببضة السالئسة، لحا فصبقًا لسعضار ىحه الشطخية في جخائع اإلرىاب، يسكغ 

اف الدمػؾ الحؼ بػشخ قج سبقتو أك عاصختو ضخكؼ تجعل مغ الستػقع كفقًا لمدضخ القػؿ بتػافخ الخصخ إذا ك
 .(ٖٔٔ)العادؼ لألمػر كقػع الشتضجة الزارة

 
 الفرع الثاني

 العنرر المعنــهي 
 

 :القرػج الجشائػي في الجخيسة اإلرىابضة
القرج الجشائي ىػ أخصخ صػر الخكغ السعشػؼ لمجخيسة، كيتػافخ ىحا القرج إذا كاف الجاني عالسًا 

شتضجة. كيتحجد بحقضقة الػاقعة السجخمة كبعشاصخىا القانػنضة، كأف تتجو إرادتو إلى ارتكاب الدمػؾ كتحقضق ال
نصاؽ العمع الػاجب تػافخه في القرج بأنو يذسل أركاف الجخيسة، كأما ما يخخج عغ ىحه األركاف كالعشاصخ، 
فال يذتخط أف يعمع بو الجاني، كالعمع بالقانػف يكػف مفتخًضا، فال يقبل مغ الجاني الجفع بأنو يجيل كجػد مثل 

 اؿ جخائع اإلرىاب عمى الشحػ اآلتي:كسػؼ نبضغ القرج الجشائي في مج ىحا التجخيع.
 :  .العلم بمهضهع الحق محل الحمايةأوًلا

يجب أف يشرب عمع الجاني عمى اإلحاشة بالحق الحؼ يحسضو القانػف، فضجب أف يعمع أف مغ شأف 
أف يؤدؼ إلى تغضضخ في خرائز السجتسع الصبضعضة، أك يخل بعشاصخ  -االيجابي أك امتشاعو  -فعمو 

شي، أك يؤدؼ إلى تجىػر مػارده، سػاء باستشدافيا أك إتالفيا كتخخيبيا، ككحلظ أية أفعاؿ أخخػ التػازف األم
 يكػف كقػعيا في البالد مرادًما لألغخاض السقرػدة مغ إنذائيا.

كتصبضًقا لحلظ، فإنو في جخيسة القتل ، يجب عمى الجاني أف يعمع اإلنداف الحؼ انرب عمضو فعمو، كأنو 
 كأف يعمع أف مغ شأف فعمو أف يؤدؼ إلى إحجاث الشتضجة التي نز السذخع عمضيا. مذسػؿ بالحساية،

                                                           

 .ٙ٘ٔ( مأمػف دمحم سالمة، قانػف العقػبات "القدع العاـ"، مخجع سابق، ص ٖٔٔ)
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كيجب أف يعمع الجاني كحلظ بعشاصخ الدمػؾ اإلجخامي الحؼ يأتضو عسًجا، أؼ أف مغ شأف فعمو أف 
يفزي إلى تحقق الشتضجة اإلجخامضة التي نز عمضيا القانػف. كتصبضًقا لحلظ، يجب أف يعمع الجاني أف مغ 

 .(ٕٖٔ)أف فعمو أف يؤدؼ إلى إزىاؽ ركح أشخاص ال يجػز قتميا، أك السداس بيا بأؼ فعل جخمو القانػف ش
 .القرد الجنائي الخاص في جرائم اإلرىابثانياا: 

األصل أف البػاعث ال أثخ ليا عمى تػافخ القرج الجشائي، فالباعث باعتباره الغاية التي يدعى إلضيا 
في الخكغ السعشػؼ لمجخيسة، غضخ أنو في بعس الحاالت، قج يعتج السذخع الجاني لضذ ركًشا أك عشرًخا 

