
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 إعـداد
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 لجرائم اإلرهابيةلالتوسع في تجريم األعمال التحضيرية العولمة وأثرها على 
 ــــــــ

 
 1 تمهيد

 

منذ زمن ليس ببعيد كان ينظر إلى الجررائم 
مكافحتهررا نهررا ملرركلة داخليررة يررتم أاإلرهابيررة ىلررى 

معالجتهررا ىررن  ريرر  مررن خررلن الررنظم الو نيررة و
نررم مررا تزايررد الهجمررات أ، إال الداخليررةيعات التلررر

اإلرهابيررة العررابرة للحرردود الو نيررة والترري ترتكرر  
ىررادة مررن منظمررات إرهابيررة تمررارس أنلرر تها فرري 

 ،ةمتعدددون مختلفة ويتكون أفرادها من جنسيات 
أصبح ينظر إلى اإلرها ، وما يتمخض ىنرم مرن 
جرررائم، ىلررى أنررم ظرراهرة دوليررة تت لرر  مواجهررة 

الملرررركلة أن هررررذ  وزاد مررررن خ ررررورة  .ىالميررررة
اإلرهرررابيين أنفسرررهم اسرررتفلوا مرررا أفرزترررم ظررراهرة 
العولمررة مررن وسررائن وتقنيررات حدي ررة تسرراىد فرري 

والتنقررن بررين وتبادلهررا الحصررون ىلررى المعلومررات 
. ىمليررراتهم اإلرهابيرررةفررري تنفيرررذ الررردون بسرررهولة 

وحلررت أحررداح الحررادي ىلررر مررن سرربتمبر ب وبهررا 
الا الضررحايا، ولرركلت الررداكن لتخلررا وراآهررا  

برررذلخ أخ رررر الجررررائم اإلرهابيرررة التررري ىرفتهرررا 
واختلفرت التسرميات والتكييفرات القانونيرة  .البلرية

التي أ لقت ىليها مرن جررائم إرهابيرة إلرى جررائم 
واتسررم . ضررد اإلنسررانية إلررى أىمرران حربيررة ىدائيررة
، العالميررةالرررد ىليهررا أيضرراع ب ررابا يحمررن الصررفة 

و المنظمررات اإليليميررة أو مررن الرردون أكرران سررواآ 
 وأصدر مجلرس اممرن الردولي العديرد مرن . الدولية

 

                                                 
القاضررررري بالررررردائرة الجنائيرررررة بمحكمرررررة الرررررنقض  -1

المصررررية، أسرررتاذ القرررانون الفخرررري بجامعرررة درهرررام 
 .بالمملكة المتحدة

ينبفرري ملحظررة أن ا راآ الررواردة بهررذ  الوريررة هرري 
محكمرة  خاصة بمؤلفها وال تعبر بالضرورة ىن رأي

النقض أو وزارة العدن المصرية أو أي جهة يضرائية 
 .أو حكومية أخرى

 الو ررررائ  ذات ال ررررابا اإللزامرررري، الترررري واجهررررت 
اإلرهرررا  مرررن جوانررر  ىررردة مرررن أهمهرررا الجانررر  

ومن النظررررام الرررردولي يعتمررررد اىتمرررراداع . القررررانوني
أساسررياع ىلررى الررنظم القانونيررة الو نيررة فرري تفعيررن 

ىلى الرنظم صبح هناخ التزام وتنفيذ أحكامم، فقد أ
السررررريعة لتلررررخ  باالسررررتجابةالقانونيررررة الو نيررررة 

المت لبرررات الدوليرررة، ومرررن أهرررم التحرررديات التررري 
واجههررا الملرررو الررو ني فرري العديررد مررن الرردون 
إصررررردار تلرررررريعات و نيرررررة جديررررردة أو تعررررردين 
التلريعات القائمة لتتملرى مرا التوجهرات الدوليرة 

واجهرررة القانونيرررة الداىيرررة بصرررفة أساسرررية إلرررى الم
كفالرررررة إدرا  "اللررررراملة ل ىمررررران اإلرهابيرررررة و 

امىمرررران اإلرهابيررررة فرررري القرررروانين والتلررررريعات 
المحلية بوصفها جرائم خ يرة، وكفالة أن تعكرس 

الواج  جسامة تلخ امىمان  العقوبات ىلى النحو
أك ر مرن ذلرخ وفري سريا  المواجهرة . 2"اإلرهابية

س اممرن والردون الدولية لإلرها  وم البات مجل
الرئيسررة فيررم بتجررريم كافررة امفعرران الترري يمكررن أن 
ترررؤدي أو تسررراهم فررري ويررروو أىمررران إرهابيرررة أو 

تجرريم أفعران جديردة ب ُتلجا ىليها، تمرت الم البرة
وألررركان مرررن التصررررفات كانرررت ُتعرررد مرررن يبيرررن 
امىمان التحضيرية لتصبح جرائم مستقلة برذاتها، 

  .يةوهذا هو محور البحح في هذ  الور
 

 للموضوو محرن البحرحوالمعالجة القانونية 
مرا تت ل  أن نتعرض أوالع لتأ ير البعد الردولي أو 

 ىلرررى نظرررم العدالرررة ي لررر  ىليرررم ظررراهرة العولمرررة 
 
 

الجنائيرررة الو نيرررة بعررررض الو رررائ  الدوليرررة ذات 
                                                 

مرن يررار مجلرس اممرن ريرم ( هـ)2الفقرة العاملة  -2
سررربتمبر  22الصرررادر بتررراري   2003لسرررنة  3131
 S/res/1373، و يقررررة اممررررم المتحرررردة 2003

(2001) 
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 الصررلة ومررا أتررت بررم مررن مفرراهيم مسررتحد ة ورتبتررم 
وبصرفة  الداخليرةنظم الرمن نتائج والتزامرات ىلرى 

خاصة فيما يتعل  بتجريم الصرور المسرتحد ة مرن 
الجررررائم اإلرهابيرررة، و انيررراع للنظريرررات القانونيرررة 

مرردى ملآماتهررا لمواجهررة بيرران الجنائيررة القائمررة و
لجرررائم لالتوسررا فرري تجررريم امىمرران التحضرريرية 

اإلرهابيررة، وأخيررراع لعرررض بعررض تجررار  الرردون 
ر تلرريعات في تعدين تلريعاتها القائمرة أو إصردا

. ل ىمران اإلرهابيرة الجديردةتجررم الصرور  حدي ة
وبناآ ىلرى مرا تقردم فسروا نقسرم البحرح فري هرذ  

    :لآلتيالورية وفقاع 
 

التوسرررا فررري أ رررر العولمرررة ىلرررى  :المبحثثثأل األول
 تجريم امىمان اإلرهابية

 
امحكرررام القانونيرررة للتوسرررا فررري  :المبحثثثأل الثثثثا ي

تجررررررريم امىمرررررران التحضرررررريرية 
  ئم اإلرهابيةلجرال

 

التوسرررا فرررري تجررررريم إنعكرررراس  :المبحثثثأل الثالثثثثأل
لجررررررائم لامىمررررران التحضررررريرية 

التلرررررررريعات  ىلرررررررىاإلرهابيرررررررة 
 الو نية

وتجدر اإللارة إلى أن الورية الم روحرة، 
بالنظر إلى ضي  المساحة المخصصة لها، تركرز 
ىلررررى امحكررررام الموضرررروىية الخاصررررة بتجررررريم 

ونعررالج . هابيررةلجرررائم اإلرلامىمرران التحضرريرية 
أربعرررررة  –بصرررررفة خاصرررررة  -فررررري هرررررذ  الوريرررررة 

مجموىات من امفعان، المجموىة امولرى تنردر  
تحرررت مصررر لح تمويرررن اإلرهرررا  وهررري بصرررفة 
أساسررية أفعرران اكتسررا  وجمررا وحيررازة اممرروان 
للفرض المتقدم، والمجموىة ال انيرة تنردر  تحرت 
إ ررررار الترررررويج ل ىمرررران اإلرهابيررررة وتحبيررررذها 

هررا، والمجموىررة ال ال ررة تتعلرر  بأنلرر ة واإللررادة ب
تجنيررررررد وترررررردري  املررررررخا  ىلررررررى امىمرررررران 
اإلرهابيرررة، أمرررا المجموىرررة الرابعرررة فيرررم خاصرررة 

 واالنضررمامبمسررألة تأسرريس المنظمررات اإلرهابيررة 
 . لها

 
وفرري محاولتنررا السررتبيان امسررس القانونيررة 
لتجررررريم امفعرررران المتقدمررررة، سرررروا نلررررير إلررررى  

يررتهررا محكمررة الررنقض  المبررادا المسررتقرة الترري
المصرية والتري أسرهمت فري تحديرد ن را  ت بير  

ولرررن . النظريرررات الجنائيرررة فررري التجرررريم والعقرررا 
إلرررى امحكرررام اإلجرائيرررة فررري بح نرررا هرررذا تت رررر  
بالموضررروىات المتقدمرررة، التررري تناولتهرررا المتعلقرررة 

 نت ررر  إلررىلررن إننررا ، كمررا بحرروح أخرررى متعررددة
عرررالج ن  أو الت رررور التررراريخي لظررراهرة اإلرهرررا

باسررتراتيجيات منررا أو الجوانرر  امخرررى المتعلقررة 
مكافحررررة اإلرهررررا  والجرررررائم اإلرهابيررررة، الترررري 

كمرا نرود اإللرارة . 3سرابقة مسرتقلةتناولتها بحروح 
فسروا نركرز أيضاع إلى أنم لذات السرب  المتقردم، 

فرري معالجتنررا للنقررا  الترري يرردور حولهررا موضرروو 
ين المصررري البحررح فرري هررذ  الوريررة ىلررى القررانون

واإلمرررراراتي، بحسرررر  أن امون يعررررد بحرررر  أون 
يررررانون ىربرررري يكلررررا ىررررن خ ررررورة الظرررراهرة 
اإلرهابية ويجرم ىناصرها المختلفة، وبحس  أن 
 ال رررررراني، يم ررررررن أون تلررررررريا ىربرررررري متكامررررررن 

 
 

 لمكافحررة اإلرهررا  صرردر ىقرر  أحررداح الحررادي 
وب بيعررة الحرران فسرروا نلررير . ىلررر مررن سرربتمبر

                                                 
امسررتاذ الرردكتور فتحرري : أنظررر ىلررى سرربين الم رران -3

جهة القانونية لإلرهرا ، مركرز امهررام سرور، الموا
. 2002للترجمررررة والنلررررر، ال بعررررة ال انيررررة، سررررمة 

حكم القانون في "امستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، 
، 32، مجلرررة الدسرررتورية، العررردد "مواجهرررة اإلرهرررا 

، امسرررتاذ الررردكتور مررردحت 2003، أكتررروبر 5السرررنة 
رمضرررران، جرررررائم اإلرهررررا  فرررري ضرررروآ امحكررررام 

ة واإلجرائيررررة للقررررانون الجنررررائي الرررردولي الموضرررروىي
، دار النهضرررة العربيرررة، (دراسرررة مقارنرررة)والرررداخلي 
3995. 
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ى بعض التلرريعات المقارنرة في بعض امحيان إل
 .التي ىالجت الجرائم التي يستقصيها هذا البحح

 
 المبحأل األول

 التوسع فيأثر العولمة على 
 تجريم األعمال اإلرهابية

 ــــ
 

لررررهدت املفيررررة ال ال ررررة  ررررورة فرررري مجرررران 
وتبرادن المعلومرات، جسردت وجسرمت  االتصاالت

وأدى تحريررر االيتصرراد ونلرروآ  .4مفرراهيم العولمررة
لسو  المالية العالميرة، وفرتح الحردود االيتصرادية ا

. إلرررى تفييرررر هياكرررن ونمررراذ  السرررلوخ اإلجرامررري
فظهرررت ىلررى السرراحة أنررواو جديرردة مررن اإلجرررام 

بردآاع مررن االتجررار فرري  ةالمرنظم أخررذ صرروراع متعرردد
 وانتهرراآ، واملررخا المخرردرات وامسررلحة، بررن 

بجررررائم  سرررن اممررروان المتحصرررلة مرررن الجررررائم 
ة و يرها مرن الجررائم الخ يررة امخررى، المتقدم

وتفيررررت بالترررالي أسرررالي   ممارسرررة الجماىرررات 
وبصررفة خاصررة فرري مجرران  5اإلجراميررة منلرر تها
  .الجرائم اإلرهابية

 

                                                 
ال يخفررررى ىلررررى القررررارا أن المحرررررخ امساسرررري  -4

لظرراهرة العولمررة هررو المصررالح االيتصررادية والماليررة 
والترري تجلررت فرري تزايررد درجررة االنرردما  واالرتبررا  

ركات المتبررادن بررين الرردون والمجتمعررات وظهررور اللرر
الكبرررى المتعررددة الجنسرريات وتحريررر التجررارة الدوليررة 
وإزالرررررة العوائررررر  أمرررررام تررررردفقات رآوس اممررررروان 
المصرفية واالست مارات امجنبية، من خلن اتفاييات 
دوليررة تفرررض التزامررات ىلررى الرردون ام ررراا لكرري 
تضا يوانينها الو نية وفقاع لإل رار الرذي رسرمتم هرذ  

، امسررتاذ الرردكتور فتحرري أنظررر فرري ذلررخ. االتفاييررات
، مجلرة التلررريا "القررانون الجنرائي والعولمررة"سررور، 

،   2005وزارة العررردن، العررردد الرابرررا، ينررراير  –
22. 

امسررتاذ الرردكتور فتحرري سرررور، المرجررا السرراب ،  -5
  21. 

فعولمررررة ا راآ ومررررا تمخضررررت ىنررررم مررررن 
الصرررالح منهرررا وال رررالح  –سرررهولة نقرررن امفكرررار 

بررررين امفررررراد،  -والمترررروازن منهررررا والمت رررررا 
بما أسفرت ىنرم مرن سرهولة   صاالتاالتوىولمة 

المختلفررة  االتصررانترردف  المعلومررات ىبررر وسررائن 
ونقرن السلكية واللسلكية والريميرة و يرر الريميرة 

المعلومات ىبر أنحاآ العالم في لحظات، وىولمة 
وسائن النقن بما يدمترم مرن يسرر فري تنقرن امفرراد 
والبضرررررائا برررررين امي رررررار المختلفرررررة، وىولمرررررة 

ا ترتر  ىليررم مرن تررداخن ايتصرراديات بمرر االيتصراد
الرررردون وإزالررررة الحرررردود فرررري المعرررراملت الماليررررة 
والبنكية وسرىة نقن رآوس امموان برين امفرراد 

أ رهررررا والمؤسسررررات الماليررررة، كرررران لهررررا جميعرررراع 
 تفقررد أتاحرر، تفررايم ظرراهرة اإلرهررا  فرريالواضررح 

البحررح للتنظيمررات والجماىررات اإلرهابيررة سرررىة 
وسهولة ترويج أفكارهم لها، ىن المعلومات وتداو

بين امفراد والجماىرات واللرعو ، وتمكرن أفرراد 
التنظيمررات اإلرهابيررة ذاتهررم مررن التنقررن بررين أنحرراآ 
العررالم بيسررر وسررهولة، ومررن جمررا اممرروان ونقلهررا 

لرربكة كرران لهررذا وإن . لتمويررن ىمليرراتهم اإلرهابيررة
 المعلومات الدولية، بوصفها نتا  للمعلوماتيرة، مرا

بررررين  واالتصررررانمن تكررررون أداة للرررررب   يؤهلهررررا
فرري  -مختلررا لررعو  امرض، إال أنهررا يررد تلرركن 

أداة الرتكرررا  الجررررائم اإلرهابيرررة  -ذات الويرررت 
. ىلرى نحرو  يرر ملرروو اسرتخدامهاىندما يسراآ 

هرذ  التقنيرة وبالفعن اسرتفلت المنظمرات اإلرهابيرة 
جمررررا المعلومررررات ىررررن اممرررراكن  الحدي ررررة فرررري

ة ونقرررن اممررروان وتجنيرررد واملرررخا  المسرررتهدف
 العناصرررررررررررررررررر اإلرهابيرررررررررررررررررة والتخ ررررررررررررررررري  

 
 

كمرررا تمكنرررت مرررن . للعمليرررات اإلرهابيرررة وتنفيرررذها
استفلن التكنولوجيرا المت رورة والمروارد المتاحرة 

السررررريعة للتحررررريض ىلررررى دىررررم  واالتصرررراالت
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ويررررد يسرررررت . 6امىمرررران اإلرهابيررررة وارتكابهررررا
الظررروا المتقدمررة للجماىررات اإلرهابيررة ت رروير 

ليررررات التعرررراون فيمررررا بررررين أفرادهررررا وأفررررراد ى
الجماىات امخررى، وإنلراآ لربكات برين بعضرهم 

مرررررا  إسرررررتراتيجيةالررررربعض وتكررررروين تحالفرررررات 
مجموىات أخرى لاركت في العمليات اإلرهابيرة 
الدولية، بن إنم في العديد من الحاالت تكونت تلخ 
التحالفرررات برررين الجماىرررات اإلرهابيرررة وجماىرررات 

ة لتبررادن المنررافا الملررتركة فيمررا الجريمررة المنظمرر
 . 7بينهم

 

 –وتلرررخ النوىيرررة مرررن الجررررائم المسرررتحد ة 
تت ل  إتباو سياسرة  -التي خلفتها ظاهرة العولمة 

ويائيررة  يررر تقليديررة جنبرراع إلررى جنرر  مررا سياسررة 
تلرررريعية ذكيرررة تأخرررذ بعرررين االىتبرررار ضررررورات 
العولمرررة وىررردم التضرررحية بمرررا أدركترررم مرررن  فرررا  

احية ومقتضيات مكافحة تلخ النوىية إيجابية من ن
من الجرائم بوصفها خ راع يهدد منجزات العولمة 
مررن ناحيررة وأمررن واسررتقرار المجتمعررات اإلنسررانية 

وبالتررالي فقررد واجررم الملرررو . مررن ناحيررة أخرررى
 الرررررررررررو ني فررررررررررري العديرررررررررررد مرررررررررررن الررررررررررردون 

 
أنواىاع حدي ة من الجرائم لرم تكرن معروفرة لرم مرن 

إللكترونرري، وصرروراع يبررن م ررن جرررائم اإلرهررا  ا
ولعلنرا . جديدة من امفعان لم تكن مجرمة من يبرن

الحظنرررا ذلرررخ بجرررلآ فررري العديرررد مرررن امحرررداح 
اإلرهابية التي ويعت خرلن العقرد الماضري والتري 
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و يقرة  – 2005سربتمبر  31الصادر بتاري   2005
 S/res/1624 (2005))ممم المتحدة ا

أنظررر فرري منايلررة ظرراهرة العولمررة وتأ يرهررا ىلررى  7-
امسررررتاذ الرررردكتور : الجماىررررات اإلرهابيررررة المختلفررررة

تقيرريم لوسررائن السرري رة القانونيررة "لررريا بسرريوني، 
، بحررح مقرردم بحررح مقرردم فرري "ىلررى اإلرهررا  الرردولي

النررردوة اإليليميرررة العربيرررة حرررون مكافحرررة اإلرهرررا ، 
، 2005فبرايررررر  33 -32معررررة الرررردون العربيررررة، جا
 32- 31 . 