بالباعث، كيجعمو عشرًخا في القرج الجشائي، كالباعث يعشي انرخاؼ إرادة الجاني إلى تحقضق كاقعة بعضجة 
عغ الخكغ السادؼ كتخخج عشو، كيصمق عمى الباعث في ىحه الحالة القرج الجشائي الخاص لتسضضده عغ 

الحؼ ال يعتج بو السذخع ضسغ عشاصخ القرج، كإذا تصمب السذخع تػافخ قرج خاص في الجخيسة،  الباعث
فإف الشتضجة التي تتختب عمى انتفائو ىي انتفاء الجخيسة ذاتيا، إال أف يكػف السذخع قج نز عمى تجخيع الفعل 

 .(ٖٖٔ)السكػف ليا تحت كصف آخخ
 ل بعس نرػص قانػف العقػبات كاإلجخاءاتبتعجئٕٜٜلدشة  ٜٚرقع كباستقخاء نرػص القانػف 

الخاصة بجخائع اإلرىاب، يخػ الباحث: أنيا جخائع لع يتصمب فضيا السذخع تػافخ قرج خاص، أك نضة الجشائضة 
 خاصة، فيي تقػـ بالقرج العاـ الحؼ يتكػف مغ العمع كاإلرادة.

 .القرد المحدود وغير المحدودثالثاا: 
فضو إرادة الجاني إلى تحقضق الشتضجة اإلجخامضة في مػضػع أك أكثخ القرج السحجكد ىػ الحؼ تتجو 

عمى نحػ محجد، بضشسا القرج غضخ السحجكد فيػ الحؼ تتجو فضو اإلرادة إلى تحقضق الشتضجة دكف تحجيج 
 لسػضػعيا، أؼ يسكغ أف تتحقق في أكثخ مغ مػضػع.

، ذلظ أنو يكفي في نطخ السذخع أف يتػقع كلضذ لمتسضضد بضغ القرج السحجكد كغضخ السحجكد أىسضة قانػنضة
الجاني الشتضجة اإلجخامضة، كأف تتجو إرادتو إلى تحقضقيا، أما مػضػع الشتضجة كاتجاه اإلرادة إلى تحقق الشتضجة 

 .(ٖٗٔ)فضو، فمضذ مغ عشاصخ القرج

                                                           

؛ عمي محسػد حسػده، شخح قانػف ٘ٓٔالجشائضة لمبضئة، مخجع سابق، ص  ( أشخؼ تػفضق شسذ الجيغ، الحساية ٕٖٔ)
 .ٕٛٗالقدع الخاص، مخجع سابق، ص –العقػبات 

قانػف العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ شخح ( محسػد نجضب حدشي،  ٖٖٔ)
 .ٕٛ٘االحتخازؼ، مخجع سابق، ، ص

؛ عمي محسػد حسػده، شخح ٖٖٔـ، ص ٜٜٚٔالمة، قانػف العقػبات "القدع العاـ"، دار الفكخ العخبي، ( مأمػف س ٖٗٔ)
 .ٜٚٗالقدع الخاص، مخجع سابق، ص –قانػف العقػبات 
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قضق إثارة الخعب كأغمب جخائع اإلرىاب، تتحقق بتػافخ القرج غضخ السحجكد، فالجاني إنسا تتجو إرادتو إلى تح
في السجتسع، كال ييع ما إذا كاف ىحا الخعب قج ناؿ مغ أشخاص يقرجىع أـ لع يشل، بل ناؿ أبخياء، بل إف 
القرج يتػافخ كلع لع يثبت أف الجاني قج اتجيت إرادتو إلى إلحاؽ ضخر بأحج، متى كاف بسقجكره تػقع 

 .(ٖ٘ٔ)حرػؿ ىحه الشتضجة
 .حتساليالقرج السباشخ كالقرج االرابًعا: 

يفتخض القرج السباشخ إرادة اتجيت عمى نحػ أكضج كيقضشي إلى االعتجاء عمى الحق الحؼ القرج السباشخ: 
يحسضو القانػف، كال يترػر أف تتجو اإلرادة كحلظ إال إذا كانت تدتشج إلى عمع يقضشي ثابت بتػافخ عشاصخ 

ب الفعل ىػ الشتضجة التي يحققيا فعمو، الجخيسة، كأىع عشرخ لمجخيسة يجكر في تفكضخ الجاني حضغ يختك
ا إال إذا تػقعيا الجاني كأثخ كيتسثل فضيا االعتجاء عمى الحق الحؼ يحسضو القانػف، كال يكػف العمع بيا يقضشضً 

 حتسي الـز لمفعل، فيػ يقجر أف الشتضجة ال بج أف تحجث، كال يخد إلى ذىشو احتساؿ عجـ حجكثيا.
جخيسة اإلرىاب، قضاـ الجاني بتفجضخ قشبمة في مكاف يكتع بالسارة، أك قضامو كمغ أمثمة القرج السباشخ في 

 بإشالؽ أعضخة نارية عمى شخز ما، مع ترػيب اليجؼ إلضو كإرادة قتمو.
كأما القرج االحتسالي: فيػ يعتسج عمى تػقع الجاني الشتضجة اإلجخامضة كأثخ مسكغ لمفعل، ثع قبػليا كالخغبة 

رج االحتسالي في الحاالت التي لع يتأكج الجاني مغ تحقق الشتضجة كأثخ لفعمو، كإنسا في كقػعيا. كيقػـ الق
 .(ٖٙٔ)قاـ احتساؿ لجيو بػقػعيا كتػقع ذلظ، كلكشو قبل كرغب في كقػع الشتضجة

 :الخطأ غير العمدي
يقرج بو "إخالؿ يسثل الخصأ غضخ العسجؼ الرػرة الثانضة لمخكغ السعشػؼ في الجخائع غضخ العسجية، ك 

الجاني عشج ترخفو بػاجبات الضقطة كالححر التي يفخضيا القانػف، بحضث تختب عمى ذلظ عجـ تػقعو حجكث 
الشتضجة، كعجـ حضمػلتو دكف حجكثيا، في حضغ إنو كاف في استصاعتو، كمغ كاجبو أف يتػقعيا كأف يحػؿ دكف 

 حجكثيا".
ني حجكث الشتضجة، كلكغ لع تتجو إلضيا إرادتو إذا كاف كيتػافخ الخصأ غضخ العسجؼ كحلظ إذا تػقع الجا

راغبًا عشيا، معتسًجا عمى ميارتو لضحػؿ دكف حجكثيا، في حضغ إف القجر الحؼ تػافخ لجيو مغ ىحه السيارة لع 
 يكغ كافًضا، فحجثت الشتضجة.

                                                           

 .ٔٔٔ( أشخؼ تػفضق شسذ الجيغ، الحساية الجشائضة لمبضئة، مخجع سابق، ص  ٖ٘ٔ)
اـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ قانػف العقػبات القدع العشخح ( محسػد نجضب حدشي،  ٖٙٔ)

 .ٙٙ٘االحتخازؼ، مخجع سابق، ص
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ؿ كيتزح بحلظ أنو لتػافخ الخصأ غضخ العسجؼ، فإنو يجب تحقق عشرخيغ: األكؿ: ىػ اإلخال
بػاجبات الحضصة كالححر التي يفخضيا القانػف عمى الشاس في ترخفاتيع، كالثاني: ىػ عجـ تػقع حجكث 
الشتضجة التي يتسثل فضيا االعتجاء عمى الحق الحؼ يحسضو القانػف، أك تػقعيا كاالعتساد عمى احتضاط غضخ كاٍؼ 

 لمحضمػلة دكف حجكثيا.
يكػف فعاًل إيجابضػًا، أك مجخد امتشاع اتجيت إلضو  كالعشرخ األكؿ: يفتخض اإلقجاـ عمى ترخؼ قج