كررران مرررن أخ رهرررا هجمرررات الحرررادي ىلرررر مرررن 
، والتري أىقبتهرا سبتمبر ىلى نيويرورخ ووالرن ن

 ررن ىرردة هجمررات خ يرررة ىلررى ىديررد مررن الرردون م
وبرررالي ومدريرررد ولنررردن ولبنررران، وباكسرررتان، كمرررا 
امترررردت أيررررادي اإلرهررررا  الفررررادرة لتنرررران بعررررض 

خلفررت تلررخ و. الموايررا السررياحية الهامررة فرري مصررر
هجمررات تررداىيات خ يرررة أسررهمت فرري تلررركين ال

 – نظررام يررانوني ىررالمي جديررد لمكافحررة اإلرهررا 
بما يمكن أن ي ل  ىليم ظراهرة العولمرة القانونيرة 

تم رن فري إصردار ىردة و رائ   -اإلرها  لمكافحة 
دوليررة اسررتهدفت أساسرراع منررا امىمرران اإلرهابيررة، 
وتجفيا منرابا اإلرهرا ، وويرا تمويرن امىمران 
اإلرهابية، ومنرا الردون مرن التخ ري  مي أىمران 
إرهابيررة فرري دولررة أخرررى أو التحررريض ىليهررا أو 
المسرررراىدة أو الملرررراركة فيهررررا أو يبررررون أنلرررر ة 

يها بهدا ارتكا  تلرخ امىمران، منظمة في أراض
س و مررن أهمهررا يرررار مجلرر -وح ررت تلررخ الو ررائ  
   الصررررررررررادر بترررررررررراري 3131اممررررررررررن ريررررررررررم 

الررررردون ىلرررررى إصررررردار  - 20038سررررربتمبر  22
التلررريعات اللزمررة أو تعرردين تلررريعاتها القائمررة 

برت تلرخ لو ا, لكفالة القضاآ ىلى منابا اإلرهرا 
بينهررا لتحقيرر   الو رائ  الدوليررة الرردون التعرراون فيمررا
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المتحدة ىلى أساس أن امىمان اإلرهابية الدولية مرن 
و ني ىن البيان . لأنها تهديد السلم واممن الدوليين

أن يرارات مجلس اممن  الما صردرت وفقراع محكرام 
ي ررا  اممررم المتحرردة فتنهررا تتخررذ الفصررن السررابا مررن م

كافررة المتقرردم دىررا القرررار ، هررذا ويررد ال ررابا اإللزامرري
الرردون إلررى اتخرراذ الترردابير اللزمررة لمكافحررة اإلرهررا  
. سررواآ كانررت ترردابير ويائيررة أم ترردابير منررا ومكافحررة

 :في هذا المقام ومن التدابير الجديرة بالذكر
امىمرران  الترردابير التلررريعية اللزمررة نحررو تجررريم -

 .اإلرهابية ووضا العقوبات الصارمة ىليها
التعررراون القضرررائي فيمرررا برررين الررردون فيمرررا يتعلررر  - 

 .بجرائم اإلرها  وتسليم مرتكبيها
 .ات اإلرهابيةمليمنا تموين الع  -
 .منا ىمليات  سن امموان - 
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كمررا  الرر  مجلررس اممررن فرري . امهررداا المتقدمررة
هررذا السرريا  مررن جميررا الرردون وحسرربما ورد بالبنررد 

مرررن الفقررررة ال ال رررة مرررن يررررار  الملرررار إليرررم ( د)
االنضمام فري أيرر  ويرت ممكرن إلرى االتفاييرات "

والبروتوكررروالت الدوليرررة ذات الصرررلة باإلرهرررا  
فرررتن تلرررخ وكمرررا سررروا نررررى فيمرررا بعرررد . 9......"

                                                 
االتفاييررررة الخاصررررة بررررالجرائم وبعررررض امفعرررران  - 9

 وكيرررو )رات امخررررى المرتكبرررة ىلرررى مرررتن ال رررائ
3921.)  

اتفايية يما االستيلآ  ير الملروو ىلى ال ائرات  -
  (.3930الهاي )
اتفايية يما امىمان  يرر الملرروىة الموجهرة ضرد  -

  (.3933مونتلاير )سلمة ال يران المدني 
اتفاييررررة منررررا ومعايبررررة الجرررررائم المرتكبررررة ضررررد  - 

املرررخا  المتمتعرررين بحمايرررة دوليرررة، بمرررا فررريهم 
  .3931ظفين الدبلوماسيين لعام المو

االتفاييرررة الدوليرررة لمناهضرررة أخرررذ الرهرررائن لعرررام  -  
3939.  

اتفاييررررة الحمايررررة الماديررررة للمررررواد النوويررررة لعررررام  -  
3920.  

البروتوكررون المتعلرر  بقمررا أىمرران العنررا  يررر   -  
الملرررروىة فررري الم رررارات التررري تخررردم ال يرررران 

امىمرران   ا المرردني  الرردولي المكمررن التفاييررة يمرر
 يررر الملررروىة الموجهررة ضررد سررلمة ال يررران 

  (.3922مونتلاير )المدني 
اتفايية يما امىمان  ير الملروىة الموجهة ضد  -  

 3922سلمة الملحة البحرية لعام 
بروتوكون يما امىمان  ير الملروىة الموجهة  -  

ضد سرلمة المنصرات ال ابترة القائمرة فري الجررا 
 . 3922القاري لعام 

اتفايية تمييز المتفجرات البلستيكية بفررض كلرفها  -
  (.3993مونتلاير )
االتفاييررة الدوليررة لقمررا الهجمررات اإلرهابيررة بالقنابررن  -

  .3993لعام 
 . 3999االتفايية الدولية لقما تموين اإلرها  لعام  -
االتفايية الدولية لقما أىمان اإلرها  النرووي لسرنة  -

2005. 
التفاييرة يمرا امىمران  يرر  2005ىام بروتوكون  -

 .الملروىة الموجهة ضد سلمة الملحة البحرية

الو ررررائ  القانونيررررة الدوليررررة تلرررركن أحررررد امسررررس 
لتوسررررا فرررري تجررررريم امىمرررران لالقانونيررررة الهامررررة 

 االلرتراخالتحضيرية للجررائم اإلرهابيرة واىتبرار 
 .فيها جريمة مستقلة بذاتها

 
 3131ركرررز يررررار مجلرررس اممرررن ريرررم و
لة يمررا تمويررن اإلرهررا  فرري العديررد مررن أىلررى مسرر

م مقاصد المجتما الدولي فقراتم، باىتبارها من أه
ويتضررح مرردى االهتمررام . لتجفيررا منررابا اإلرهررا 

أن القررررار اسرررتهن الفقرررررة  فررريبهرررذا الموضررروو 
العاملة امولى بالن  ىلى العديد مرن االلتزامرات 
ىلررى الرردون فرري مجرران مكافحررة تمويررن اإلرهررا  

 أنررم ىلررى جميررا الرردونىلررى بررالن   ،وتجريمررم
تجررريم و بيررة منررا وويررا تمويررن امىمرران اإلرها"

ييررام رىايررا هررذ  الرردون ىمررداع بترروفير اممرروان أو 
جمعهرررا، برررأي وسررريلة، بصرررورة مبالررررة أو  يرررر 
مبالرة، أو في أراضيها لكري تسرتخدم فري أىمران 
إرهابيرة، أو فرري حالررة معرفررة أنهررا سرروا تسررتخدم 

القيررام برردون تررأخير بتجميررد و فرري أىمرران إرهابيررة 
يتصرررادية اممررروان وأي أصرررون ماليرررة أو مررروارد ا

 ملررررررررررررررررررررخا  يرتكبررررررررررررررررررررون أىمرررررررررررررررررررراالع 
 

إرهابيررة، أو يحرراولون ارتكابهررا، أو يلرراركون فرري 
ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، أو لكيانرات يمتلكهرا 
أو يررتحكم فيهررا بصررورة مبالرررة أو  يررر مبالرررة 
هررؤالآ املررخا ، أو ملررخا  وكيانررات تعمررن 
لحسررا  هررؤالآ املررخا  والكيانررات، أو بتوجيررم 

ي ذلررررخ اممرررروان المسررررتمدة مررررن مررررنهم، بمررررا فرررر
الممتلكررات الترري يمتلكهررا هررؤالآ اإلرهررابيون ومررن 
يرتب  بهم من ألخا  وكيانات أو اممروان التري 

حظررر ىلررى رىايررا هررذ  وي ترردرها هررذ  الممتلكررات 
الدون أو ىلى ألخا  أو كيانات داخن أراضيها 
إتاحررررة أي أمررررروان أو أصررررون ماليرررررة أو مررررروارد 

ة أو  يرهرررا، بصرررورة ايتصرررادية أو خررردمات ماليررر
                                                                        

المتعل  بقما امىمران  يرر  2005بروتوكون ىام  -
الملرروىة الموجهرة ضررد سرلمة المنلرات ال ابتررة 

 .الموجودة ىلى الجرا القاري
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مبالررررررة أو  يرررررر مبالررررررة، ل لرررررخا  الرررررذين 
يرتكبون أىمراالع إرهابيرة أو يحراولون ارتكابهرا أو 
يسررهلون أو يلرراركون فرري ارتكابهررا، أو للكيانررات 
الترري يمتلكهررا أو يررتحكم فيهررا، بصررورة مبالرررة أو 
 يررر مبالرررة هررؤالآ املررخا ، أو ل لرررخا  

املررخا  أو والكيانررات الترري تعمررن باسررم هررؤالآ 
 .  "بتوجيم منهم

 

أىررراد مجلرررس  2001أكتررروبر  2وبتررراري  
 لإلرهررا  التصرردي اممررن التأكيررد ىلررى حتميررة

 وفقراع  بكرن الوسرائن، ومظراهر ، ألركالم بجميرا
الردولي، بموجر   والقرانون المتحردة اممرم لمي را 

، وأدان فرري الفقرررة امولررى 352210يرررار  ريررم 
 كانرت أيراع  اإلرهرا  أىمران من هذا القررار جميرا

 مرتكبوهرا، كران وأيرا وأينمرا ارتكبرت، دوافعهرا،
 لهرا يتعرض التي التهديدات أخ ر من باىتبارها

السررلم واممررن، وأهررا  فرري الفقرررة ال ال ررة الرردون 
 ىردم حالرة في تكفن، وأن امىمان، هذ  بأن تمنا
 لهرا مرا ما تتملى ىليها بعقوبات المعايبة منعها،
 .خ ير  ابا من

 
ت مجلرررس اممرررن الهامرررة ذات ومرررن يررررارا

 3221الصلة بموضوو هرذ  الوريرة القررار ريرم 
الررذي أدان فرري ديباجتررم التحررريض  2005لسررنة 

ىلررررررى امىمرررررران التحضرررررريرية واسررررررتنكر فيهررررررا 
إخرتل  )المحاوالت الرامية إلرى تبريرر أو تمجيرد 

ل ىمرران اإلرهابيررة بوصررفها يمكررن أن ( امىررذار
ان اإلرهابيرة، تؤدي إلى ارتكا  المزيد من امىمر
 إلرى الردون ودىا في فقرتم العامرن امولرى جميرا

ومناسربا  الزمرا يكرون يرد مرا التدابير من تعتمد أن
 الردولي القرانون بموجر  اهتالتزامرا مرا ومتملريا
 :يلي ما إلى داهت والتي

 ىلرى التحرريض القرانون برن  تحظرر أن ( أ)
 إرهابية  أىمان أو ىمن ارتكا 
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 التصرا  ذلخ م ن تمنا أن  ( )

 ألرخا  أي ا مرن المرلذ مرن تحررم أن  ( )
 صرلة وذات مو ويرة معلومات مهنبلأ توجد
 مرتكبين الىتبارهم تدىو جدية أسبابا تلكن
 . التصرا لذلخ
 

ىرررن اتفاييرررات اممرررم المتحررردة المتعلقرررة أمرررا 
بمكافحررررة اإلرهررررا ، فتنهررررا تسررررهم فرررري ترسرررري  

مرن المواجهة القانونية العالمية لإلرها  بوصرفها 
ذات مجرران الت بيرر  واسررا  11االتفاييررات اللررارىة

الن ررا  والترري تهرردا إلررى توحيررد يواىررد القررانون 
وبمعنررى  خررر فهرري تهرردا إلررى . وتعمرريم ت بيقررم

تحقيرر  توحيررد تلررريعي دولرري لمكافحررة الجرررائم 
اإلرهابية في الموضوىات التي تتناولهرا، وتعتبرر 

وبصرفة خاصرة الصرادرة خرلن  – االتفايياتتلخ 
مرن أهرم تجليرات العولمرة، بمرا أدت  - 12العقردهذا 

إليررم مررن تراجررا لسررل ة الملرررو الررو ني الم لقررة 
في مجان التلريا وخضوىم إلى مرا أفرزترم هرذ  
االتفاييررررات مررررن أحكررررام، تحررررتم إجررررراآ مراجعررررة 

مررررا أحكررررام هررررذ   لتررررتلآمللتلررررريعات الو نيررررة 
ولعن مرن أهرم أسربا  . 13االتفاييات وتتواف  معها

الملررو الرو ني فري هرذا اللرأن أن تراجا سل ة 
العديررد مررن المسررائن الترري تعالجهررا تلررخ االتفاييررات 
تتعدى المصالح الو نية وحدود الدون لتؤ ر ىلى 

وىندما تصربح تلرخ مصالح المجتما الدولي كافة، 
المسررائن ذات بعررد دولرري، ال يكررون هنرراخ منررا  

                                                 
تفاييرات الدوليرة اللرارىة للمزيد مرن التعريرا لل -11

امسررتاذ الرردكتور ىبررد العزيررز محمررد سرررحان : راجررا
، دار النهضة العربيرة 3929، "القانون الدولي العام"

 .302بالقاهرة،   
ومنهرررا اتفاييرررة اممرررم المتحررردة لمكافحرررة الجريمرررة  -12

المنظمررة ىبررر الحرردود الو نيررة الترري تتسررم نصوصررها 
 .بال ابا الجزائي

تلررررررار الرررررردكتور سررررررري صرررررريام، المس: أنظررررررر -13
، الجمعيرة "محاضرة في التلرريا وتحرديات العولمرة"

المصرررية لليتصرراد السياسرري واإلحصرراآ والتلررريا، 
 .33 -32،   2009ابرين  22
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التوجهرات الدوليرة  إتباولدى الملرو الو ني من 
 . بلأنها
 
ُتعرررد اتفاييرررة اممرررم المتحررردة لقمرررا تمويرررن و

مررن أهررم اتفاييررات مكافحررة  2000اإلرهررا  لعررام 
، وأك رهررا ت رروراع لمررا تن رروي ىليررم مررن اإلرهررا 

 .أحكام مستحد ة في المواجهرة القانونيرة لإلرهرا 
وتهرردا بصررفة أساسررية إلررى ضررمان ترروافر إ ررار 
يانوني لامن يف ي مسألة منا تموين اإلرهرابيين 

وتقررا االتفاييررة فرري  مرران . مررات اإلرهابيررةوالمنظ
وىلررررين مرررادة، تتصررردرها ديباجرررة وملحررر  بهرررا 

بيان بعض المعاهدات ذات الصرلة المتعلقرة بيائمة 
وتسرره  االتفاييررة فرري تعريررا . بمكافحرة اإلرهررا 

جريمررة تمويررن اإلرهررا  ىلررى النحررو الررذي سرروا 
  هرررايلرررزم نررر  المرررادة الرابعرررة منو ،نبينرررم الحقررراع 
راا بأن تتخذ التدابير اللزمة لتجرريم الدون اإل 

 امفعرررررررررررررررران الترررررررررررررررري تضررررررررررررررررمنتها فرررررررررررررررري 
 

تلريعاتها الداخلية وفرض العقوبات الفعالرة ىلرى 
وبسررر  اختصاصرررها القضرررائي ىليهرررا، مرتكبيهرررا، 

 . والتعاون من أجن إحبا ها وتسليم مرتكبيها
 
تن  المادة ال انية من االتفايية في فقرتها و

يمرررة بمفهررروم هرررذ  امولرررى ىلرررى أنرررم يرتكررر  جر
االتفاييرررة كرررن لرررخ  يقررروم بأيرررة وسررريلة كانرررت، 
مبالرررة أو  يررر مبالرررة ، وبلرركن  يررر ملررروو 
وبترادتم، بتقرديم أو جمرا أمروان بنيرة اسرتخدامها، 
أو وهررو يعلررم أنهررا ستسررتخدم كليرراع أو جزئيرراع فرري 
ارتكرررا  أحرررد امفعررران اإلرهابيرررة التررري ىرررددتها 

ريمررة فرري أي ىمررن يلرركن ج( أ)االتفاييررة، وهرري 
ن رررا  إحررردى المعاهررردات الرررواردة فررري المرفررر  

، (مكافحرررة اإلرهرررا اممرررم المتحررردة لمعاهررردات )
وبالتعريا المحدد في هذ  المعاهدات  برأي ىمرن 
 خر يهدا إلى التسب  في موت لخ  مدني أو 
أي لررررخ   خرررررر، أو إصررررابتم بجررررررو  بدنيرررررة 
جسيمة، ىندما يكرون هرذا اللرخ   يرر ملرترخ 

, فري حالرة نلرو  نرزاو مسرلح  في أىمان ىدائيرة

وىندما يكون هذا العمرن موجهراع لترويرا السركان، 
أو إلر ررام حكومررة أو منظمررة دوليررـة ىلررى القررـيام 

 . بأي ىمن أو االمتناو ىن القيام بـم
 

والتنفيررذ الفعلرري لمررا تضررمنم يرررار مجلررس 
واتفاييررة ، والقرررارات اللحقررة لررم، 3131اممررن 

إلرهررا  يت لرر  مررن اممررم المتحرردة لقمررا تمويررن ا
الرردون امىضرراآ أن يكررون لررديها مررن النصررو  
الو نية التي تجرم ىلى وجرم الخصرو  اإلمرداد 
المتعمررد أو جمررا اممرروان مررن موا نيهررا أو ىلررى 
أراضررريها مرررن يبرررن أي لرررخ  أو برررأي وسررريلة 
مبالرة أو  ير مبالرة بنية استخدام هذ  اممروان 

مررران أو مرررا العلرررم بأنهرررا تسرررتخدم بهررردا تنفيرررذ أى
  .14إرهابية

 وفرررررري إ ررررررار المواجهررررررة العالميررررررة لإلرهررررررا 
 تبنررررت الجمعيررررة العامررررة ل مررررم المتحرررردة بترررراري 

  إسررررتراتيجية "يرررررارع بلررررأن  2002سرررربتمبر  2
 اممرررررم المتحررررردة العالميرررررة لمواجهرررررة اإلرهرررررا 

 United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy " خ ررة  "مرفقرراع بهررا

، الفرررض منهررا Plan of Action"15تحرررخ 

                                                 
 نررم مررن أهررم أسرربا  تحرررزأ إلررىتجرردر اإللررارة  -14

االنضررمام إلررى هررذ  االتفاييررة، أن  مررنالدولررة  بعررض
ت بصررورة أحكامهررا ومررا تضررمنتم مررن ىبررارات جرراآ

مرنررة توسررا مررن ن ررا  ان بايهررا بمررا يسررمح بتسرربا  
ال ابا الجرمي ىلى أفعران يرد تراهرا بعرض اللرعو  

ويررد يمتررد ذلررخ ليلررمن امىمرران . أو الرردون ملررروىة
التري تسرتخدم لمقاومرة االحررتلن  يرر الملرروو ىلررى 
نحررو يخررالا مبرردأ حرر  اللررعو  فرري تقريررر مصرريرها 

المسرلح مرن أجرن ومقاومة العدوان ىن  ري  الكفرا  
ولما كان المجتما الدولي لم يتوصن بعد إلى  .التحرر

إجمرراو حررون تعريررا محرردد لإلرهررا  فررتن ذلررخ يررد 
ت بير  نصرو   ىنرديؤدي إلى العديد من الملكلت 

هذ  االتفايية واىتبار بعض امفعران الملرروىة ىلرى 
  .أنها جرائم إرهابية

 :تهدا خ ة التحرخ إلى -15
 .دية إلى انتلار اإلرها معالجة الظروا المؤ -



 

                02 

تعزيررز الجهررود الو نيررة واإليليميررة والدوليررة فرري 
وتحرررح اإلسرررتراتيجية وخ رررة  .مكافحرررة اإلرهرررا 

التحرررخ الرردون ىلررى تبنرري جميررا الو ررائ  الدوليررة 
الصرررادرة ىرررن منظمرررة اممرررم المتحررردة وأجهزتهرررا 

   .16الرئيسية لمكافحة اإلرها 

ونعرررض فيمررا يلرري ل سررس القانونيررة لت بيرر  مررا 
ات مجلررس اممررن المتعلقررة قرررارن أحكررام بجرراآ مرر