اإلرادة، عمى الخغع مغ العمع مغ خصػرتو عمى الحقػؽ التي يحسضيا القانػف، كيفتخض ىحا العشرخ أف اإلقجاـ 
عمى الترخؼ في الطخكؼ التي أحاشت بو تتزسغ إخالاًل بالتداـ يفخضو القانػف، كيػجب بو مخاعاة الحضصة 

 .(ٔ)كالححر
لعشرخ الثاني: يفتخض عالقة نفدضة بضغ مختكب الفعل كالشتضجة، كتأخح ىحه العالقة إحجػ كا

صػرتضغ: صػرة )الخصأ بجكف تػقع(، كفضيا ال يتػقع مختكب الفعل حجكث الشتضجة، كصػرة )الخصأ مع التػقع( 
 كفضيا يتػقع حجكثيا.

تو تػقع الشتضجة، كالحضمػلة دكف في الرػرة األكلى: يكػف محل لػـ القانػف، ألنو كاف في استصاع
حجكثيا، كفي الرػرة الثانضة: يالـ، ألنو كاف يتعضغ عمضو عشجما تػقع الشتضجة أف يحجع عغ الفعل؛ أؼ أنو لع 

 .(ٖٚٔ)يتخح االحتضاشات التي تكفل عجـ حجكثيا لعجـ اكتخاثو بيا، أك اتخح احتضاشات غضخ كافضة لسشع حجكثيا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قانػف العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة لمعثػبة كالتجبضخ شخح محسػد نجضب حدشي،  ( ٔ)
 .ٜٔ٘االحتخازؼ، مخجع سابق، ص

 .ٔٓٙ( السخجع الدابق، ص  ٖٚٔ)
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 لخاتمةاا

 نتائج الدراسة: :أوًلا 

ألػف كأربعسائػة سػشة،  أكثػخ مػغ التحػخيس عمضػو مشػح كحاربػت  اإلرىاب كافحتالذخيعة اإلسالمضة قج  أفَّ  (ٔ)
كيشتذػخ  تصبضقيػا يتحقػق األمػغإذا تػع العقػبػات الخادعػة، التػي  غ يقػـ بيػحه األعسػاؿ االرىابضػةلس عْت فذخَّ 

 .كاحجٍ  كقتاإلستقخار لألفخاد كلمسجتسع في الدالـ كيعع 
 جسضػعكأف  ،الػضػعي قػانػف فػي ال جلػليامػمػغ في الذػخيعة اإلسػالمضة أكسػع  ضةجخيسة اإلرىابال جلػؿم أفَّ  (ٕ)

 بجخيسة البغي.في الغالب  التي تختبط  ،جخيسة الحخابةمدسى تحت  جخلصػر اإلرىاب ت
 ،فاعػل أصػمي )مباشػخ(يجخمػو ك ،الجخيسة مػقعض عمي الجخيسة اإلرىابضة في خِ حَ حزػر الذخيظ السُ  أفَّ  (ٖ)

كسػا نػز عمػى ذلػظ ىػ بشفدػو، الجخيسة، ارتكبيا الذخيظ السحخض الفاعل األصمي  ختكببحضث إذا لع ي
 رحسو هللا. –اإلماـ مالظ 

دبب، كشخكط ىحا الشػػع شتخاؾ بالتفي تعخيف اال يتفقاف الذخيعة اإلسالمضةكأحكاـ الػضعضة  قػانضغال أفَّ  (ٗ)
 شتخاؾ ككقػع الجخيسة.شتخاؾ، ككجػب تػفخ عالقة الدببضة بضغ االشتخاؾ، ككسائل االمغ اال

عقػبة الذخكاء في جخائع الحػجكد خز فضسا ي ة يتفقاف مًعااإلسالمض لذخيعةا كأحكاـالػضعضة لقػانضغ ا أفَّ  (٘)
السدػاكاة فػي  يسكػغعقػبة الذخيظ الستدػبب أقػل مػغ عقػبػة الذػخيظ السباشػخ، ك  ػاجعم حضث  ؛كالقراص