بتجرررريم امىمررران اإلرهابيرررة ومرررا حوترررم بعرررض 
فري هرذا لمكافحرة اإلرهرا   اممم المتحدةاتفاييات 
 .اللأن

 
الدوليثثثثة لمةافحثثثثة  الوثثثثثائ االلتثثثثبام بت بيثثثث  

 اإلرهاب على الصعيد الو  ي
 

الدوليررررة  الو ررررائ يجررررد االلتررررزام بت بيرررر  
د الرو ني أساسراع لرم لمكافحة اإلرها  ىلى الصعي

في االتفاييات الدولية وفي يررارات مجلرس اممرن 
فضلع ىن ذلخ، . الصادرة بلأن مكافحة اإلرها 

فرررتن هرررذا االلترررزام  البررراع مرررا يجرررد لرررم صررردى فررري 
التلريعات الو نية ذاتهرا، والتري تجعرن نصرو  

حكرم التلرريا الرداخلي مترى في االتفاييات الدولية 
برررررن أن بعرررررض . اأصررررربحت الدولرررررة  رفررررراع فيهررررر

التلريعات الو نية تبجن ما ورد مرن أحكرام بتلرخ 
ىرداها مرن أحكرام  االتفاييات بحيح تسمو ىلرى مرا

 . 17واردة بالتلريعات الو نية

                                                                        

 .منا ومكافحة اإلرها  -
اتخاذ اإلجراآات اللزمرة لبنراآ يردرة الردون ىلرى  -

منررا ومكافحررة اإلرهررا  وتعزيررز منظومررة اممررم 
 .المتحدة في هذا اللأن

 . ضمان احترام حقو  اإلنسان -
: أنظرررررررررررررررررررر المويرررررررررررررررررررا الللكترونررررررررررررررررررري -16

http://www.un.org/terrorism/strategy-
counter-terrorism.html 

مررن أحررد امسررس الهامررة الترري ترتكررز ىليهررا القرروة  -17
اإللزامية للمعاهدات الدولية مبدأ سمو مبرادا القرانون 
الدولي العرام بصرفة ىامرة ىلرى التلرريعات الو نيرة، 
وبالتالي تكون امولوية دائماع لللتزامرات النالرئة ىرن 

 
تتضررررمن االتفاييررررات الدوليررررة مررررا وىررررادة 

نصوصررراع تلرررزم الررردون بتنفررراذ مرررا تضرررمنتم تلرررخ 
وهرذا . االتفاييات من أحكام ىلى الصرعيد الرو ني

اتفاييرات  من مراجعرةبصفة خاصة  حيتضالتوجم 
. اممررم المتحرردة الصررادرة بلررأن مكافحررة اإلرهررا 
وىلى سبين الم ران يلرزم نر  المرادة الرابعرة مرن 
اتفاييررة يمررا تمويررن اإلرهررا  الرردون ام ررراا أن 
تتخرررذ التررردابير التلرررريعية لتجرررريم امفعررران التررري 
تضمنتها في تلريعاتها الداخلية وفرض العقوبات 

 .ىلى مرتكبيهاالفعالة 
 

نررم فرري حالررة مررا أصرربحت أوالقاىرردة العامررة 
ن تلرخ تالدولة  رفا في أي اتفايية دولية جماىية ف

دون الحاجرررة إلررري  للدولرررة االتفاييرررة تكرررون ملزمرررة
إال أن . فررري هرررذا اللرررأن تلرررريا داخلررريإصررردار 

القضررراآ الرررو ني لرررن يرررتمكن مرررن التصررردي إلرررى 
ال بعرررد الجررررائم الرررواردة فررري االتفاييرررة المعنيرررة إ

إصررردار تلررررريا داخلررري يحرررردد الجررررائم ويضررررا 
ويمكررن أن يررتم ذلررخ ىررن . الجررزاآ ىلررى مخالفتهررا

لمكافحررة ( مسررتقن) ريرر  إصرردار يررانون موحررد 
كمررا حرردح فرري دولررة اإلمررارات العربيررة  اإلرهررا 
، أو تعررردين التلرررريعات القائمرررة لتعرررالج المتحررردة 

المسرررتحدح مرررن امفعررران اإلرهابيرررة الرررواردة فررري 
، كمرررا حررردح فررري مصرررر فررري لدوليرررةالصررركوخ ا

وىلررى سرربين الم رران . 18تعررديلت يررانون العقوبررات

                                                                        

االتفاييررات الدوليررة، وبصررفة خاصررة اللررارىة منهررا، 
راجرا فري . لخ المتولدة من التلريعات الو نيرةىلى ت

مبرردأ سررمو االتفاييررات الدوليررة ىلررى القرروانين الداخليررة 
المحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة والسررريادة "مؤلفنرررا حرررون 

، مركز الدراسرات السياسرية واإلسرتراتيجية، "الو نية
وكرذلخ . 335 -332،   2003مؤسسة امهررام، 

الوسرري  فرري "يم، امسررتاذ الرردكتور ىلررى إبررراه: راجررا
، دار النهضرررة العربيرررة، ال بعرررة "المعاهررردات الدوليرررة

 .  255 -251،   3995امولى، 
بلأن تعدين بعرض  3992لسنة  93القانون ريم  -18

الجنائيررة ،  واإلجررراآاتنصررو  يرروانين العقوبررات ، 
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إذا كانرررت اتفاييرررة يمرررا تمويرررن اإلرهرررا  ت الررر  
الدون بتجريم تموين امىمان اإلرهابية وحترى إذا 
كان العمن اإلرهابي يعتزم ارتكابرم فري بلرد  خرر، 
فتنرررم يلرررزم إلنفررراذ ذلرررخ الرررن  وجرررود نررر  فررري 

ذلرخ الفعرن ويضرا العقرا   التلريا الو ني يجرم
وبررذلخ يلقرري  البعررد الرردولي المتم ررن فرري . 19ىليررم

مكافحة اإلرها  بظللم ىلى ن ا  سرل ة الدولرة 
فررررري اإلصرررررل  التلرررررريعي الجنرررررائي لمواجهرررررة 

 .20اإلرها 
 

أمررا بالنسرربة لقرررارات مجلررس اممررن فتلررزم 
مررن المي ررا  الرردون ىلررى تنفيررذها وفقرراع  25المررادة 

لمتتبرا لقرررارات مجلرس اممررن وا. لمبرادا المي ررا 
الخاصررررة بمكافحررررة اإلرهررررا  سرررروا يلحررررظ أن 
مجلررس اممررن أكررد فرري العديررد منهررا ىلررى التررزام 

ومرن  رم أصربح . الدون بتنفيذ امحكام الرواردة بهرا
ىلررى الرردون وفقرراع لمبررادا القررانون الرردولي االلتررزام 

وتقرراىس الرردون أو ىرردم تعاونهرررا . بتلررخ امحكررام
خ القرررارات مررن أحكررام بخصررو  مررا تضررمنتم تلرر

يمكن أن يعرضها للعقوبات المنصو  ىليها في 
 .الفصن السابا من مي ا  اممم المتحدة

 
وضررماناع إللتررزام الرردون بقراراتررم الصررادرة 

أنلرررأ مجلرررس  بلرررأن مكافحرررة امىمررران اإلرهابيرررة
مختصررة بمرايبررة ومتابعررة تابعررة لررم اممررن لجنررة 

اممررن الرردون فرري تنفيررذها لمررا ورد بقرررار مجلررس 
سررررررررميت بلجنررررررررة مكافحررررررررة اإلرهررررررررا   3131

Counter Terrorism Committee 

                                                                        

، الدولة، وسرية الحسابات بالبنوخ وإنلاآ محاكم أمن
 .وامسلحة والذخائر 

الرررررررررردلين التلررررررررررريعي للتفاييررررررررررات "أنظررررررررررر  -19
، مكترر  "والبروتوكرروالت العالميررة لمكافحررة اإلرهررا 

اممرررررم المتحررررردة المعنررررري بالمخررررردرات والجريمرررررة، 
 .2001نيويورخ، 

حكرررم "امسرررتاذ الررردكتور أحمرررد فتحررري سررررور،  -20
، مجلررة الدسررتورية، "القررانون فرري مواجهررة اإلرهررا 

 .32، أكتوبر،   5، السنة 32العدد 

(CTC)  ولرررم تقصرررر مهمرررة تلرررخ اللجنرررة ىلرررى ،
مجرررد متابعررة وإرلرراد الرردون فرري منررا ومكافحررة 
 اامىمان اإلرهابية بصفة ىامة، بن تعردت مهمتهر
ذلررخ لكرري ترايرر  مرردى موائمررة الرردون لتلررريعاتها 

ليرة فري التوسرا فري الداخلية لتستجي  للنزىرة الدو
وامىمرررران  اإلرهابيررررةتجرررريم ومعايبررررة امىمررران 

كمرا أصردرت مجموىرة . 21امخرى المرتب ة بهرا
أربعرين توصرية فري مجران ( الفراتا)العمن المالي 

مكافحرررررة جررررررائم  سرررررن اممررررروان والتلرررررريعات 
بتسررررعة توصرررريات  ألحقتهرررراالمت لبررررة لت بيقهررررا، 

 تلرركين فريرر  مررنتررم لمكافحررة تمويررن اإلرهررا ، و
خبراآ صندو  النقد الردولي والبنرخ الردولي لتقيريم 
مسرررررتوى التلرررررريعات وامنظمرررررة واإلجرررررراآات 
الم بقررررة فرررري الرررردون  لمواجهررررة  سررررن اممرررروان 
وتمويررررررن اإلرهررررررا  ومنهجيررررررة ت بيرررررر  تلررررررخ 
التوصيات، وُكلا هذا الفري  بوضا تقرارير ىرن 
الدون المعنية لتصنيا مدى التزامهرا بالتوصريات 

يؤكد أن ظاهرة العولمة لم تعرد  وكن ذلخ. السابقة
 االجتماىيرررررررةتقتصررررررر فقررررررر  ىلررررررى الجوانررررررر  

برررن تعررردتها لكررري تلرررمن الجوانررر   وااليتصرررادية
القانونيررررة بمررررا يمكررررن أن ي لرررر  ىليررررم العولمررررة 

 .القانونية
 

والخ يرررر فررري اممرررر أن ظررراهرة العولمرررة 
القانونيررة فرري مواجهررة اإلرهررا  يررد تأيرردت بقرروة 

ر الرذي انعكرس ىلرى وهو امم ملزمة تجا  الدون،

                                                 
مررررارس  22أ مجلررررس اممررررن بترررراري  كمررررا أنلرررر -21

لجنرررة أخررررى  3515بموجررر  القررررار ريرررم  2001
لمسرراىدة لجنررة مكافحررة اإلرهررا  فرري تنفيررذ سياسرراتها 

التنفيذيررررررة للجنررررررة مكافحررررررة  اإلدارة"أ لرررررر  ىليهررررررا 
 يرارات السياسرة العامرة للجنرة ذبتنفي، تقوم "اإلرها 

بررتجراآ تقييمررات  أيضرراع كمررا تقرروم ، مكافحررة اإلرهررا 
آ لكرررن دولرررة مرررن الررردون امىضررراآ، وتيسرررير الخبررررا

حصررررون البلرررردان ىلررررى المسرررراىدة التقنيررررة لمكافحررررة 
للمزيررد مررن المعلومررات ىررن مهررام اللجنررة . اإلرهررا 

: االلكترونررررررررررررررريواإلدارة، أنظرررررررررررررررر المويرررررررررررررررا 
http://www.un.org/arabic/sc/ctc 
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سرررررل ة الملررررررو الرررررو ني الم لقرررررة فررررري سرررررن 
والتري هري  -كما ألرنا يبن  -التلريعات الو نية 

فقررد أدت القرررارات . أحررد مظرراهر السرريادة الو نيررة
واالتفاييررررات وا ليررررات المتقدمررررة إلررررى التقلرررري  
المسررررتمر لمسرررراحة ممارسررررة الملرررررو الررررو ني 

فعررران لسررريادتم التلرررريعية فيمرررا يتعلررر  بتجرررريم ام
لمبردأ  انحسراراإلرهابية، وما ترت  ىلى ذلخ مرن 

 و نيررررررررررررة التلررررررررررررريا لصررررررررررررالح ىالميتررررررررررررم، 
 
 
 

 ومرررا يرررؤدي إليرررم ذلرررخ فررري بعرررض امحيررران مرررن 
تنرررررايض برررررين المت لبرررررات الدوليرررررة والمصرررررالح 
الو نيررة، وهررو اممررر الررذي يحتررا  مررن الملرررو 

 االسررتجابةالررو ني إلررى إحررداح ترروازن دييرر  بررين 
وليررررة فرررري إ ررررار التلررررريا الد االلتزامرررراتإلررررى 

الررو ني، وبررين إتبرراو مررنهج رلرريد فرري تنفيررذ تلررخ 
يحقررر  أكبرررر يررردر ممكرررن مرررن حمايرررة  االلتزامرررات

المصررررالح الو نيررررة، ونحررررن نظررررن أن الملرررررو 
المصررري يررادر دائمرراع ىلررى تحقيرر  هررذ  الموازنررة 

 . 22الدييقة
 

ومررن بررين الجرررائم الترري حرصررت امجهررزة 
ي التلررريعات الدوليررة المتقدمررة ىلررى تجريمهررا فرر

الو نيررة بعررض امفعرران الترري كانررت تعررد مررن يبيررن 
امىمان التحضيرية  ير المعاي  ىليها في النظم 
القانونيرررة المختلفرررة كأفعررران اكتسرررا  أو جمرررا أو 
حيررازة اممرروان بهرردا تقررديمها لمنظمررات إرهابيررة 
أو اسررتخدامها فرري تمويررن تنفيررذ أىمرران إرهابيررة، 

اع فري تجرريم مرا والبعض ا خر لمن توسرعاع كبيرر
كرران مباحرراع مررن أفعرران كأفعرران التحبيررذ واإللررادة 
بالجرائم، فضلع ىن التوسا في تجرريم كرن مرا لرم 

ونتنررراون التعليررر  . ىليرررة بالتنظيمرررات اإلرهابيرررة

                                                 
المستلررار الرردكتور سررري صرريام، : أنظررر فرري ذلررخ 22

 .2-3، 1مرجا ساب  اإللارة إليم،   

ىلررى امفعرران المتقدمررة بالتفصررين القررانوني الررلزم 
 .فيما يلي
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 المبحأل الثا ي
عمال األحةام القا و ية للتوسع في تجريم األ

 لجرائم اإلرهابيةلالتحضيرية 
 ــــ

 
اإلرهابيررة  المختلفررة ل فعرانصرور التجرريم 

اتجا  هناخ ف. اتجاهان رئيسيانالمستحد ة يتجاذبم 
تجررريم تلررخ ة ي الرر  بدوليررال يم ررن يرروي الضررف 

وهرو  -المقابرن  واالتجرا ، بصورة مجرردة الصور
ي الررر  برررأن تخضررررا  –و نررري بصرررفة أساسررررية 

ة فررري التجرررريم والعقرررا  لقواىرررد السياسرررة الجنائيررر
بمررا يترترر  ىلررى ذلررخ مررن وجررو  الملررروىية، 

تميررز النصررو  الجنائيررة الترري تررأ م تلررخ امفعرران 
باالنضرربا  والتحديررد، وبصررفة خاصررة فرري مجرران 
تحديرررد الجررررائم وبيررران أركانهرررا ووضرررا العقرررا  
الملئررررم لهررررا، وفرررري ذات الويررررت تحترررررم حقررررو  

محافظررة ىلررى اإلنسرران بمررا يحقرر  الترروازن بررين ال
 . 23حريات امفراد في ذات الويت واحتراماممن 
 

وهناخ ىدة ملاكن أساسية يمكن أن تواجرم 
 القواىرردالباحررح ىنررد محاولررة تحديررد النظريررات و

صرررور بعرررض القانونيرررة المن بقرررة ىلرررى تجرررريم 
اإلرهابية، أولها ىدم  للجرائمامىمان التحضيرية 

دد تعريرا جراما محر ىتوصن المجتما الردولي إلر
، و انيهرررا، ىررردم إمكانيرررة 24متفررر  ىليرررم لإلرهرررا 

                                                 
للمزيررررد مررررن التفصررررين ىررررن الجوانرررر  المتعلقررررة  -23

بضرورة التوازن بين المحافظرة ىلرى اممرن وحمايرة 
امسررتاذ الرردكتور أحمررد فتحرري : حقررو  اإلنسرران أنظررر

، مرجرا "حكم القانون في مواجهة اإلرهرا "سرور، 
 .23ساب  اإللارة إليم،   

ت ررور العديررد مررن الصررعوبات فرري تعريررا جريمررة  -24
  : ، يمكن أن نجملها في ا تياإلرها

اختلا المظاهر التي يتخذها اإلرها  ونسبيتها،  -
  .وىدم وجود مفهوم مستقر ىليم دولياع لإلرها 

اخررتلا المعررايير الترري يررتم التعويررن ىليهررا لتحديررد  -
  .الجريمة اإلرهابية في النظم القانونية المختلفة

ت بيرر  النظريررات القانونيررة التقليديررة فرري تعريررا 
امىمان التحضريرية وفقراع للنزىرة الدوليرة الجديردة 
التي تتجم إلى التوسا في تجريم أفعران كانرت ُتعرد 
مررن يبيررن امىمرران التحضرريرية باىتبارهررا جرررائم 

 (. مستقلة)تامة 
 

صثثثل إلثثثى تعريثثثي مت ثثث  عليثثث  عثثثدم التو : أوالا 
 لإلرهاب

 
 وضرررا تعريرررا محرررددممرررا اللرررخ فيرررم أن 

تحديد ن ايم القانوني  ىلىإلرها  سوا يساىد ل
الموضرروىي واللخصرري، فهررو مررن ناحيررة سرروا 
يسررراىد الملررررو الرررو ني ىلرررى تحديرررد الجررررائم 

والتمييرررررز برررررين اإلرهابيرررررة وتفصرررررين أركانهرررررا، 
ون اإلرهرررا  المبالرررر و يرررر المبالرررر الرررذي يتنرررا

يرد ُتعرد مرن )مراحن سرابقة ىلرى البردآ فري التنفيرذ 
ومرررن ناحيرررة أخررررى ، (يبيرررن امىمررران تحضررريرية

سوا يوضح مرا إذا كران اإلرهرا  ينصررا إلرى 
سرررررلوخ يبالرررررر  امفرررررراد أو ترتكبرررررم جماىرررررات 

ويكررراد الفقرررم الررردولي يجمرررا . 25وتنظيمرررات معينرررة
 ىلى ضرورة توافر العناصر التاليرة فري الجريمرة 

 
 

استخدام أحد صرور القروة  :باإلرهابية لكي تتصا
 إسرتراتيجيةبنراآ ىلرى ، أو العنا المحظورة دولياع 

بفررض ، ذات دوافا أيدلوجية( فردية أو جماىية)

                                                                        

اللرررربس بررررين اإلرهررررا  الرررردولي وبررررين اإلرهررررا   -
ي ىنرررد تعريرررا اإلرهرررا  فررري التلرررريعات الررداخل
  .الداخلية

يررؤدي اإلسررها  فرري تعريررا اإلرهررا  فرري بعررض  -
امحيرررران إلررررى اإلخررررلن بمبرررردأ لرررررىية الجرررررائم 
والعقوبات، الذي يفرض اختيار الملرو لعبارات 
محررررددة وواضررررحة فرررري تحديررررد أركرررران الجرررررائم 

 .وىقوباتها
أنظررر فرري ذلررخ، امسررتاذ الرردكتور أحمررد فتحرري  -25 
، مرجرا "حكم القانون في مواجهة اإلرهرا "ور، سر

 . 5ساب  اإللارة إليم،   
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مرن ، إيقاو الرى  بين  ائفرة معينرة مرن المجتمرا
تكرون  البراع )أجن تحقي  هدا أو مصرلحة معينرة 

أو الدىايرررررة لم لررررر  أو ( ذات  بيعرررررة سياسرررررية
ض النظررر ىمررا إذا كرران مرتكبرري تلررخ ، بفررةمظلمرر

امفعررران يقومرررون بهرررا لمصرررلحتهم أو نيابرررة ىرررن 
  .26دولة

 
هررذا ويررد ىرفررت االتفاييررة العربيررة لمكافحررة 

كرررن فعرررن مرررن أفعررران العنرررا أو "بأنرررم  اإلرهرررا 
التهديرررد برررم أيرررا كانرررت بواى رررم أو أ راضرررم، يقرررا 
تنفيذا لملروو إجرامي فردي أو جمراىي، يهردا 

بين الناس، أو تررويعهم بتيرذائهم  إلى إلقاآ الرى 
أو تعررريض حيرراتهم أو حررريتهم أو أمررنهم للخ ررر، 
أو إلحرررا  الضرررررر بالبيئرررة أو بأحررررد المرافرررر  أو 
اممرررررلخ العامرررررة أو الخاصرررررة، أو احتللهرررررا أو 
االسررررتيلآ ىليهررررا، أو تعررررريض أحررررد  المرررروارد 

 27كما ىرفت الجريمرة اإلرهابيرة .الو نية للخ ر
و لررروو فيهررا ترتكرر  تنفيررذا أي جريمررة أ"بأنهررا 

                                                 
أنظرررر أيضررراع فررري تعريرررا اإلرهرررا  والعناصرررر  -26

الررردكتور : الواجررر  توافرهرررا فررري الجريمرررة اإلرهابيرررة
أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية لإلرها ،   

حكرم القرانون فري "الدكتور أحمد فتحي سرور،  - 52
 . 2،   " مواجهة اإلرها

اسررت ناآ مررن أهررم مررا نصررت ىليررم المررادة السررابقة  -27
مرن امىمران اإلرهابيرة، حيرح حاالت الكفرا  المسرلح 

ال تعرررد جريمرررة، حررراالت الكفرررا  "نصرررت ىلرررى أنرررم 
بمختلررا الوسررائن، بمررا فرري ذلررخ الكفررا  المسررلح ضررد 
االحتلن امجنبي والعدوان من أجرن التحررر وتقريرر 

نون الردولي، وال يعتبرر مرن المصير، وفقا لمبادا القرا
هذ  الحاالت كن ىمن يمس بالوحدة الترابية مي مرن 

االتفاييررة العربيررة وجرردير بالررذكر أن  ."الرردون العربيررة
 ىمرران المتعلقررة ل هافرري اسررتبعادلمكافحررة اإلرهررا  

بحرررراالت الكفررررا  المسررررلح ضررررد االحررررتلن امجنبرررري 
والعدوان من أجن التحرر وتقرير المصير من ن را  

بررالموا ي  الدوليررة  يررد استرلرردتىمرران اإلرهابيررة، ام
مرن مي را  ( 53)السارية في هرذا اللرأن  م رن المرادة 

اممرم المتحردة، ويررار الجمعيرة العامرة ل مرم المتحردة 
  .31/32/3931الصادر في  1212ريم 

لفرررض إرهررابي فرري أي مررن الرردون المتعايرردة، أو 
ىلررى رىاياهررا أو ممتلكاتهررا أو مصررالحها يعايرر  
ىليهرررا يانونهرررا الرررداخلي، كمرررا تعرررد مرررن الجررررائم 
اإلرهابيررررررة الجرررررررائم المنصررررررو  ىليهررررررا فرررررري 
االتفاييات التالية، ىردا مرا اسرت نتم منهرا تلرريعات 

 : لم تصاد  ىليها الدون المتعايدة أو التي
 
اتفايية  وكيو والخاصة برالجرائم وامفعران  (  أ )

التي ترتك  ىلى مرتن ال رائرات والمويعرة 
 .                                                                م31/9/3921بتاري  

 
اتفايية الهاي بلأن مكافحرة االسرتيلآ  يرر (  ) 

مويعرة بتراري  الملروو ىلى ال ائرات وال
 .م32/32/3930

 
اتفاييرررة مرررونتلاير الخاصرررة بقمرررا امىمررران  (  )

 يررررر الملررررروىة الموجهررررة ضررررد سررررلمة 
ال يرررررررررران المررررررررردني والمويعرررررررررة فررررررررري 

والبروتوكرررون الملحررر  بهرررا  21/9/3933
 .30/5/3922فرري  والمويررا فرري مررونتلاير

 
اتفاييرررة نيويرررورخ الخاصرررة بمنرررا ومعايبرررة  ( د)

ملرررررررخا  الجررررررررائم المرتكبرررررررة ضرررررررد ا
الملررررمولين بالحمايررررة الدوليررررة بمررررن فرررريهم 

 ون الدبلوماسررررريون والمويعرررررة فررررريلرررررالمم 
31/32/3931. 

 
اتفايية اخت اا واحتجاز الرهرائن والمويعرة ( هـ)

  .33/32/3939في 
اتفاييرررة اممرررم المتحررردة لقرررانون البحرررار لسرررنة ( و(

  .، ما تعل  منها بالقرصنة البحرية3921
 

السرابقة الرواردة فري  التعريفات وتتلابمهذا 
مرا التعريفرات االتفايية العربية لمكافحة اإلرهرا  

العديررد فرري الررواردة لإلرهررا  والجرررائم اإلرهابيررة 
مررن يررانون  22فتررن  المررادة . الرردون العربيررةمررن 

 باإلرهررا يقصررد  "العقوبررات المصررري ىلررى إنررم 
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فى ت بي  أحكام هذا القانون كن استخدام للقوة أو 
يلجررأ إليررم الجرراني , د أو الترويرراالعنررا أو التهديرر

بهردا , فردي أو جمراىي إجراميلملروو  تنفيذاع 
بالنظام العام أو تعريض سرلمة المجتمرا  اإلخلن

 إيررررذاآإذا كرررران مررررن لررررأن ذلررررخ , وأمنررررم للخ ررررر
الرىررر  بيرررنهم أو تعرررريض  إلقررراآاملرررخا  أو 

 إلحرررا أو , حيررراتهم أو حريررراتهم أو أمرررنهم للخ رررر
االتصاالت أو المواصلت أو أو ب, الضرر بالبيئة

برررررامموان أو بالمبررررراني أو برررررامملخ العامرررررة أو 
الخاصة أو احتللها أو االستيلآ ىليها أو منرا أو 
ىريلة ممارسة السل ات العامة أو دور العبادة أو 

أو تع يرن ت بير  الدسرتور , معاهد العلم مىمالهرا
  ."أو القوانين أو اللوائح

 
المرادة  تنصرمتقردم، وهدياع ىلى التعريا ال

ال انيرررة مررررن يررررانون مكافحرررة الجرررررائم اإلرهابيررررة 
يقصد بالعمن اإلرهابي فري "ىلى أنم  28اإلماراتي

ت بي  أحكام هذا القرانون كرن فعرن أو امتنراو ىرن 
فعن  يلجأ إليرم الجراني ، تنفيرذاع لملرروو إجرامري 
فرررردي أو جمررراىي ، بهررردا إيقررراو الرىررر  برررين 

من لأن ذلخ اإلخرلن  الناس أو ترويعهم، إذا كان
بالنظررام العررام أو تعررريض سررلمة المجتمررا وأمنررم 
للخ ر أو إيذاآ املخا  أو تعرريض حيراتهم أو 
 حريررررراتهم أو أمرررررنهم للخ رررررر بمرررررن فررررري ذلرررررخ 

 
ملررروخ ورؤسررراآ الررردون والحكومرررات والررروزراآ 
وأفرررراد ىرررائلتهم وأي مم رررن أو موظرررا رسرررمي 

راد لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفر
أسررررهم الرررذين يعيلرررون فررري كرررنفهم المقرررررة لهرررم 
الحمايررة وفقررا للقررانون الرردولي، أو إلحررا  الضرررر 
بالبيئرررة أو بأحرررد المرافررر  أو اممرررلخ العامرررة أو 
الخاصرررررة أو احتللهرررررا أو االسرررررتيلآ ىليهرررررا أو 

كمررا  29".تعررريض أحررد المرروارد ال بيعيررة للخ ررر
                                                 

فررى لررأن  2001لسررنة  3القررانون االتحررادي ريررم  -28
 .مكافحة الجرائم اإلرهابية

الن  المتقدم أن الملررو اإلمراراتي ويتضح من  -29
 :يد راىى المسائن ا تية في تعريا العمن اإلرهابي

حاولررت الرردون الفربيررة توحيررد التعريررا الم برر  
ديها لإلرها  في اتفايية المجلس اموروبي لمنرا ل

وىلى الر م من الجهود المتقدمرة . 200530لعام 
فلم يرتمكن المجتمرا الردولي بعرد مرن التوصرن إلرى 

 . تعريا متف  ىليم لإلرها 
 

ت بيثثثثث  ال  ريثثثثثاة القا و يثثثثثة  صثثثثثعوبة : اا  يثا
على تجريم الصور الحديثثة مث  التقليدية 

   ائم اإلرهابيةللجر األعمال التحضيرية
 

تمررر الجريمررة العمديررة بعرردة مراحررن لحررين 
يانونيرة  اع ويوىها وتن ب  ىلرى كرن مرحلرة أحكامر

المرحلرة امولررى و، ىررن المرحلرة امخرررى تميزهرا
والتصميم في ارتكا  الجريمة تكون ىادة التفكير 

                                                                        

أن ال يقتصررر التعريررا ىلررى امىمرران اإلرهابيررة  -
التي تهدد السلمة الداخلية للدولة، بن يمتد ليلرمن 
أيضاع امىمان اإلرهابية التي يمكن أن تهدد السرلم 

الدوليررة  الو ررائ يررد وضررا ، وإنررم واممررن الرردوليين
نص  ىينم ىند تعريرا العمرن اإلرهرابي، ودليرن 
ىلررررى ذلررررخ أنررررم أخررررذ فرررري الررررن  بمررررا ورد فرررري 

الدولية السارية بلأن بعض املرخا   االتفاييات
 .المقرر لهم الحماية وفقاع للقانون الدولي

حاون الملرو اإلماراتي وضرا ضرواب  لتعريرا  -
امىمررران اإلرهابيرررة وىناصرررر أساسرررية للجريمرررة 

يررررة سررررواآ مررررن حيررررح الررررركن المررررادي أو اإلرهاب
 . المعنوي لها

مرررن أهرررم أركررران العمرررن اإلرهرررابي التررري حرررر   -
الملرو ىلرى تضرمينها التعريرا أن يكرون العمرن 
بهررردا إيقررراو الرىررر  برررين النررراس أو تررررويعهم، 
اتسرراياع مررا جرراآ فرري االتفاييررات الدوليررة السررارية 

وهررذا مررا يميررز التلررريا بلررأن تعريررا اإلرهررا ، 
ي ىررن بعررض التلررريعات امخرررى الترري اإلمررارات

جعلررت إيقرراو الرىرر  بررين النرراس أو ترررويعهم هررو 
أحررد نتررائج العمررن اإلرهررابي ولرريس ركنرراع أساسررياع 

 .للجريمة اإلرهابية 
30- Council of Europe Convention on 

the Prevention of Terrorism, 
Warsaw, 16.V.2005 
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والمرحررررن ال انيررررة هرررري التحضررررير لهررررا،  ىليهررررا،
 . 31والمرحلرررررررة ال ال رررررررة البررررررردآ فررررررري تنفيرررررررذها

 
 ال تتردخن أن  نظرم العدالرة الجنائيرة العام امصن و

بالعقررا  إال فرري دور تنفيررذ الجريمررة، سررواآ منررم 
اللرروو )أو  ير الكامن ( الجريمة التامة)الكامن 

 منررم فرري هررذا الرردور فقرر  يتحقرر ( فرري الجريمررة
الررركن المررادي للجريمررة،  –فرري تقرردير اللررارو  –

حالة تمام  والحد اميصى في تحق  هذا الركن هو
التنفيرررذ، أمرررا حرررد  امدنرررى فهرررو حالرررة البررردآ فررري 

ال تجرررم ىررادة امىمرران وبالتررالي فهرري . 32التنفيررذ
 باىتبارهراوما يسبقها من نوايرا وفكرر التحضيرية 

 يررر يا عررة ىلررى اتجررا  نيررة الجرراني إلررى ارتكررا  
الجريمررة وال تصررن إلررى ارتكررا  سررلوخ إجرامرري 

سرروا نرررى إال إننررا وكمررا . مررؤ م يسررتح  العقررا 
الحقررراع فقرررد خرررر  الملررررو الرررو ني فررري يررروانين 
مكافحررة الجرررائم اإلرهابيررة فرري العديررد مررن الرردون 

                                                 
تمييرز وضعت محكمة النقض المصرية معيراراع لل -31

بررين امىمرران التحضرريرية والبرردآ فرري تنفيررذ الجريمررة 
من يانون العقوبات يد ىرفرت  15إن المادة : فقررت

 ارتكررا البرردآ فررى تنفيررذ فعررن بقصررد "اللررروو بأنررم 
جنايررة أو جنحررة إذا أويررا أو خررا  أ ررر  مسرربا  ال 

و هرذا الرن  و إن كران ال ". دخن إلرادة الفاىن فيهرا
قر  اللرروو، أن يبردأ الفاىرن يوجد فيم ما يوج ، لتح

فى تنفيذ ذات الفعرن المكرون للجريمرة إال أنرم يقتضرى 
أن يكررون الفعررن الررذى برردا فررى تنفيررذ  مررن لررأنم أن 

 ارتكررررا يررررؤدى فرررروراع و مررررن  ريرررر  مبالررررر إلررررى 
وإذن فرررتن إىرررداد المرررتهم للمرررادة السرررامة، . الجريمرررة

وذهابم بها إلى حظيرة الموالى التى يصد سرمها،  رم 
فررتح بررا  الحظيرررة، ذلررخ ال يمكررن اىتبررار   محاولتررم

لروىاع فرى يترن تلرخ الموالرى منرم ال يرؤدى فروراع و 
مبالرة إلى تسميمها وإنما هرو ال يعردو أن يكرون مرن 
يبين امىمان التحضيرية التى ال يعاي  القانون ىليها 

  ،3112ال عرن ريرم " )ولو وضرحت نيرة المرتهم فيهرا
 2مكترر  فنرري   ،13/5/3911جلسررة   ،  31ة لسررن
 (.235    - 3    -و 
امستاذ الردكتور ىلرى أحمرد رالرد، مرجرا سراب   -32

 .312اإللارة إليم،   

ىررن هررذ  القاىرردة العامررة ليترردخن بتجررريم صررور 
فالرذي سابقة ىلى مرحلرة التنفيرذ الفعلري، ومرن  رم 

يعنينرررا فررري هرررذا البحرررح هرررو المرحلتررران امولرررى 
ا وال انيرررة السرررابقتان ىلرررى ارتكرررا  الجريمرررة لمررر
ي يرانررم مررن ملرراكن ىمليررة ىنررد تجررريم وىقررا  

 .بعض امىمان بوصفها جرائم إرهابية
 

والتصميم  الت ةير في الجريمة :المرحلة األولى 
 :  عليها

 
النية ىلى ارتكا  الجريمة وهري  توافرأي 
خر  إلى يضمر في نفس الجاني وال أمر داخلي ي

، وهرررو مرررا ي لررر  ىليرررم الفقرررم السرررلوخ الخرررارجي
، 33"المرحلررة النفسررية للجريمررة"ي التقليرردي الجنررائ

 ال يجرررررررررررم الملرررررررررررو هررررررررررذ  المرحلررررررررررة أو و
 

ال جريمررة هررو أنررم  ذلررخالعلررة مررن يعايرر  ىليهررا، و
بفير فعن أو ترخ، وال يجوز للملرو الجنائي أن 
يعايرر  ىلررى مجرررد امفكررار والنوايررا، باىتبررار أن 
أوامررر القررانون ونواهيررم ال تنتهررخ بالنيررة وحرردها، 

 .  مررررة إرادةمفعرررران الترررري تصرررردر ىررررن وإنمررررا با
وبالتررالي ال تقرروم الجريمررة حتررى ولررو يررام الرردلين 
يا عررراع ىلرررى التفكيرررر فررري الجريمرررة أو التصرررميم 

، أو صررر  اللررخ  بنيتررم اإلجراميررة أو 34ىليهررا
أبلررغ  يررر  ىنهررا، مررا دام لررم يفعررن لرريئاع فرري سرربين 

وال لرررخ فررري أن تلرررخ القاىررردة تلررركن . 35تحقيقهرررا
ان برم لحريرة امفرراد فري تفكيررهم ضماناع ال يسرته

والحكمة فري ذلرخ . وفيما يدور في أىما  نفوسهم
مرجعها في الوايا إلى أنم ليس في مجرد التفكيرر 

                                                 
لررر  "امسررتاذ الرردكتور محمررود نجيرر  حسررني،  -33

، دار النهضرة العربيرة، "القسم العام -يانون العقوبات 
 .153،  3929لقاهرة، ال بعة السادسة، ا

د، مرجرا سراب  امستاذ الردكتور ىلرى أحمرد رالر -34
 .312اإللارة إليم،   

أنظررر امسررتاذ الرردكتور السررعيد مصرر فى السررعيد،  -35
امحكام العامة في يانون العقوبات، الم بعة العالمية، 

3952   ،223. 
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أو التصميم أو التصريح بالنية اإلجرامية مرا يهردد 
أمن الجماىرة بصرفة جديرة، وخاصرة إذا يردرنا أن 
هررذ  الخرروا ر والنوايررا كمررا تحتمررن التنفيررذ فتنهررا 

العقرا  فتن ، وبالتالي 36خ تحتمن العدون ىنهاكذل
ىلى مجرد النوايا والخوا ر التي تراود اللخ  
يد يدفعم للمضي يدماع فري تنفيرذها ىنردما يعلرم أنرم 

 .تحت  ائلة العقا 
 

ويمين الفقم الجنائي المصري التقليردي إلرى 
ىدم المفاالة في التجرريم واإلسرراا فري العقرا ، 

ى الملرررو المصررري وفرري هررذا السرريا  أخررذ ىلرر
تجريمرررم للتفرررا  الجنرررائي المجررررد فررري صرررورتم 
العامة، وهروال يعردو أن يكرون صرورة مرن صرور 
 التفكيرررر والعرررزم ىلرررى ارتكرررا  الجريمرررة، بفرررض 

 
النظر ىن ويوو الجنايرة أو الجنحرة محرن االتفرا  

ويررررد أدى الخرررررو  ىلررررى . 37أو ىرررردم ويوىهررررا
القواىررد العامرررة فررري هرررذا الرررن ، إلرررى صرررعوبات 

وفري ذلرخ يضررت . رة فري تحديرد دائررة ت بيقرمكبير
تعليقرراع ىلررى  –محكمررة الررنقض المصرررية مررن يرردم 

مكررررراع مرررن يرررانون العقوبرررات  13نررر  المرررادة 
ولررئن كرران هررذا المعنررى المحترروم "بأنررم  -امهلرري 

الرررذى ال محررري  ىنرررم لرررن  المرررادة المرررذكورة 
 15يتصادم من جهة ما الفقررة ال انيرة مرن المرادة 

قابرراع ىلررى العررزم و التصررميم و التررى ال توجرر  ى
امىمرران التحضرريرية، و مررن جهررة أخرررى يخررتل  

الترررى تجعرررن  10مرررا الفقررررة ال انيرررة مرررن المرررادة 
فرى الجريمرة  االلرتراخ ريقرة مرن  رر   االتفا 

التررى ترتكرر  بنرراآ ىليررم، فررتن هررذا الخلرر  و ذلررخ 

                                                 
امستاذ الردكتور ىلرى أحمرد رالرد، مرجرا سراب   -36

 .312اإللارة إليم،   
أنظررر امسررتاذ الرردكتور السررعيد مصرر فى السررعيد،  -37
إال أن  .125-121جررا سرراب  اإللررارة إليررم،   مر

الملحررررظ فرررري هررررذ  الجريمررررة أن التفكيررررر والعررررزم 
والتصرررميم ال يقتصرررر ىلرررى الجررراني برررن يخرررر  إلرررى 
الوجود في نلا  محسوس تلتقي فيم إرادة الجاني ما 

 .إرادة لخ  أو ألخا   خرين

التلرررريا و  اضررر را يرجعررران إلرررى  االصررر دام
تلرريا ىلرى مرا هرو ىدم التديي  فيم، وفهرم هرذا ال