  .جخائع التعازيخ بضغ الذخيظ السباشخ كالذخيظ الستدبب
 .تػصضاتثانًضا: ال

 كذلػػػػظ لخصػػػػػرة ض عمػػػػي الجػػػػخائع اإلرىابضػػػػة، خِ َحػػػالسُ  عقػبػػػػةتذػػػػجيج  يػصػػػي الباحػػػػث بزػػػػخكرة  (ٔ)
جعػػل ت ىػػحه الصبضعػػة التػػي شبضعػػة خاصػػة، ، كلسػػا لػػو مػػغ عمػػي تمػػظ الجػػخائع البالغػػة لتحػػخيسا

 .اا كلضذ شخيكً  أصمضً ض فضيا فاعاًل خِ حَ السُ 
 بقػػة كبػجكف تيػاكف، لسػا لػو  ىابضػةالتحخيس عمي الجخيسة اإلر  يػصي الباحث بزخكرة مػاجية (ٕ)

 ،ىػػ العقػل السػجبخ ليػا فى ىػحه الجػخائع فػى الغالػب مػا يكػػف ض خِ حَ السُ  مغ خصػرة كبضخة، كألفَ 
 .الحػ يخصط لتشفضحىا

مجخد مدػايخة  دكره  أف يكػف يجب  ،حدغ نضتوتتأكج مدئػلضة السحخض الرػرؼ ك  حتى تشتفى (ٖ)
مشع  اليجؼ مغ ذلظ ىػك  السباشخ، دكف خمقيا في ذىغ الفاعل ،الجخيسة تجاه فاعل السباشخال

فػػي  السحػػخض الرػػػرؼ محرػػػًرا ال يجػػػز أف يكػػػف دكر عمػػى ذلػػظقبػػل حػػجكثيا، ك  الجخيسػػة 
        .السباشخخمق فكخة الجخيسة في ذىغ الفاعل 
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 المارجع والمرادرقائمة 
 

  ،ـٜٕٓٓابتداـ سعضج السمكاكؼ، جخيسة تمػث البضئة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة، عساف. 
  ،إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف الفضخكزاباذؼ الذضخازؼ أبػ إسحاؽ، السيحب في الفقو اإلماـ الذافعي

       .، دار القمع، دمذقٕتحقضق: كىبة الدحضمي، ط
  ،ابغ رشج الحفضج، بجاية السجتيج كنياية السقترج، تحقضق: فخيج عبج العديد الجشجؼ، دار الحجيث

 .خةالقاى
  عسضخات، ابغ نجضع الحشفي، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق في شخكح الحشفضة، تحقضق: الذضخ/ زكخيا

 .لبشاف –دار الكتب العمسضة، بضخكت 
  :أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخؼ، جامع البضاف عغ تأكيل آؼ القخآف، الذيضخ بتفدضخ الصبخؼ، تحقضق

الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، بالتعاكف مع مخكد البحػث كالجراسات اإلسالمضة بجار ىجخ 
تػزيع كاإلعالف الصبعة دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كال  الجكتػر عبج الدشج حدغ يسامة، الشاشخ:

 .ـ ٕٔٓٓىػ =  ٕٕٗٔاألكلى، 
  الخعضشي الحصاب السالكي، مػاىب الجمضل لذخح مخترخ خمضل، تحقضق: أبػ عبج هللا دمحم بغ حدغ

 .ـٕٓٔٓىػ = ٖٖٔٔالقاىخة،  –دمحم تامخ؛ دمحم عبج العطضع، دار الحجيث 
  السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ لمخافعي، دار السعارؼ،  القاىخةأحسج البضػمي، السرباح. 
  ،ـٜٙٛٔأحسج جالؿ عد الجيغ، اإلرىاب كالعشف الدضاسي، دار الحخية. 
  تعػيس السجشي عمضيع مغ األضخار الشاشئة عغ جخائع  اإلرىاب، دار ةأحسج شػقي عسخ أبػ خصػ ،