 االتفرا وجرو  القرون فرى  -" أوالع : "ىليم يقتضى
ىلرررى ارتكرررا  جنايرررة بعينهرررا أو جنحرررة  الجنرررائي

بعينهررررا، مهمررررا تضرررراآلت تلررررخ الجنايررررة أو تلررررخ 
 فيكرون  االتفرا ، إنم فى حالرة ىردم تنفيرذ 38الجنحة

 
أمرا . المكررة 13معايباع ىليم وحد  بحس  المادة 

جنحرررة بنررراآ ىلرررى هرررذا الجنايرررة أو ال ارتكبرررتإذا 
كرران هنرراخ جريمترران نالررئتان مررن حيررح  االتفررا 
فرررى ذاترررم ىرررن فعرررن واحرررد همرررا جريمرررة  االتفرررا 
 االلررررتراخالمسررررتقن وجريمررررة  الجنررررائي االتفررررا 
 12، و إن الفقرررررة امولررررى مررررن المررررادة باالتفررررا 

ىقوبات تن ب  فى هذ  الحالة فيعاي  اللريخ برن 
إن  "انيررراع و " .39بألرررد العقررروبتين امصرررليالفاىرررن 
ىلررى ارتكررا  الجنايررة أو الجنحررة،  االتفررا مجرررد 

ولو واحدة بعينهرا، كراا فرى ذاترم لتكروين جريمرة 
، اسرتمراربل حاجة ال إلى تنظيم وال إلرى  االتفا 

                                                 
يجرره هررذا بالمخالفررة لررن  المررادة الملررابهة مررن  -38

 الفرنسررري الرررن  أن فرنسررري، إذيرررانون العقوبرررات ال
كما يررت محكمة الرنقض فري  –المكررة  13 للمادة

 ىلرى االتفرا  إال يلرمن ال -حكمها المنو  ىنم بعاليرم 
 أو م لقرررراع ( بررررالجما) الجررررنح أو الجنايررررات ارتكررررا 
 سرواآ خرا ، نروو من تكون التي الجنح أو الجنايات
 بالرذات المقصرودة هري الجرنح أو الجنايرات تلخ أكانت
 المقصرود الفررض لتحقي  وسيلة كانت أم االتفا  من
 .منم
تعليقراع  -نوهت محكمرة الرنقض فري هرامح الحكرم  -39

إلرى  -مكررراع  13ىلى العقوبرة التري رصردتها المرادة 
القررون بهررذا يررد يكررون ظالمرراع جررداع فرري ك يررر مررن "أن 

الصررور، إذ ىقوبررة االتفررا  الجنررائي ىررن الجنايررة تبلررغ 
ىن الجنحة تبلغ لفاية  رلح خمس ىلرة سنة سجناع و

وذلررخ حتررى بفررض النظررر ىررن ىقوبررة )سررنين حبسرراع 
المحرررض والمترردخن فرري إدارة حركررة االتفررا ، ويررد 
تكون ىقوبة الجناية أو الجنحة إذا ُنفذت فعلع أين مرن 

سرب  إمكران ويروو هرذا الظلرم راجرا لكن . ذلخ بك ير
 ". إلى إض را  التلريا نفسم وىدم التديي  فيم
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هرررى ىبرررارات  واالسرررتمراربرررن ىبرررارات التنظررريم 
المحاكم للقون بها هرباع من  فيران هرذ   اض رت
نقض لررن  وفرري سرريا  نقررد محكمررة الرر .40"المررادة

إن "المررادة سررالفة الررذكر يررررت فرري حكمهررا ذاتررم 
المررررادة المررررذكورة هرررري فرررري حقيقررررة الوايررررا مررررن 

وىلرة إلركالها . ملكلت القرانون التري ال حرن لهرا
في بعرض أنها أتت بمبدأ يلقى االض را  اللديد 

أصررون القررانون امساسررية، بررن حتررى  ررو  املفرراظ 
". هلهررلع العربيررة الررذي يررد لمعانيهررا يررد جرراآ  وبرراع م
 إنررررررم "وأضررررررافت فرررررري هررررررامح الحكررررررم يولهررررررا 

 
مهمرررا يكرررن م رررن هرررذا الرررن  ضررررورياع إلىانرررة 
الحكومررة ىلررى النظررام واممررن العررام، فررتن امجرردر 
أن تعاود النظر فيم بما يضمن  رضرها مرن جهرة 
ويزيرررن اللررربس والخلررر  فررري المبرررادا مرررن جهرررة 

وبالفعررن فقررد تررم تعرردين نرر  هررذ  المررادة ". أخرررى
الصررادر فرري  21وم بقررانون ريررم بمقتضررى المرسرر

وبعرررد إلفررراآ يرررانون . 3911أ سررر س سرررنة  22
العقوبررات امهلرري القررديم، تررم الررن  ىلررى تجررريم 
االتفرا  الجنرائي مررة أخرررى بموجر  نر  المررادة 

. 3913لسررنة  52مررن يررانون العقوبررات ريررم  12
وإذا كررران الملررررو يرررد ىررراود النظرررر مررررتين فررري 

كرترم امساسرية المادة السرالفة، إال أنرم ظرن ىلرى ف
فيهررا الترري تقرروم ىلررى ىقررا  االتفررا  البسرري  ىلررى 
ارتكرا  جنايررة أو جنحررة، ولررو لرم تقررا أيررة جريمررة 
نتيجة لذلخ االتفرا ، خروجراع ىلرى القواىرد العامرة 
التي ال تعاير  ىلرى لريآ مرن مرن امىمران التري 
تتقدم اللروو في ارتكا  الجريمة، كالتفكير فيهرا 

لفرررراىلين أو الفرررراىلين والتصررررميم ىليهررررا واتفررررا  ا
اللرررركاآ ىلرررى كيفيرررة ارتكابهرررا، وال ىلرررى إتيررران 
امىمان المجهزة أو المحضرة لها، إلى أن يضت 
المحكمرررة الدسرررتورية بعررردم دسرررتورية نررر  هرررذ  

                                                 
 يناير 21جلسة ،   1لسنــة  ، 525عن ريم ال  -40
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وفي معررض يضرائها يرررت بأنهرا وإن . 41المادة
كانت تتفهم أن التلريعات الحدي ة تهدا إلى منرا 

التررري تتخرررذ  الجريمرررة، إال أن لررررىية النصرررو 
كوسررريلة لتحقيررر  هرررذ  امهرررداا منا هرررا توافقهرررا 
وأحكام الدستور واتفايها ومبادئم ومقتضرا ، ومرن 

إجرراآ  –فري هرذا المقرام  - م يتعين ىلى الملرو 
موازنررة دييقررة بررين مصررلحة المجتمررا والحررر  
ىلى أمنم واستقرار  من جهرة، وحريرات وحقرو  

وتسررراندت المحكمرررة . امفرررراد مرررن جهرررة أخررررى
الدستورية العليا في يضائها بعدم دستورية الرن  

 مرررررررررررررررررررن برررررررررررررررررررين مرررررررررررررررررررا  –المتقررررررررررررررررررردم 
 

إلررى ىرردم وضررو  وتحديررد الررركن  –تسرراندت إليررم 
المادي فري هرذ  الجريمرة بالمخالفرة لدرجرة اليقرين 
المسررررتلزمة فرررري النصررررو  الجزائيررررة، وإلررررى أن 
 ال ن ررا  التجررريم فيررم يررد جرراآ واسررعاع فضفاضرراع 

ىلرى أسراس أن  ررةمب اجتماىية ضرورة تقتضيم
 لقيرررام ا نرررين مرررن أك رررر الرررن  لرررم يلرررتر  ىرررددا

 لمرردة االتفررا  يسررتمر أن يت لرر  لررم الجريمررة، كمررا
 يكون ويد التنظيم من يدر ىلي يكون أن أو معينة
 أو جررررنح ىرررردة أو جنايررررات ىرررردة االتفررررا  محررررن

 يرد كمرا معرا النروىين من مختل ة جرائم مجموىة
 ولرم واحدة نحةج أو جناية ىلي إال االتفا  يرد ال

 الجرررررائم أو الجريمررررة تكررررون أن الررررن  يسررررتلزم
 برن الجسرامة مرن درجة ىلي ارتكابها ىلي المتف 
 مهمررا جنحررة أي ايتررراا االتفررا  محررن يكررون يررد

 انرم كمرا اإلجراميرة داللتهرا في امهمية يليلة كانت
 محرررن الجنحرررة أو الجنايرررة تتعرررين أن برررلزم لررريس

 العنررا سررتعمانا ىلرري االتفررا  تررم لررو كمررا االتفررا 
 كانرت سرواآ االتفرا   ايرة لتحقير  - درجرة بأي -

ملرروىة،   يرر أو ملرروىة ذاتهرا في الفاية هذ 
فضلع ىن ىدم تناس  العقوبة المقررة فري الفقررة 

كمررا رأت المحكمررة . ال انيررة منررم مررا الفعررن المررؤ م
 الرابعرة الفقررة الدستورية العليا أيضاع أنم إذ كانرت
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 المقررررررة العقوبررررة توييررررا تقرررررر 12 المررررادة مرررن
 ىلرري االتفررا  محررن الجنحررة أو الجنايررة الرتكررا 
 يرررتم لررم ولرررو حترري ايترافهرررا ىلرري االتفرررا  مجرررد

 وال ردىررراع  تحقررر  ال برررذلخ فتنهرررا فعرررلع، ارتكابهرررا
 ىلررري المتفقرررين يلرررجا يرررد ذلرررخ إن برررن خاصررراع،
 مجرررد أن  المررا االتفررا  محررن الجريمررة ارتكررا 
 برذات معرايبتهم إلري سريؤدي ايترافهرا ىلي االتفا 
     . ارتكابها ىقوبة
 

وممررا اللررخ فيررم أن االسترلرراد بالمعررايير 
السابقة التي حددتها المحكمة الدستورية العليرا فري 
حكمهرررا المتقررردم يرررد يفيرررد الملررررو الرررو ني فررري 
صرريا ة النصررو  المسررتحد ة لمكافحررة الجرررائم 
اإلرهابية، إال إنم ىلرى الرر م مرن ذلرخ، فرتن تلرخ 

يد ال تسعا الملررو الرو ني فري تبريرر  المعايير
تجريم بعض حاالت تموين اإلرها  م ن اكتسا  
أو جمررا أو حيررازة اممرروان بفرررض تقررديمها إلررى 
منظمرة إرهابيررة أو اسررتخدامها فرري تحقيرر   رررض 
إرهرررابي، إذ يرررد يكرررون الفررررض اإلرهرررابي  يرررر 
محررردد بعرررد وبالترررالي يكرررون مرررن الصرررع  تحديرررد 

ى الجريمررة اإلرهابيررة الررن  الجنررائي المن برر  ىلرر
 . المستقبلية
 

وهناخ  ائفة أخرى من الجرائم المستحد ة 
التي يد ال تسعفنا النظريات التقليدية فري تجريمهرا 
والعقا  ىليها أيضراع، وهري  ائفرة جررائم تررويج 

. اإللررررادة بهررررا أو تحبيررررذ امىمرررران اإلرهابيررررة أو
والتكييررا القررانوني هررذ  ال ائفررة مررن التصرررفات 

لبحح في النظريات القانونية العامرة التري يستلزم ا
حدود التفريرة مرا برين مرا  -جهة أولى  -تضا من 

يعد من امىمان التحضير وما يعد من أفعران بردآ 
التنفيذ، وتفر  بين المساهمة امصلية والتبعية في 

فمرن الجهرة امولرى يمكرن . الجريمة من جهة  انية
ىرداداع النظر إلى تلخ التصررفات ىلرى إنهرا تم رن إ

للجريمررة بتحبيررذ ارتكابهررا أو الترررويج لهررا تمهيررداع 
الرتكابهررا، وهرري يمكررن أن تحرردح دون أن يتصررن 
الترررويج أو التحبيررذ أو اإللررادة بمرتكرر  الجريمررة 

كمرا يمكرن أن نررد هرذ  ال ائفرة . اإلرهابية الفعلري
مرررن الجررررائم إلرررى جريمرررة التحرررريض المتعرررارا 

. يم والعقررا ىليهررا فرري النظريررات التقليديررة للتجررر
والتحرررريض كمرررا هرررو متعرررارا ىليرررم فررري الفقرررم 

خلر  فكرررة الجريمررة لرردى "الجنرائي المصررري هررو 
لخ   م تردىيمها كري تتحرون إلرى تصرميم ىلرى 

وفي ذلرخ يرد تختلرا أفعران التررويج . 42"ارتكابها
والتنحبيذ واإللادة ىن جريمة التحريض برالمعني 
 القررررررررانوني المتعررررررررارا ىليهررررررررا، فررررررررتذا كرررررررران 

 
ض ين وي أساساع ىلى الترأ ير ىلرى نفسرية التحري

الفاىن لدفعرم إلرى ارتكرا  الجريمرة، فرتن ال ائفرة 
المتقدمررة مررن الجرررائم يمكررن أن تررتم دون أن يقرروم 
الجررراني فيهرررا بالتواصرررن مرررا مرتكررر  الجريمرررة 

ووفقرررررراع للنظريررررررات التقليديررررررة فررررررتن . اإلرهابيررررررة
التحريض كوسيلة للمسراهمة التبعيرة فري الجريمرة 

القررانون ىليررم إال إذا أفضررى إلررى ويرروو  ال يعايرر 
الجريمة، أي أن القانون ال يعاي  ىليرم فري ذاترم، 
وإنما يعاي  ىليم بالنظر إلى تأ ير  المفضرى إلرى 

أي أن لرررري ة العقرررا  ىلرررى . 43ويررروو الجريمرررة
التحررريض ىلررى النحررو الررذي ورد بررالفقرة امولررى 

من يرانون العقوبرات المصرري هرو  10من المادة 
الفعرررررن المكرررررون للجريمرررررة بنررررراآ ىلرررررى أن يقرررررا 
وفررري ذلرررخ يرررررت محكمرررة الرررنقض . التحرررريض

 إال يتحقر  ال الجريمة في االلتراخ"المصرية إن 
 ويوىهرا ىلرى سرابقاع  االتفرا  أو التحريض كان إذا
 وكران لهرا، معاصررة أو سرابقة المسراىدة كانت أو

إال أننررا  .44"االلررتراخ لهررذا  مرررة الجريمررة ويرروو
أفعرررران التحررررريض الم لررررو  كمررررا لررررهدنا، فررررتن 

تجريمها بمقتضى الو ائ  الدولية تخرر  ىرن هرذا 
اإل ار حيح تنلأ المسئولية الجنائية بلأنها بردون 
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وفضررلع . ضرررورة ويرروو الفعررن محررن التحررريض
ىررن ذلررخ، فررتذا كرران الفقررم الجنررائي المصررري يررد 
تجارى ىلى اىتبار التحريض ىلى الجريمرة أحرد 

وفقاع للنزىة الدوليرة صور اإللتراخ في الجريمة ف
الحدي ة أضرحى التحرريض ىلرى ارتكرا  الجررائم 
اإلرهابيرررة يلررركن جريمرررة مسرررتقلة برررذاتها، وهرررو 
خرو   خر ىلرى النظريرات التقليديرة فري التجرريم 

 . والعقا 
وكرررن مرررا تقررردم يررردىونا إلرررى القرررون بعررردم إمكانيرررة 

 وااللرررتراخت بيررر  نظريرررات المسررراهمة الجنائيرررة 
ل ائفرة مرن الجررائم المسرتحد ة التقليدية ىلى هذ  ا

التررررررويج ل ىمررررران اإلرهابيرررررة أو تحبيرررررذها أو )
برالنظر إلرى خضروىها لنظرام يرانوني ( اإللادة بها
 .   مختلا

 
  :للجريمة التحضير –المرحلة الثا ية 

 
وامىمرران التحضرريرية هرري الترري يتهيررأ بهررا 
الجرراني لتنفيررذ الجريمررة، كلررراآ أو إىررداد السررل  

لررة تتوسرر  التفكيررر فرري الجريمررة للقتررن وهرري مرح
وتنفيرررررذها، وفررررري تعبيرررررر أىرررررم يرررررراد بامىمررررران 
التحضرريرية كررن فعررن يهرردا بررم الجرراني إلررى خلرر  

وتسرتخدم العديرد . 45الوس  الملئم لتنفيذ الجريمرة
مرررررن نظررررررم العدالرررررة الجنائيررررررة المقارنرررررة كلمررررررة  

"equivocal " للداللرررررررررررة ىلرررررررررررى امىمررررررررررران
، وهرررررررري تعنرررررررري أن امىمرررررررران 46التحضرررررررريرية

لتحضيرية هي فكرة ملتبسة أي يمكرن أن تحتمرن ا
  .أك ر من تفسير أو  ير يابلرة للتحديرد والتصرنيا

مرررن  15و بقررراع لرررن  الفقررررة ال انيرررة مرررن المرررادة 
ال ُيعررد لررروىاع فرري الجنايررة أو "يررانون العقوبررات 

الجنحررة مجرررد العررزم ىلررى ارتكابهررا أو امىمرران 
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مران مىوىلة ىدم العقا  ىلى ا". التحضيرية لها
ليست يا عة الداللة ىلى ارتكا  التحضيرية أنها 

يمكن الجرزم بأنرم  الجريمة، فمن يلتري سلحاع ال
أياع ما كانت أ راضم النهائية،  لفاية ارتكا  القتن

 ، برررن يمكرررن أن يكرررونإجراميرررة بحترررة أم إرهابيرررة
 ، للررررررررردفاو ىرررررررررن الرررررررررنفس لرررررررررراآ السرررررررررل 

 
ومن يركر  ويحضرر مرادة سرامة ال يمكرن الجرزم 

فري مكافحرة  الستخدامهان ذلخ لفاية التسميم بن بأ
القرروارض، وبالتررالي يكررون العمررن فرري هررذ  الحالررة 

القانونيررة إذ ال ين رروي ىلررى  امهميررةمتجرررد مررن 
إذا تجسرردت خ ررر يهرردد حقرراع أو مصررلحة، إال إنررم 

 تنفيررذ الجريمررةببرردآ  الجريمررة فرري الررركن المررادي
 .ح  العقا 
 
ان فررررتن امىمرررر ىلررررى الررررر م ممررررا تقرررردمو

التحضيرية يد تؤخذ في الحسبان فيعاي  الملررو 
بوصرررفها جررررائم  ىليهرررا فررري بعرررض امحررروان ال
حيررازة سررل  دون كلررروو، بررن جرررائم مسررتقلة 

والمبرررر  .باىتبارهررا مررن جرررائم الخ ررر ترررخي 
الرررذي يمكرررن أن يرررتم التعويرررن ىليرررم فررري تجرررريم 
امىمران التحضرريرية أن ىرردم العقرا  ىلررى العمررن 

ىلرررى وصرررفم بالقيررراس إلرررى  التحضرريري مقصرررور
 -الجريمة التي ويا تحضيراع لها، وفيما ىرداع ذلرخ 

يرد يمكرن المعايبرة ىليرم  -وفقاع للنظريات التقليديرة 
إذا كان ىمن الجراني يرد سراهم بالفعرن فري جريمرة 
ارتكبها  ير ، فيعاي  بوصرفم لرريكاع لهرذا الفيرر 
ىلرررى أسررراس مرررا يرررام برررم مرررن أىمررران فررري سررربين 

ن فعلرم، إذا ُنظرر إليرم منفررداع، لمرا الجريمة، ولو أ
خر  ىلى أن يكرون ىمرلع تحضريرياع، إال أن تلرخ 
الحالة مرتب ة بارتكا  الجريمرة بالفعرن، فتجرريم 
مررد اللررخ  بالمرران أو السررل  الرتكررا  جريمررة 

إذاع . بعينهررررا ال يررررتم إال إذا ويعررررت هررررذ  الجريمررررة
فالمعيررار فرري ييررام الجريمررة فرري هررذ  الحالررة هررو 