 .ـٕٜٜٔالقاىخة، –الشيزة 
  ،ـٕٜٜٔأحسج شػقي عسخ أبػ خصػة، جخائع التعخيس عغ لمخصخ العاـ، دار الشيزة العخبضة. 
 ع العاـ"، دار الشيزة، القاىخةأحسج عػض بالؿ، مبادغ قانػف العقػبات السرخؼ "القد. 
 ىػ ٓٓٗٔلبشاف،  –بضخكت  ، دار الذخكؽ،ٕأحسج فتحي بيشدي، مجخل الفقو الجشائي اإلسالمي،  ط

 .ـٜٓٛٔ= 
  ،إكـخ بجر الجيغ؛ كآخخكف ، ضاىخة اإلرىاب الدضاسي عمى السدتػػ الشطخؼ، دار الثقافة  العخبضة

 ـٜٜٔٔ القاىخة،
  جامعة  -إماـ حدشضغ عصا هللا، اإلرىاب البشضاف القانػني لمجخيسة،  رسالة دكتػراه، كمضة  الحقػؽ

 .ـٕٗٓٓالجامعضة، القاىخة ،  ة ، دار السصبػعاتقاىخ ال
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 زجي، ودمحم عديد شكخؼ، اإلرىاب الجكلي كالشطاـ العالسي الخاىغ، دار الفكخ،  دمذقأمل يا. 
 حاد جعفخ عبج الدالـ عمي، جخيسة القخصشة كجخائع اإلرىاب الجكلي، بحث مشذػر في مجمة الحق ات

  .ٜٛٛٔ - ٜٔالدشة  ٔ،ٕالعجد  –السحامضغ العخب 
  دراسة  –الجشائضة السػضػعضة في مػاجية الجخيسة اإلرىابضة خالج سالع عبج السجضج فالح، الدضاسة

 .ـٕٗٔٓالعخبضة، القاىخة،  دار الشيزةمقارنة، 
 لقاىخة كالكتاب الجامعي، ، مصبعة جامعة إسالمة إسساعضل دمحم، مكافحة اإلرىاب الجكلي، ط

             ـ، ٕ٘ٓٓ
  شسذ الجيغ دمحم بغ شياب الجيغ الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج في الفقو عمى محىب

 .ـٕٕٔٓضة، القاىخة، اإلماـ الذافعي، تحقضق: سعضج بغ دمحم مشارد، السكتبة التػفضق
 خبي، القاىخة، ر الفكخ العصالح الجيغ عامخ، السقاكمة الذعبضة السدمحة في القانػف الجكلي العاـ ، دا

 .ـٜٚٚٔ
 عبج العديد سخحاف، اإلشار القانػني لحقػؽ اإلنداف في القانػف الجكلي ، دراسة مقارنة  بالذخيعة 

 .ـٜٚٛٔبجكف دار شبع، القاىخة، ،ٔاإلسالمضة ، ط
 تفاقضات الجكلضة كالقخارات الرادرة عغ عبج العديد مخضسخ عبج اليادؼ، اإلرىاب الجكلي مع دراسة لال

 .مرخ –السشطسات الجكلضة، دار الشيزة العخبضة، القاىخة 
 بة التػفضقضة، القاىخةعبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارًنا بالقانػف الػضعي، السكت ،

 .ـٜٕٓٓ
 ،دراسة  –ػضعي الجخيسة اإلرىابضة بضغ الذخيعة اإلسالمضة كالقانػف ال عبج هللا بغ سعػد السػسى