الذي يجما بين من أتى العمن التحضريري  الراب 
وبرررين نلرررا  فاىرررن الجريمرررة بحيرررح كررران وسررريلة 
لتعضررريد ، وب بيعرررة الحرررران فرررتن هرررذا التأسرررريس 
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القرررانوني ال يخررردم التلرررريعات المعاصررررة التررري 
تجرم، ىلى سبين الم ان،  مجرد اكتسا  أو جما 
المان بنية تقديمم لمنظمة إرهابية أو استعمالم فري 

بية وإن لم تقا م ن تلخ امىمران، من أىمان إرها
نلررا  مررن يررام بالعمررن التحضرريري لررم يتصررن بعررد 
بنلا  مرتك  الجريمة اإلرهابية، إال أن الملرو 
يعامررن امفعرران المتقدمررة فرري تلررخ الحالررة كنلررا  
مادي مستقن يستح  العقا  لما يلركلم مرن خ رر 
ىلرررى مصرررلحة المجتمرررا أو ىلرررى السرررلم واممرررن 

لي فهرررو يعايررر  أساسررراع ىرررن النيرررة العرررام، وبالترررا
اإلجراميررة المتم لرررة فررري ترروافر العرررزم والتصرررميم 
ىلررى اسررتخدام مررا يكتسرربم الجرراني مررن مرران أو مررا 
يجمعررم لتمويررن ىمررن إرهررابي، وهررو أمررر يكررون 

 . ىادة صع  اإل بات
 

فضرررلع ىرررن انرررم  بقررراع للنظريرررات الجنائيرررة 
التقليدية وما يررتم محكمة الرنقض المصررية فرتن 

عن الذي يج  العقا  ىليرم فري تلرخ الحالرة هرو الف
، "العمن الذي يؤدي حاالع ومبالررة إلرى الجريمرة"

وممررررا اللررررخ فيررررم أن مجرررررد جمررررا أو اكتسررررا  
إلرررى " حررراالع ومبالررررة"اممررروان ال يرررؤدي ىرررادة 

 .47الجريمة
 

إال أنررررم يبرررردو أن التجررررريم والعقررررا  فرررري 
الحرراالت المتقدمررة ال يسررتند إلررى مبررادا النظريررة 

قليديرررة التررري وضرررا أساسرررها بكاريرررا ومرررن إليرررم الت
والتررري تعنررري أساسررراع بالجانررر  الموضررروىي فررري 
الجريمررررة أي بمقرررردار جسررررامة الفعررررن أو امفعرررران 
المادية المكونة لهرا ومقردرا الضررر المرادي الرذي 
يلح  بالمجتما أو امفراد من   ارهرا، برن إلرى مرا 
يقون بم فقهاآ النظريرة اإلي اليرة أنصرار المرذه  

وضررعي الترري أىررادت النظررر فرري أسررس القررانون ال

                                                 
وتجدر اإللارة في هذا السيا  إلى أن العديد مرن  -47

امفعرران المؤديررة "التلررريعات امجنبيررة تأخررذ بمعيررار 
للعقررا  ىلررى امىمرران " حرراالع إلررى ارتكررا  الجريمررة

 :التحضررررررررررررررررريرية، أنظرررررررررررررررررر فررررررررررررررررري ذلرررررررررررررررررخ
Lorenzo Picotti, op cit, p. 410 

الجنائي ومبادئم ىلرى ضروآ فكرتهرا فري االهتمرام 
بالجانررر  اللخصررري فررري الجريمرررة، أي بلرررخ  
 المجرم ونيتم اإلجرامية، وذلخ بفرض النظرر ىرن 

 
ويكفرري  بقرراع منصررار . أو النتررائج الماديررة امفعرران

هذ  النظرية أن يأتي الفاىن فعرلع ولرو كران سرابقاع 
ى هررذ  امفعرران المكونررة للجريمررة ولكنررم يقررر  ىلرر

بينرررم وبرررين ارتكابهرررا ويفصرررح بالترررالي ىرررن مررردى 
 بيعتم الخ ررة ىلرى المجتمرا، ويسرتعير الربعض 

" حالرة حركرة جنائيرة"ىبارة أن الجاني صرار فري 
in criminal action/ en action criminelle 

والوايررا أنررم ت بيقرراع . لكرري ُيجسررد الفكرررة المتقدمررة
المذه  يمكن أن ينان العقا  ىدداع كبيراع من  لهذا

فري ىررا النظريرة )امفعان التري ُتعرد تحضريرية 
والعقرا  ىلرى تلرخ امفعران يرتم برالر م (. التقليدية

الحرر  الررذي يحميررم  باالىتررداآمررن أنهررا يررد ال تنرران 
القررانون، وإنمررا تقتصررر فقرر  ىلررى مجرررد تهديررد  

ن فررري مجرررا -ومرررن يبيرررن تلرررخ امىمررران  .برررالخ ر
تجنيررد املررخا  وترردريبهم  -الجرررائم اإلرهابيررة 

و بقرراع للمقرررر . ىلررى ارتكررا  امىمرران اإلرهابيررة
في الفقم الجنائي التقليدي، فتن تقدير مرا إذا كانرت 
امفعان التي يأتيها الجراني هري مرن يبيرن امىمران 
التحضرريرية الفيررر مجرمررة أم مررن يبيررن البرردآ فرري 

ة تخررت  بهررا التنفيررذ هررو فصررن فرري مسررألة يانونيرر
 . 48محكمة النقض

 

وجررردير بالرررذكر أن الملررررو المصرررري يرررد 
وجرم أىمراالع  -يديماع  –توسا في بعض الحاالت 

ُتعررد فرري حقيقتهررا مررن يبيررن امىمرران التحضرريرية، 
وفقاع للمذه  اللخصي الرراجح فري الفقرم ويضراآ 

ومرن ذلرخ تجرريم محاولرة الترربح . محكمة النقض
مرن يرانون  335لمادة للنفس أو للفير وفقاع لن  ا

وورد فرري المررذكرة اإليضرراحية للررن  . العقوبررات

                                                 
امسررتاذ الرردكتور : أنظررر فرري تفصرريلت مررا تقرردم -48

ىلررى أحمررد رالررد، مرجررا سرراب  اإللررارة إليررم،   
310- 313. 
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مرررن المعلررروم أن النلرررا  اإلجرامررري "المتقررردم أنرررم 
 للجررررررررررررررراني يتحقررررررررررررررر  سرررررررررررررررواآ حصرررررررررررررررن 

 
ىلى فائدة مرن ربرح أو منفعرة أو حراون الحصرون 
ىليهررا، ولمررا كانررت المحاولررة ال تريررى إلررى مرتبررة 
اللروو، فرتن النلرا  اإلجرامري يتحقر  فري حالرة 

محاولة، ولو لم تصن أفعالم إلى مرتبة البدآ فري ال
ومررؤدى مررا تقرردم أن الملرررو يررد دلررن . 49"التنفيررذ

صراحة ىلى أن تجرريم المحاولرة فري الترربح هرو 
بم ابرررة توسرررا فررري تجرررريم امىمررران التحضررريرية 

وىلة التجريم هنا هي حماية ال قة فري . 50للجريمة
الوظيفررة العامررة مررن جهررة والمصررلحة العامررة مررن 

فهذ  أيضاع جريمة من جرائم الخ رر . أخرى جهة
الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامرة منهرا ترؤدي إلرى 
تعرررررض المصررررلحة العامررررة للخ ررررر مررررن تررررربح 
الموظا العرام مرن ورائهرا وال يحرون دون تروافر 
هررذا الخ ررر أال يترترر  ىليررم ضرررر حقيقرري أو أال 

 خ ررر مجرررديتم ررن فرري خ ررر حقيقرري فعلرري، فهررو 
ن المصررررررلحتين العامررررررة بحكررررررم التعررررررارض برررررري

ولمررا كرران مررن المقرررر وفقرراع لقضرراآ . 51والخاصررة
محكمررة الررنقض المصرررية أن القررانون الجنررائي لررم 

                                                 
امسررتاذ الرردكتور محمررود : أنظررر فرري تفصررين ذلررخ -49

لرررررر  يرررررانون العقوبرررررات القسرررررم "نجيررررر  حسرررررني، 
،   3923، دار نرررافا لل باىرررة والنلرررر، "الخرررا 
322- 313. 

من الفقم المصري اتجا  الملرو  ويد انتقد جان  -50
المصري بتفصاحم ىن تجريم أفعان تعرد فري حقيقتهرا 

امستاذ الردكتور : من يبين امىمان التحضيرية، أنظر
 .313محمود نجي  حسني، المرجا الساب ،   

جلسرررة   ،  21لسنـرررـة   ،30023ال عرررن ريرررم  -51
،   3،   و 13مكتررر  فنررري   ،3992ابريرررن  33
لسنـرررـة   ،10325ال عرررن ريرررم  ، أيضررراع،(30)232
، و 12مكت  فني   ،3993 مايو 20جلسة  ،  59
 ،35312ال عررن ريررم ، أيضرراع، (3)522،   3  

مكتررر    ،2003ديسرررمبر  20جلسرررة  ،  33لسنـرررـة 
 (.35)922   ،و 52فني 

، فتنرم 52يجعن إل بات جرائم التربح  ريقراع خاصراع 
برررذلخ يكرررون يرررد تررررخ للقاضررري الجنرررائي سرررل ة 
تقديريرررة واسرررعة فررري تحديرررد مترررى يلررركن الفعرررن 

عررايير الترري محاولررة للتررربح تلرركن خ ررراع وفقرراع للم
حددتها محكمة النقض، ومتى ال يلكن ذلخ، وهو 
ذات اممرررر الرررذي يمكرررن أن ين بررر  ىلرررى سرررل ة 
القاضي الجنائي فري الحكرم ىلرى امفعران المتعلقرة 
برررالجرائم اإلرهابيرررة، ىلرررى النحرررو الرررذي سررروا 

 . نت ر  إليم فيما بعد
 

ومررن امم لررة امخرررى الترري أيرردم الملرررو 
فرري حقيقررة أفعرران ُتعررد المصررري فيهررا ىلررى تجررريم 

مرررا جررراآ  مرررن يبيرررن امىمررران التحضررريريةاممرررر 
مررن يررانون العقوبررات والترري تررن   121بالمررادة 
 صررنا او فيهررا  يررر او مفرراتيح يلررد مررن "ىلررى إنررم 

 جريمرة ارتكرا  فرى ذلرخ استعمان تويا ما ما  لة
 ىلرررى تزيرررد ال مررردة اللرررفن مرررا برررالحبس يعايررر 
 ىمرن صرناىة محترفرا الجرانى كران إذا أما. سنتين

 ."اللررفن مررا بررالحبس فيعايرر  واميفرران المفرراتيح
لرابهها فري  ومن المسلم بم أن تقليد المفاتيح أو ما

حرررد ذاترررم ىمرررن تحضررريري وال يعايررر  ىليرررم فررري 
امصررن بحسرر  القواىرررد العامررة، إال أن الملررررو 
المصري أيدم ىلى تجريم تلخ امفعران باىتبارهرا 

رتكررا  ترروحي بخ ررر مررن أيرردم ىليهررا وتهيئررم ال
جريمرررة مرررا الجررررائم كالسررررية مررر لع، إال أنرررم ييرررد 
ت بي  ذلخ الن  بضررورة تروافر ىنصرر محردد 

تلرررخ  اسرررتعمان فررري الرررركن المعنررروي وهرررو تويرررا
جريمررررة، فررررتذا  ارتكررررا  فررررى المفرررراتيح أو ا الت

تخلفت تلخ النية اإلجرامية فرل يكرون هنراخ محرن 
 .لت بي  ن  المادة المتقدمة

 
ن السرررراب  فمررررن بررررين ويياسرررراع ىلررررى الم ررررا

التصرفات التي ت ال  الو رائ  الدوليرة بتجريمهرا 
ىلررى الررر م مررن أنهررا ال تعرردو أن تكررون مررن يبيررن 

                                                 
 20جلسررة  ،  33لسررنة  ،35312ال عررن ريررم  -52

 ( .2)922   ،و 52مكت  فني  ،2003ديسمبر
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أىمان اإلىداد والتحضير للجريمرة، والتري سروا 
نتناولها بالمزيد من التفصرين فري المبحرح الترالي، 
امنل ة الخاصة بتجنيد وتدري  املخا  ىلرى 

 ة، وهري إن كانرت يرد الارتكا  امىمان اإلرهابير
تؤدي حاالع ومبالرة إلى ارتكا  العمن اإلرهرابي 

ويياسرراع ىلررى . إال أنهررا  تنررذر بخ ررر اإليرردام ىليررم
الم ررران المتقررردم أيضررراع، فرررتن اللرررخ  الرررذي يرررتم 
تجنيررد  وتدريبررم ىلررى ارتكررا  امىمرران اإلرهابيررة 

  الرتكرا  ديمكن تلربيهم بالمفترا  الرذي يرتم إىردا
إال أنم في تلخ الحالرة فتنرم سروا جريمة السرية، 

، يخضررا للعقررا  هررو ومررن يررام بتجنيررد  أو تدريبررم
  .  كما سوا نرى الحقاع 

 
وهناخ  ائفة أخررى مرن التصررفات كانرت 
ُتعد من يبين امىمان التحضريرية، إال أنرم برالنظر 
إلى أهمية المصلحة المحمية أو الفررض مرن تلرخ 

جررائم  الذي يكون ارتكرا  -امىمان التحضيرية 
فقررد تررم تجريمهررا فرري العديررد مررن الرردون،  -خ يررة 

م ن تلكين تنظيم أو مجموىة إجرامية منظمرة أو 
إليررم، خاصررة بعررد إصرردار اتفاييررة اممررم  االنضررمام

 2000المتحرردة لمكافحررة الجريمررة المنظمررة لعررام 
التررري جررراآت بنصرررو  مفصرررلة ىرفرررت ماهيرررة 
المجموىرررة اإلجراميرررة المنظمرررة وحرررددت ألررركان 

وهرذ  ال ائفرة مرن امىمران . ئم المتصرلة بهراالجرا
تخضررا للتجررريم لرريس فقرر  بررالنظر إلررى خ ررورة 
نوايرررررا الملررررراركين فررررري التنظررررريم أو المجموىرررررة 
اإلجراميررررة، ولكررررن أيضرررراع بررررالنظر إلررررى البنرررراآ 
الموضرررروىي للتنظرررريم النالرررره ىررررن التقرررراآ ىرررردة 
مخ  ات إجراميرة أو أنرواو مختلفرة مرن السرلوخ 

اد المجموىررة أو التنظرريم ينسرر  كررن منهررا إلررى أفررر
والخصيصرررة المميرررزة . ويرب هرررا هررردا ملرررترخ

لهرررذ  النوىيرررة مرررن الجررررائم هرررو وجرررود ىليرررات 
منظمة ومستمرة بين مجموىرة تعمرن ىلرى تقسريم 
وتنظريم العمرن فيمرا بينهرا لتحقير  هردا إجرامرري، 
. يكون في معرض البحح في هذ  الوريرة إرهابيراع 

تحضريرية التري وم ان لتلخ النوىية من امىمان ال
تعاي  ىليهرا التلرريعات الو نيرة جريمرة تأسريس 

أو تلررركين تنظررريم أو مجموىرررة إجراميرررة بهررردا 
. لهرذا التنظريم االنضمامارتكا  جرائم إرهابية أو 

وأ لرر  نظررم العدالررة الجنائيررة تعترررا بالمسررئولية 
الجنائيررررة للتنظيمررررات والمجموىررررات اإلجراميررررة 

ينررروي بفرررض النظرررر ىرررن نوىيرررة الجررررائم التررري 
التنظرررريم أو المجموىررررة اإلجراميررررة ارتكابهررررا أو 
يخ رررر  لهررررا، وبفررررض النظررررر ىررررن ويرررروو تلررررخ 

وهررذ  ال ائفررة مررن الجرررائم ال يجرر  أن . الجرررائم
ينظررر إليهررا كجرررائم لررروو بررن كجرررائم مسررتقلة 

 . 53يائمة بذاتها
 

 المبحأل الثالأل
التوسع في تجريم األعمال التحضيرية إ عةاس 

 التشريعاة الو  ية علىلجرائم اإلرهابية ل
 ـــــ

 

، فررتن الملرررو الررو ني  كمررا سررب  وألرررنا
 بقاع لمفاهيم السياسرة الجنائيرة التقليديرة ال يكتررح 
إال بالنصرررو  القانونيرررة الجنائيرررة التقليديرررة التررري 

هرذا ويرد رأينرا . تضمن السلم واممن داخن الدولرة
كيا أن ظاهرة العولمة القانونية أجبرت الملررو 

صريا تم للنصرو  المؤ مرة للجررائم الو ني فري 
اإلرهابية أن يضا في الحسبان البعرد الردولي ومرا 
ورد بالو ررائ  القانونيررة الدوليررة، وأن يسترلررد فرري 

القانونيرررررررة الحدي رررررررة  باالتجاهررررررراتذات الويرررررررت 
 . والتلريعات المقارنة

 
واالتجاهات التلريعية يرد تختلرا فري هرذا 

بس اممرررر، فررربعض التلرررريعات الو نيرررة يرررد يقتررر
بحذافيرها فري  أو اإليليمية الدولية الو ائ صيا ة 

 ويظهرررر ذلرررخ بجرررلآ فررري التلرررريعات الو نيرررة، 
 

الرردون اموروبيررة الترري تقترربس ىررادة مررا يرررد فرري 
، اموروبررريالو رررائ  التررري تصررردر ىرررن المجلرررس 

                                                 
53- Lorenzo Picotti, op cit, p. 415-

416. 
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والبعض ا خرر يرد يصريفها ب ريقرة تختلرا ىمرا 
 المعنيرررة، إالأو اإليليميرررة ورد بالصررركوخ الدوليرررة 

ترررتلآم مرررا النظرررام القرررانوني الرررداخلي أو  ب ريقرررة
بررن أن هنرراخ بعررض . المت لبررات القانونيررة للدولررة

الرردون الترري تحررر  ىلررى إدرا  بعررض امفعرران 
الررواردة فرري االتفاييررات الدوليررة المتعلقررة بمكافحررة 
اإلرها  بالتلريا الرو ني، ر رم أنهرا لرم تصرد  

ى النحو ىلى االتفايية الواردة بها تلخ امفعان، ىل
الرررذي انتهجرررم الملررررو اإلمررراراتي بلرررأن جررررائم 

وب بيعرررة الحررران لرررن يرررتمكن  .54تمويرررن اإلرهرررا 
القاضررري الرررو ني مرررن معايبرررة مرتكبررري امفعررران 
اإلجراميرررة الرررواردة باالتفاييرررات الدوليرررة إال مرررن 
خلن نصو  و نية جزائيرة تجررم تلرخ امفعران 

 . وتضا العقوبات ىليها
 

العديرد فري  -و ني ن الملررو الروبالتالي فت
 يرررروانين لمكافحررررة ىنرررردما أصرررردر  -البلرررردان  مررررن

اإلرها  يد توسا في ىقا  املرخا  حترى فري 
 ررور التفكيررر الرتكررا  ىمررن مررن لررأنم أن يرردخن 
في إ ار العمن اإلرهرابي فمجررد التفكيرر والعرزم 
وإىررداد الوسررائن التحضرريرية يكفرري لقيررام جريمررة 

 ت مررنفرري بعررض التلررريعاإرهابيررة، كمررا يعايرر  
يسرررتعمن إسرررماع أو لرررارة بقصرررد التعريرررا بتنظررريم 

أو يحبرررذ لرررم أو إرهرررابي أو بأىضرررائم أو نلرررا م 
يلررررريد برررررم أو يررررررو  لرررررم أو يرررررؤازر ألرررررخا  

وهذا إن دن ىلى ليآ إنما يدن ىلرى  .اإلرهابيين
بمعايبررة كررن  الررردو العررامأن الملرررو يهرردا إلررى 

 امفعررررران ذات الصرررررلة بالموضررررروو وإن كانررررررت 
 والملحرظ  .ممن المجتما وسرلمتمحماية  بسي ة

 
أن الملررررو يعايررر  ىلرررى تلرررخ امىمررران دون أن 
يعلررر  العقرررا  ىلرررى ويررروو الجريمرررة اإلرهابيرررة 
امصرررلية، وهرررو يعايررر  ىليهرررا باىتبارهرررا جررررائم 

                                                 
أصرررردر الملرررررو اإلمرررراراتي تلررررريعاع متكرررراملع  -54

لمكافحرررة الجررررائم اإلرهابيرررة هرررو المرسررروم بقرررانون 
فررري لرررأن مكافحرررة  2001لسرررنة ( 3)اتحرررادي ريرررم 

  .الجرائم اإلرهابية

والمعيرار الهرام فري ذلرخ هرو  .خاصة يائمرة برذاتها
أن العمررررن التحضرررريري ين رررروي ىلررررى خ ررررر أو 

ة مرتكبررم، يكلررا ىلررى نحررو واضررح ىررن خ ررور
وهرررو اممرررر الرررذي تصررردت لرررم محكمرررة الرررنقض 
المصرية من يبن ىند تحديردها معرايير تجرريم مرا 
يوصررا بامىمرران التحضرريرية للتررربح بالوظيفررة 

 .العامة
 

ويتجررم الفقررم الجنررائي الحررديح إلررى وضررا 
معرررررايير أو لررررررو  محرررررددة لتجرررررريم امىمررررران 
التحضرررريرية للجرررررائم اإلرهابيررررة و يرهررررا مررررن 

 :خ يرة وللعقا  ىليها وهي تحديداع الجرائم ال
 

أن يؤدي التجريم إلى منا ارتكا  جريمرة   :أوال
لرررديدة الخ رررورة يمكرررن أن تلحررر  امذى 

 .بمصلحة يانونية محمية هامةع 
 

أن يحرررردد القررررانون بديررررة ماهيررررة امفعرررران   :ثا ياا 
الخاضررعة للعقررا ، مررا تجنرر  اللجرروآ إلررى 

كافررة "التعبيرررات الفضفاضررة العامررة م ررن 
 ".مىمان التحضيرية امخرىا

 

أن تكررون امفعرران محررن التجررريم متصرررلة   :ثالثاا 
 .تماماع بارتكا  الجريمة امصلية

 

أن يكررون العقررا  ىلررى تلررخ ال ائفررة مررن  :رابعثثاا 
الجرائم أخا مرن العقرا  المقررر لجريمرة 
امصررلية المرتكبررة، ومتناسرر  مررا العقررا  
المقرررر لللررروو ىررن تلررخ الجريمررة، مررا 

ة دمجرررررم فررررري العقوبرررررة المقرررررررة إمكانيررررر
للجريمرررة الرئيسرررية المرتكبرررة ىرررن  ريررر  

   55.ذات الجناة، أو توييا ىقوبة أخا
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وهنرراخ ملحظررة هامررة يجرر  أن ن رحهررا 
ىلررررى بسررررا  البحررررح يبررررن  ررررر  الموضرررروىات 
امساسرررية التررري يتناولهرررا هرررذا المبحرررح، وهررري أن 
صررررور السررررلوخ المختلفررررة الترررري يرررردىو الملرررررو 

ا كجررائم مسرتقلة برذاتها، ىلرى الدولي إلى تجريمه
تلكن في حقيقة اممرر سروى الر م من أنها يد ال 

تحضرريرية، تقررا ىررادة فرري ن ررا  زمرراني أىمرراالع 
ومكررراني مختلرررا ىرررن ن رررا  ارتكرررا  الجريمرررة 

فجرررررائم تمويررررن اإلرهررررا  بصررررورها . امصررررلية
اكتسررا ، جمررا، حيررازة، تقررديم، )الماديررة المختلفررة 

ة زمنيرة سرابقة ىلرى تتم ىادة في مرد( تحوين، نقن
ارتكا  الجريمة اإلرهابية محن التمويرن، وأيضراع 
يد تتم في مكان بعيد ىن المكران المزمرا ارتكرا  
الجريمة اإلرهابية امصلية بم، بن أنها يد ترتم فري 

وذات . جفرافررري مختلرررا فررري دولرررة أخررررى إيلررريم
اممررررر ين برررر  ىلررررى صررررور السررررلوخ امخرررررى 

التجنيرد والتردري ، كالترويج والتحبيذ واإللادة، و
. إليهررا واالنضررماموتأسرريس المنظمررات اإلرهابيررة 

وهو اممرر الرذي دىرا بالملررو الردولي إلرى حرح 
الدون ىلرى تجرريم هرذ  امفعران حترى إن ارتكبرت 

 .   ضد مصالح دولة أو دون أخرى
 

السرب  فري للملررو المصرري كان هذا ويد 
للتصرررردي  تعرررردين التلررررريعات الجنائيررررة القائمررررة

 3992لسررنة  93  وأصردر القرانون ريرم لإلرهرا
بتعرردين بعررض نصررو  يررانون العقوبررات، والررذي 
أضررراا إلرررى القسرررم امون مرررن البرررا  ال ررراني مرررن 
الكتا  ال اني من يانون العقوبرات أحكامراع مفصرلة 

وجدير بالذكر هنا أن ذلرخ  .اإلرها  تعالج جرائم
التعرررردين التلررررريعي لررررم يكررررن نابعرررراع فقرررر  مررررن 

ة الحدي ررة فرري تجررريم امىمرران االتجاهررات الدوليرر
اإلرهابية، برن أيضراع ممرا تعرضرت لرم مصرر مرن 

                                                                        

the website: 
http://www.penal.org/new/activites.p
hp?Doc_zone=ACTIVITE&langage=

gb&ID_doc=141.  

إرهررا  مررنظم لرركن تهديررداع جسرريماع ممررن الررو ن 
  .والموا نين
 

 للتجاهرررراتونعرررررض فرررري هررررذا المبحررررح 
التلررريعيين المصررري واإلمرراراتي التلررريعية فرري 

بلرررأن تجرررريم امىمررران التحضررريرية فررري الجررررائم 
اإللررارة لرربعض القرروانين ونرردىم ذلررخ باإلرهابيررة، 
 . المقارنة

 
الجرائم المتعلقة باةتساب وجمثع وحيثاب   :أوالا 

 (تمويل اإلرهاب)وتقديم األموال 
 

كما سب  وأوضحنا فتن العديرد مرن الو رائ  
الدوليررة ذات ال ررابا اإللزامرري تحررح وتلررزم الرردون 

تقررديم  حيررازة أو جمررا أوأو اكتسررا  ىلررى تجررريم 
و ىلى أراضيها من يبن من موا نيها أ 56امموان

أي لخ  أو بأي وسيلة مبالرة أو  ير مبالررة 
بنيرررة اسرررتخدام هرررذ  اممررروان أو مرررا العلرررم بأنهرررا 

وكمررا سررب   .تسررتخدم بهرردا تنفيررذ أىمرران إرهابيررة
وألرررنا فرري المبحررح ال رراني فررتن السررمة الواضررحة 
لم ررن تلررخ امىمرران أن الجريمررة اإلرهابيررة يررد ال 

قررررروم بأفعررررران تكرررررون جريمرررررة اللرررررخ  الرررررذي ي
االكتسررا  أو الجمررا أو الحيررازة، ولكنهررا جريمررة 
 خر سوا يستفن تلخ امموان فري ارتكرا  ىمرن 

 .إرهابي
 
 

وىلررررى الررررر م مررررن انضررررمام مصررررر إلررررى 
االتفاييررررة الدوليررررة لقمررررا تمويررررن اإلرهررررا  لعررررام 

فتنرررم لرررم يرررتم تجرررريم كافرررة امفعررران التررري  3999
هررذا ويررد جرررم الملرررو المصررري . تضررمنتها بعررد

صرررررفة جامعرررررة مرررررد الجمعيرررررات أو الهيئرررررات أو ب
المنظمرررررات أو الجماىرررررات أو العصرررررابات التررررري 

                                                 
كلمة امموان تلمن كافة امموان الماديرة أو  يرر  -56
لماديرررة والمنقولرررة و يرررر المنقولرررة، والمسرررتندات أو ا

الصكوخ القانونيرة التري ت برت ملكيرة تلرخ المنقروالت، 
 .بحيح تندر  تحتها كلمة الممتلكات
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خدم اإلرهررا  فرري تحقيرر  أ راضررها بررامموان تتسرر
ما ىلمرم بمرا تردىو إليرم وبوسرائلها فري تحقير  أو 

( أ) 22تنفيذ ذلرخ، ىلرى النحرو الروارد فري المرادة 
وهررو بررذلخ يكررون يررد خررر  . مررن يررانون العقوبررات

 بااللرررتراخواىرررد العامرررة المتعلقرررة أيضررراع ىرررن الق
بجعن جريمة تموين الجماىرات اإلرهابيرة جريمرة 

 .  مستقلة
 

تكرن لم اإلمارات دولة وىلى الر م من أن 
إلرى االتفاييرة الدوليرة لقمرا تمويرن يد انضمت بعرد 
فقررد حررر  الملرررو ىلررى  3999اإلرهررا  لعررام 

تضرررمين جميرررا امفعررران المحظرررورة الرررواردة بهرررا 
يريررر  أو بعيرررد بتمويرررن اإلرهرررا   المتعلقرررة مرررن

نصو  التلريا الو ني، ىلى النحو الوارد في ب
مرررررن يرررررانون مكافحرررررة ( 31)و ( 32)المرررررادتين 

فتررن   .2001لسررنة  3ريررم  الجرررائم اإلرهابيررة
يعايرر  "قررانون ىلررى أنررم ال هررذا مررن( 32)المررادة 

بالسجن المؤبد أو المؤيت كرن مرن اكتسر  أو يردم 
واالع، ب ري  مبالرر أو أو جما أو نقن أو حون أم

 ير مبالرر، بقصرد اسرتخدامها أو مرا العلرم بأنهرا 
سوا تستخدم كلها أو بعضرها فري تمويرن أي مرن 
امىمررران اإلرهابيرررة المنصرررو  ىليهرررا فررري هرررذا 
القانون داخن الدولة أو خارجها سواآ ويرا العمرن 

ويحكرم بمصرادرة اممروان أو  .المذكور أو لرم يقرا
ومتحصررررررلتها أو الممتلكررررررات محررررررن الجريمررررررة 

ممتلكات  تعادن ييمتها إذا حولت أو بدلت كليراع أو 
جزئياع أو اختل رت بممتلكرات أخررى اكتسربت مرن 

مررن ( 31)كمررا تررن  المررادة  ".مصررادر ملررروىة
يعايرر  بالسررجن المؤبررد أو "ذات القررانون ىلررى أنررم 

 نقرررن أو حرررون أو أودو أمرررواالع المؤيرررت كرررن مرررن 
 بيعررة أخفررى أو مررو  لحسررا  لررخ   خررر،  أو 

هذ  امموان  أو حقيقة مصدرها أو مكانهرا، وكرذا 
كررن مررن حرراز هررذ  اممرروان أو تعامررن بهررا ب ريرر  

إذا كرررران ذلررررخ بقصررررد  مبالررررر أو  يررررر مبالررررر
استخدامها أو مرا العلرم بأنهرا سروا تسرتخدم كلهرا 
أو بعضررها فرري تمويررن أي مررن امىمرران اإلرهابيررة 
و المنصو  ىليها في هذا القانون داخرن الدولرة أ

. خارجهررا سررواآ ويررا العمررن المررذكور أو لررم يقررا 
ويحكررررررم بمصررررررادرة اممرررررروان محررررررن الجريمررررررة 
ومتحصلتها أو ممتلكات تعادن ييمتهرا إذا حولرت 
أو بررردلت كليررراع أو جزئيررراع  أو اختل رررت بممتلكرررات 

 ".أخرى اكتسبت من مصادر ملروىة
 

ويلحررررررظ ىلررررررى النصررررررين المتقرررررردمين أن 
الصرور الرواردة  الملرو اإلماراتي يد جرم جميا

م أو جمرا أو يقردتأو  ا اكتسربالو ائ  الدولية مرن 
العلررم بأنهررا سرروا اممرروان بلررر  ن يررحوتنقررن أو 

تسررررتخدم كلهررررا أو بعضررررها فرررري تمويررررن أي مررررن 
امىمررران اإلرهابيرررة المنصرررو  ىليهرررا فررري هرررذا 

وإنرررم لرررم يفرررر  برررين مرررا إذا كانرررت تلرررخ . القرررانون
تمويرن سوا تستخدم كلها أو بعضها فري امموان 

أي من امىمران اإلرهابيرة المنصرو  ىليهرا فري 
 وإنررم يررد . 57هررذا القررانون داخررن الدولررة أو خارجهررا

 
أفررررد لجررررائم تمويرررن اإلرهرررا  نظامررراع تلرررريعياع 
مسررتقلع ىررن جرررائم  سررن اممرروان الترري أفرررد لررم 

وأخيراع فقد جررم امفعران المتقدمرة . تلريعاع خاصاع 
، و لررم يقرراأ اإلرهررا  المزمرراسررواآ ويررا العمررن 

وهررو بررذلخ يكررون يررد خررر  أيضرراع ىلررى القواىررد 
العامررة وجرررم أفعرراالع كانررت ُتعررد  بقرراع للنظريررات 

 .  التقليدية من امىمان التحضيرية
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التقليدية تقوم أساساع ىلى حمايرة المصرلحة العامرة فري 
مكافحرررة مجتمرررا مرررا، فرررتن االتجاهرررات الدوليرررة فررري 

اإلرهررا  توجرر  ىلررى الرردون التصرردي مفعرران تلرركن 
مساسرراع بمصررالحها امساسررية بقرردر مررا تلرركن مساسرراع 
بمصالح دون أجنبية، كما هو الحان في تجريم تموين 
اإلرها ، ففري معظرم الحراالت تحقر  الرنظم القانونيرة 
الو نية في يضايا يكون فيها جما امموان وحيازتهرا 

يلهرا ىبرر الحردود الو نيرة إلرى تم بهردا نقلهرا أو تحو
منظمررررات أو هيئررررات أو أفررررراد متواجرررردين فرررري دون 

 .أخرى
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وبصررفة ىامررة فررتن ييررام الجرررائم المتقدمررة 
رهين دائمراع بت برات أن مرن يرام باكتسرا  أو جمرا 

بقصررد اسررتخدامها أو أو حيررازة اممرروان كرران يعلررم 
العلم بأنها سروا تسرتخدم كلهرا أو بعضرها فري  ما

ولمرررا كررران ، تمويرررن أي مرررن امىمررران اإلرهابيرررة
القصررد أمررراع با نيرراع يضررمر  الجررانى وترردن ىليررم 
ب ريرر  مبالررر أو  يررر مبالررر امىمرران الماديررة 
المحسوسة الترى تصردر ىنرم فرتن العبررة هرى بمرا 

من الويرائا الترى تلرهد  القاضي الجنائييستظهر  
 .58لقيامم

 
الجثثثثرائم المتعلقثثثثة بثثثثالتروي  والتحبيثثثث   :ثا ياا 

 واإلشاد  بالجرائم اإلرهابية
 

 -ىلررى الررر م مررن أفعرران التحبيررذ واإللررادة 
تتلابم إلرى حرد  -وما يختل  بها من صور أخرى 

كبيررر مررا أفعرران التحررريض والترري يكررون الفرررض 
امساسرري منهررا هررو حمررن لررخ  ىلررى ارتكررا  

أن تلرركن إحرردى  جريمررة معينررة، وبالتررالي يمكررن
، إال أنهررررا تفتقررررد العديررررد مررررن االلررررتراخصررررور 

العناصر التي تريي بها إلى تلخ المرتبة، فهي في 
الك ير من امحيان يد ال تتصن بمرتكر  الجريمرة 
 امصرررررررررلي ىلرررررررررى النحرررررررررو المت لررررررررر  فررررررررري 
التحررريض كمررا أنهررا يررد تررتم بعررد ويرروو الجريمررة 

 فضررلع ىررن ذلررخ فررتن النزىررات الدوليررة. اإلرهابيررة
 السررررارية تت لرررر  تجريمهررررا حتررررى وإن لررررم تقررررا 
الجريمرررة امصرررلية خروجررراع ىرررن القواىرررد العامرررة 

وىلرررى الرررر م مرررن أن الررربعض . االلرررتراخبلرررأن 
يرررى أنهررا تلررخ ال ائفررة مررن الجرررائم يمكررن أن يررتم 
معالجتهررا كسررلوخ ممهررد للجريمررة اإلرهابيررة، أي 
مررن يبيررن امىمرران التحضرريرية، إال أننررا نرررى أنررم 

ن أن يرررتم معالجتهرررا كجريمرررة يائمرررة مرررن امفضررر
بررذاتها، مررا ىرردم وجررود مررا يمنررا مررن االسررتعانة 
بالقواىرررد العامرررة سرررواآ منهرررا المتعلقرررة باللرررروو 
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مكتر  فنري  ،3995 ينراير 35جلسة   ،  21لسنــة 
12،   3  ، 352. 

وامىمررررران التحضررررريرية أو المسررررراهمة الجنائيرررررة 
وفقراع للقواىرد العامرة و. لتحديد اإل ار القانوني لها

فتن التحرريض ىلرى ارتكرا  فعرن مجررم هرو فري 
. ر المساهمة الجنائية في الجريمرةحقيقتم أحد صو

فيعد لريكاع في الجريمة من حرض ىلى ارتكابها 
ويررد توسررعت . فويعررت بنرراآ ىلررى هررذا التحررريض

بعررض التلررريعات المقارنررة فرراىتبرت التحررريض 
جريمرررة مسرررتقلة برررذاتها، وهرررو ذات التوجرررم الرررذي 
 الررر  برررم مجلرررس اممرررن الررردولي، برررالنظر إلرررى 

ترتر  ىليهرا مرن خ ورة أىمران التحرريض ومرا ي
 ارتكررا خلرر  العررزم ىمررداع فرري ذهررن الجرراني ىلررى 

جريمررة معينررة، وبررالنظر إلررى الخ ررورة الم لقررة 
ومررن الجرردير . ل ىمرران اإلرهابيررة إذا تررم ارتكابهررا

بالذكر أن اممر فري بعرض امحيران يرد ال يسرتلزم 
هررررذا التوسررررا إذا كرررران يررررانون العقوبررررات يعايرررر  

ي كمررا هررو ت ىقوبررة الفاىررن امصررلااللررريخ بررذ
مررررن يررررانون العقوبررررات  13وارد بررررن  المررررادة 

إال أن المتتبرررا للتلرررريعات الصرررادرة . المصرررري
بلأن مكافحة اإلرها  سوا يلحرظ أن الملررو 
الو ني في العديد منها إذ واجم الجرائم اإلرهابية 
بقوانين جديدة فتنم يد ىمرد إلرى تجرريم التحرريض 

انتهررز ىلررى الجرررائم اإلرهابيررة كجريمررة مسررتقلة و
الفرصررة فوضررا ىقوبررات جسرريمة ىليهررا امت رراالع 

 . لقرارات مجلس اممن
 

والصررررررور المختلفررررررة للترررررررويج والتحبيررررررذ 
واإللادة سواآ تمت يبن ويوو الجريمة اإلرهابية 
أو بعد ويوىها فتنم  تتم  الباع ىرن  رير  التعبيرر 

، "expression of thoughts"ىرن الررأي 
ائيرة الفربيرة ك يرراع ولذلخ تتحرز نظرم العدالرة الجن

في تجريم تلخ امىمران لضرمان ىردم انتهراخ حر  
املررخا  فرري حريررة التعبيررر، وإذا أيرردمت ىلررى 
. تجريمهررا فتنهررا تضررا معررايير منضررب ة للتجررريم
وأحررد امسرربا  الترري تكمررن وراآ ذلررخ أن أفعرران 
التحبيررذ أو اإللررادة بصررفة خاصررة يررد ال تنبرره ىررن 

تكبهرررا، فقرررد تررروافر نيرررة إجراميرررة حقيقرررة لررردى مر
ي لقها اللخ  ب ريقرة ىفويرة  يرر مقصرودة أو 
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وبالتررالي فررتن . نتيجررة إحساسررم بظلررم وايررا ىليررم
خ ورة التوسرا فري تجرريم أفعران تحبيرذ امىمران 
اإلرهابية أو اإللادة بهرا ىلرى إ ليهرا تتم رن فري 
أنهررا يررد تنرران بالعقررا  ألخاصرراع ال تترروافر لررديهم 

قواىرد العامرة لقيرام النية اإلجرامية المت لبرة فري ال
الجريمة، في ان العقا  بذلخ مرن زن لسرانم وهرو 

 . ليس بمجرم
 

هررذا ويررد وجررم الرربعض النقررد للسياسررة الترري 
اتبعتها بعض القوانين فري التوسرا المبرالغ فيرم فري 
تجريم صور السلوخ السابقة، لتعاي  ىليم ولو لم 
تقا الجريمة محن الترويج أو التحبيرذ أو اإللرادة، 

وفرري ذلررخ . تتسررم باالتسرراو وىرردم التحديررد بألفرراظ
مفوضرة اممرم  –أوردت السيدة مراري روبنسرون 

فرري  -لحقررو  اإلنسرران ( السررابقة)المتحرردة السررامية 
خ ا  لها حون سيادة القانون ما وضا الموازنة 

أن بعررض يرروانين مكافحررة "فرري ىصررر اإلرهررا  
اإلرهررا  فرري المن قررة العربيررة يررد احترروت ىلررى 

ذ اإلرها  أو تبريرر  أو االلتحرا  جرائم م ن تحبي
تررم صرريا ة نصوصررها ب ريقررة  إرهابيررةبمنظمررات 

موسررعة بمررا يمكررن أن يررؤدي إلررى الترردخن المفررر  
        59".في حرية االجتماو والتعبير والصحافة

ول سررربا  المتقدمرررة فقرررد حرررد ت خلفرررات 
جذريررررة بررررين م لرررري وفررررود الرررردون العربيررررة فرررري 

ة والعدن العر  آ الداخليااجتماىات مجلسي وزر
ىنررد تعرردين الفقرررة ال ال ررة مررن المررادة امولررى مررن 
االتفاييررررة العربيررررة لمكافحررررة اإلرهررررا  الخاصررررة 

وأفصرررحت وفرررود  .بتعريرررا الجريمرررة اإلرهابيرررة
بعررض الررردون العربيررة صرررراحة ىررن معارضرررتها 

                                                 
59- Mary Robinson, “The Rule of 

Law: Striking a Balance in an Era of 
Terrorism”, The International Rule of 
Law Symposium: A Plan for Action, 
organized by the American Bar 
Association and the International Bar 
Association, Chicago, September 
16, 2006, p. 8. 