 .ـٕٙٓٓ/قٕٚٗٔدرجة الساجدتضخ، جامعة نايف لمعمـػ األمشضة،  مقارنة، رسالة لشضل
 ـٜٜٛٔالجكلة فى الشطاـ العالسي  السعاصخ، السدتقبل العخبى  عبجهللا خمضفة الذضاجى، إرىاب. 
  في السرصمح  –عثساف بغ جسعة ضسضخية، اإلرىاب نطخات لغػية، كشخعضة، كقانػنضة مقارنة

 .ـٕٙٓٓكاألصػؿ كدكافع التيسة، كتاب البضاف، سمدة ترجر مغ مجمة البضاف،
  مرخ،  –دار شبع، القاىخة القدع الخاص، بجكف  –عمي محسػد حسػده، شخح قانػف العقػبات

 .ـٖٕٓٓ
  ،ـٕٛٓٓـ/ٕٚٓٓغشاـ دمحم غشاـ، الػجضد في شخح قانػف العقػبات، مصبعة جامعة السشرػرة. 
 تامخ؛ دمحم الدعضج الديشي؛ كجضو دمحم الكاساني، بجائع الرشائع في تختضب الذخائع، تحقضق: د. دمحم دمحم 

 .ـٕ٘ٓٓىػ = ٕٙٗٔالقاىخة،  –عمي، دار الحجيث 
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  كساؿ الجيغ  بغ اؿ ىساـ الحشفي ابغ اليساـ، شخح فتح القجيخ عمى اليجاية: شخح بجاية السبتجؼ، دار
 .لبشاف –الفكخ، بضخكت 

  ،مأمػف دمحم سالمة، قانػف العقػبات القدع العاـ، مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي
 .ـٜٜٔٔـ/ٜٜٓٔ

  دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبضة،  -دمحم أبػ الفتح الغشاـ، مػاجية اإلرىاب فى التذخيع السرخؼ
 .القاىخة

 تػيضغ الػششي مؤنذ محب الجيغ، اإلرىاب فى القانػف الجشائى، دراسة قانػنضة مقارنة عمى السد دمحم
 .ـٖٜٛٔمكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة  كالجكلي،

  مرخ،  –محسػد صالح العادلي، مػسػعة القانػف الجشائي لإلرىاب، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية
  .ـٖٕٓٓ

  ،قانػف العقػبات القدع العاـ، الشطخية العامة لمجخيسة كالشطخية العامة شخح محسػد نجضب حدشي
 .ـٕٙٔٓمرخ،  –، دار الشعزة العخبضة، القاىخة ٛلمعثػبة كالتجبضخ االحتخازؼ، ط

  ـٜٛٙٔمبادئو فى القانػف األنجمػ أمخيكي، القاىخة،  -محضي الجيغ عػض، القانػف الجكلى. 
 جكلى شائى المجحت رمزاف، جخائع اإلرىاب فى ضػء األحكاـ السػضػعضة كاإلجخائضة لمقانػف الج 

 .ـٜٜ٘ٔ،  دار الشيزة العخبضة ، القاىخة ، ٔكالجاخمي ، دراسة مقارنة ، ط
 لجشائى فى مشطاـ امرصفى مرباح  دبارة، كضع ضحايا اإلجخاـ فى الشطاـ الجشائى، دراسة نقجية ل

 ـٜٙٙٔ اإلجخاـ، رسالة دكتػراه ، جامعة اإلسكشجرية، ضػء معصضات عمع
 اب الجكلي كفقًا لقػاعج القانػف الجكلي العاـ، دار الشيزة العخبضة، القاىخة، نبضل أحسج حمسي، اإلرى

 .ـٜٛٛٔ
  ـٜٗٛٔبغجاد،  –نعسة عمي حدضغ، مذكمة اإلرىاب الجكلي، مخكد البحػث كالسعمػمات، العخاؽ. 
  نػر الجيغ ىشجاكؼ، الدضاسة الجشائضة لمسذخع السرخؼ فى مػاجية جخائع اإلرىاب، دار الشيزة

 .ـٜ٘ٛٔ، العخبضة، القاىخة