" التررررررويج"اللرررررديدة إلضرررررافة تصررررررفات م رررررن 
إذ إلرى الجررائم اإلرهابيرة، " اإللرادة"و" التحبيذ"و

 بقراع لمرا جراآ بو رائ  جامعرة  –أنم من لأن ذلرخ 
التوسا فري دائررة التجرريم بردون  –الدون العربية 

مقررتض، فضررلع ىررن  مرروض ومرونررة م ررن تلررخ 
العبررارات، ويابليتهررا للتفسررير الموسررا، والخرررو  
ىلررى القواىررد العامررة فرري ىلررم التجررريم والجررزاآ 

 في الجريمة، ما اإلخلن بتحقير  االلتراخبلأن 
التررروازن برررين مكافحرررة اإلرهرررا  وكفالرررة حقرررو  
اإلنسرررران، بحيررررح ي فررررى الهرررردا مررررن مكافحررررة 
اإلرهررا  ىلررى حقررو  اإلنسرران امساسررية، ومررن 

ورأت تلرخ . بينها الح  في حريرة الررأي والتعبيرر
ىلرررررى " التحرررررريض"بتجرررررريم  االكتفررررراآالوفرررررود 

اإلرهررررا  دون التوسررررا بتضررررافة ألفرررراظ أخرررررى 
 . 60دةكالترويج والتحبيذ واإللا

 
أصرررررردر  2002نرررررروفمبر  29وبترررررراري   

 -212مجلررس وزراآ العرردن العررر  القرررار ريررم 
بالموافقرررررة ىلرررررى تعررررردين  29/33/2002 -22د

الفقررررة ال ال رررة مرررن المرررادة امولرررى مرررن االتفاييرررة 
 : العربية لمكافحة اإلرهرا  ليصربح نصرها كرا تي

 
 هرررى أي جريمرررة أو لرررروو "الجريمرررة اإلرهابيرررة 
ذاع لفرررض إرهررابي فرري أي دولررة فيهررا ترتكرر  تنفيرر

متعايرردة أو ىلررى ممتلكاتهررا أو مصررالحها أو ىلررى 
رىاياهررررا أو ممتلكرررراتهم يعايرررر  ىليهررررا يانونهررررا 

ريض ىلرررررى الجررررررائم الرررررداخلى، وكرررررذلخ التحررررر
اإلرهابية أو اإللرادة بهرا ونلرر أو  برا أو إىرداد 
محرررررات أو م بوىرررات أو تسرررجيلت أيرررا كررران 
نوىهرررا للتوزيرررا أو ال رررلو الفيرررر ىليهرررا بهررردا 

 .تلجيا ارتكا  تلخ الجرائم
 

                                                 
و يقررة جامعررة الرردون : أنظررر ىلررى سرربين الم رران -60

ت /02(/02/02/)33-33العربيررررررررررررررة ريررررررررررررررم   
(0021.) 
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ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جما امموان 
أيا كان نوىها لتموين الجرائم اإلرهابية مرا العلرم 

 .ذلخ ب
 

كمرررا يعرررد مرررن الجررررائم اإلرهابيرررة الجررررائم 
المنصررو  ىليهررا فرري االتفاييررات التاليررة ىرردا مررا 
اسرررت نتم منهرررا تلرررريعات الررردون المتعايررردة أو لرررم 

  61.........." .تصاد  ىليها 
 

ووفقرراع للفقرررة امولررى مررن المررادة المررذكورة 
فقررررد أدخلررررت االتفاييررررة جرررررائم التحررررريض ىلررررى 

و اإللررادة بهررا ضررمن امفعرران الجرررائم اإلرهابيررة أ
وذيلررت الررن  بفعررن  خررر مررؤ م وهررو . المحظررورة

نلر أو  با أو إىداد محرررات أو م بوىرات أو 
تسرررجيلت أيرررا كررران نوىهرررا للتوزيرررا أو ال رررلو 
.  الفير ىليهرا بهردا تلرجيا ارتكرا  تلرخ الجررائم
وكما نلحظ فلم يتضمن التعردين ىبراراتي التحبيرذ 

 . الترويج أو
 

إللرررارة إلرررى أن التفسرررير الفرررائي وتجررردر ا
للن  المتقدم يمكن أن يقيد ترأ يم التحرريض ىلرى 
الجرررائم اإلرهابيررة أو اإللررادة بهررا بترروافر هرردا 

وبالترررالي . معرررين وهرررو التلرررجيا ىلرررى ارتكابهرررا
بهررردا تلرررجيا ارتكرررا  تلرررخ " تنصررررا ىبرررارة 

لرريس فقرر  إلررى أفعرران نلررر أو  بررا أو " الجرررائم
ت أو تسررجيلت أيررا إىررداد محررررات أو م بوىررا

كران نوىهرا للتوزيرا أو ال ررلو الفيرر ىليهرا، بررن 
أيضاع إلى أفعان التحريض واإللرادة، إذ أن القرون 
بفير ذلخ يسمح بتجريم صور من السلوخ ينتابهرا 
اإلبهام وىدم التحديد الق عي بمرا يمكرن أن يرؤدي 

                                                 
صررديت ىلررى التعرردين المتقرردم حتررى ا ن دولترران  -61

أودىرت )ىربيتان فق  هما المملكة العربية السرعودية 
( 32/1/2009و يقة التصدي  ىلرى التعردين بتراري  

أودىرت و يقرة التصردي  ىلرى )والجمهورية السرورية 
، وسررررروا يررررردخن (23/1/2009التعررررردين بتررررراري  

ن ىربيررة التعرردين حيررز النفرراذ بعررد تصرردي  سرربعة دو
 .ىليم

إلى التباسها بفيرها، بما ال يجعرن المخرا بين بهرا 
يقررة امفعرران الترري يتعررين ىليهررا ىلررى بينررة مررن حق

ويؤيرد هرذا التفسرير أن المرذكرات المقدمرة . تجنبها
مررن وفررود بعررض الرردون والمنايلررات الترري تمررت 
بلررأنها كانررت ترردىو إلررى االيتصررار ىلررى تجررريم 
التحرررريض ىلرررى اإلرهرررا  دون التوسرررا بتضرررافة 
ألفاظرراع أخرررى كررالترويج والتحبيررذ واإللررادة، مررا 

لمتقدمة بقردر اإلمكران، ومرن تقييد ت بي  امفعان ا
 ررم فتننررا نميررن إلررى التفسررير الفررائي للررن  المتقرردم 
والذي يلتر  تأ يم امفعان المتقدمة بوجود هردا 
محرررردد وهررررو التلررررجيا ىلررررى ارتكررررا  الجرررررائم 

 . اإلرهابية، بما يحد من  لواآ الن 
 

ويج  أن نلحظ فري هرذا السريا  أن يررار 
لرررذي ا 2005لسرررنة  3221مجلرررس اممرررن ريرررم 

ُيتخذ كذريعة لتجرريم التصررفات المتقدمرة يرد نردد 
فري ديباجتررم فقر  بأفعرران التحرريض ىلررى ارتكررا  
امىمررران اإلرهابيرررة ومرررا يررررتب  بهرررا مرررن سرررلوخ 
ملررررابم كتبريررررر أو تمجيررررد م ررررن تلررررخ امىمرررران، 

الترري )و الرر  الرردون فرري فقرتررم العاملررة امولررى 
 القرانون برن  أن تحظرر( "تحمرن معنرى اإللرزام

". إرهابية أىمان أو ىمن ارتكا  ىلى يضالتحر
والمعيار الذي ىون ىليم مجلس اممن في تجريم 
صررور التحررريض ىلررى امىمرران التحضرريرية هررو 
أنهررا يررد تررؤدي إلررى ارتكررا  المزيررد مررن امىمرران 

  .62اإلرهابية
 

ويتضرررررح ممرررررا تقررررردم أن التعررررردين الررررروارد 
باالتفايية العربية لمكافحة اإلرهرا  يرد توسرا فري 

بعررض أنررواو السررلوخ بقرردر لررم ي الرر  بررم حظررر 
ويج  أن نضا فري االىتبرار، . مجلس اممن ذاتم

                                                 
من اللفت للنظر أن الملررو المصرري بموجر   -62

مرن يرانون العقوبرات  95، (  )مكررراع  22المادتين 
يرررد جررررم التحرررريض ىلرررى ارتكرررا  إحررردى الجررررائم 
 –اإلرهابيرة حتررى إذا لررم يترترر  ىلررى التحررريض أ ررر 

وكان ذلرخ سرابقاع ىلرى  –خروجاع ىلى القواىد العامة 
 .ذات الصلة صدور يرارات مجلس اممن
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فري هررذا السريا ، أن مجلررس اممرن ألررار فرري ذات 
القرار إلى أن أيرة ييرود تفررض فري سريا  ت بير  
هررررذا القرررررار يجرررر  أن تحترررررم حقررررو  اإلنسرررران 
امساسررررية المتعلقررررة بررررالح  فرررري حريررررة التعبيررررر 

مرررن اإلىرررلن  39ادة المنصرررو  ىليهرررا فررري المررر
العررالمي لحقررو  اإلنسرران الررذي اىتمدتررم الجمعيررة 

مررن العهررد  39، والمررادة 3921العامررة فرري ىررام 
الرردولي للحقررو  المدنيررة والسياسررية الررذي اىتمدتررم 

، وإلى أن أي ييود 3922الجمعية العامة في ىام 
تفرض في هذا الصدد يجر  أن ال تتجراوز القيرود 

تكرررون ضررررورية  المفروضررة برررن  القرررانون وأن
مرن  39مرن المرادة  1ل سبا  المبينرة فري الفقررة 

 . العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية
 

وأخررذاع بالمعررايير المنضررب ة فرري التجررريم ال 
تستخدم بعض التلريعات المقارنة ألفاظاع كالتحبيذ 
أو اإللادة بن تستخدم كلمات أك رر منهرا ديرة م رن 

" المناصررررة"وهررري تعنررري  "advocate"كلمرررة 
أو المدافعة ىن يضية ما، وهري فري " المؤازرة"و

هذا المقام جريمة إرهابية، ىلى النحو الروارد فري 
ومن القروانين العربيرة . يانون العقوبات االسترالي

التي تجنبت المص لحات السالفة القانون التونسي 
ىوضراع ىرن " )الردىوة"الذي ايتصرر ىلرى تجرريم 

ئم اإلرهابيرررة أو الجررررا ارتكرررا إلرررى ( التحرررريض
االنضررمام إلررى تنظرريم أو وفررا  لررم ىليررة بجرررائم 

 . 63إرهابيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 بينمرررررا اسرررررتخدمت اتفاييرررررة المجلرررررس اموروبررررري 

 ىبرررررررررررارة  2005لمنررررررررررا اإلرهرررررررررررا  لعرررررررررررام 
"public provocation"  إ ررارة "وهرري تعنرري

ويررد . 65بقصررد ارتكررا  ىمررن إرهررابي 64"العامررة

                                                 
 35مرررن القرررانون ريرررم  32، 32أنظرررر المادتررران  -63

بدىم المجهود الدولي لمكافحة اإلرها   2001لسنة 
 .ومنا  سن امموان

تررررن  المررررادة الخامسررررة مررررن اتفاييررررة المجلررررس  -64
 :ىلى أنم 2005اموروبي لمنا اإلرها  لعام 

مررررن أجررررن أ ررررراض االتفاييررررة، اإل ررررارة العامررررة  -3
هابية تعني توزيا أو إتاحرة رسرالة الرتكا  جرمة إر

ن مررن المررادة ال ال ررة مرر( أ)ىرفررت الفقرررة امولررى 
 ريررررررم اموروبرررررريالقرررررررار اإل رررررراري للمجلررررررس 

2007/0236 (CNS)  الررواردة تحررت ىنرروان
فعرررن "  الجررررائم المتصرررلة بامنلررر ة اإلرهابيرررة"

إ ررررارة العامررررة ىلررررى ارتكررررا  جريمررررة إرهابيررررة 
public provocation to commite a 

terrorist offence  إتاحررررةتوزيررررا أو "بأنررررم 
كا  أي للعامة بقصد التحريض ىلى ارت 66رسالة

من امفعان المنصرو  ىليهرا فري القررار، ىنردما 
يكررون هررذا السررلوخ، وبفررض النظررر ىمررا إذا كرران 
يناصر الجرائم اإلرهابية ب ريقة مبالررة، يسرب  
خ ررر بتمكانيررة ارتكررا  واحرردة أو أك ررر مررن تلررخ 

 ".الجرائم
 

ومن الواضرح أن الرن  المتقردم لرم يت لر  
نرم ت لر  سلوخ التحريض فق  لقيامرم، برن أ إتيان

 :ىدة ىناصر أخرى وهي تحديداع 

                                                                        

 الرتكرررا بقصرررد التحرررريض ( ىامرررة النررراس)للعامرررة 
جريمة إرهابية، ىندما يكون ذلخ السلوخ، سواآ كان 
يناصر الجريمة اإلرهابية ب ريقة مبالرة من ىدمرم، 
يررؤدي إلررى خ ررر ارتكررا  واحرردة أو أك ررر مررن تلررخ 

 .الجرائم
ر وىلررى كررن دولررة  رررا أن تتبنررى مررن المعررايي -2

اللزمررررة لتجعررررن اإل ررررارة العامررررة الرتكررررا  جريمررررة 
، كمررا هرري معرفررة فرري الفقرررة السررابقة، ىنرردما إرهابيررة

ترتكرر  ىمررداع ب ريرر   يررر ملررروو، جريمررة جنائيررة 
 .في يانونها الداخلي

تجدر اإللارة إلى أن السياسة الجنائية في تجرريم  -65
مرن  333تحريض الجمهور تجد م لع لهرا فري المرادة 

عقوبررات المصررري والترري تجرررم التحررريض يررانون ال
ىلى ارتكا  الجرائم ىن  ري  وسائن العلنيرة م رن 

 .الصحا و يرها
أو  هنررا هررو messageالمقصررود بكلمررة رسررالة  -66

وسرريلة اتصرران ُتنقررن بالكلمررات أو بوسرريلة أخرررى مررن 
  .لخ  للخ   خر أو لمجموىة من املخا 
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سرررلوخ يصررردر ىرررن الجررراني موجرررم إلرررى  -3

ىامة الناس في صورة خ را  أو رسرالة 

 .مكتوبة كانت أو مسموىة أو مرئية

أن يكرررررون الفررررررض مرررررن الخ ررررررا  أو  -2

الرسررالة هررو التحررريض ىلررى ارتكررا  أي 

من امىمان اإلرهابيرة المنصرو  ىليهرا 

 . تحديداع في القرار

 ر الخ ا  أو الرسرالة يمكرن أن ويا أو أ -1

أن يرررؤدي إلرررى ارتكرررا  إحررردى الجررررائم 

 . اإلرهابية بالفعن

 
ومفهرررروم هررررذا الررررن  أن ن ررررا  التجررررريم 
ينحسررر ىررن الفعررن  المرراع كرران ال يررتمخض ىنررم 

وب رير  القيراس، . خ ر ارتكا  جريمرة إرهابيرة
فتنرررم يخرررر  ىرررن هرررذا الرررن  أفعررران التحبيرررذ أو 

 لرركن خ ررراع ملموسرراع اإللررادة أو التلررجيا إذا لررم ت
 
 

فضررلع . ينررذر بارتكررا  إحرردى الجرررائم اإلرهابيررة
ىرررن أنرررم يجررر  أن تكرررون تلرررخ امفعررران موجهرررة 
لجمهور الناس، مما يفترض أن تقا ىلى الم  أو 
أن يتم توجيهها إلى ىامة الناس أي مجموىرة مرن 

 .املخا 
 

وجماىاع لمرا تقردم، فتننرا فنررى ضررورة أن 
ىند ر بتم في تجرريم أحرد يلتزم الملرو الو ني 

صررور السررلوخ الملتبسررة بجريمررة التحررريض م ررن 
التررررويج والتحبيرررذ واإللرررادة بالعقرررا  فقررر  ىلرررى 

بتوجيررم الترري تتم ررن فرري ييررام الجرراني  التصرررفات
خ ابرررم التحريضررري إلرررى جمهرررور مرررن النررراس أو 

بررالقون أو الكتابررة الرتكررا  أحررد الحقيقرري  الترررويج
أو مناصررة منظمرة  أو مؤازرة امىمان اإلرهابية

إرهابيررة بصررورة ىلنيررة، أو تمجيررد ىمررن إرهررابي 
مرررا تررروافر  –لرررري ة أن يرررتم ذلرررخ ىلرررى المررر  

ىناصرررر الرررركن المعنررروي المت لبرررة يانونررراع، كمرررا 

أيضرراع إرادة  ى الجررانيأن تترروافر لررد أيضرراع  يجرر 
وهي تلجيا ارتكرا  تحقي  وايعة  ير ملروىة 

عد من يبين امىمان اإلرهابية، وهو ما يمكن أن ي
القصررررد الجنررررائي الخررررا  فرررري هررررذا النرررروو مررررن 

وبالتررالي فررل يجرر  أن يمتررد اممررر إلررى . الجرررائم
م بعرررد اإللرررادة برررتحبيرررذ الفعرررن أو مجررررد  تجرررريم
، إذ أن مررن لررأن الحالررة امخيرررة  التوسررا ويوىررم

والخرررو  ىلررى  ىفرري دائرررة التجررريم بررل مقتضرر
  .يواىد التجريم واللرىية الجنائية

 
يمكرررن أن يتبرررا الملررررو العربررري  كمرررا أنرررم

منهجيرررة أخررررى مقبولرررة فررري صررريا ة م رررن تلرررخ 
النصو ، وذلخ برأن يقيرد أنرواو السرلوخ السراب  
التعليرر  ىليررم، م ررن التحبيررذ والتلررجيا، بصرردور 
أفعان ماديرة أخررى مرن الفاىرن تؤيرد وتعضرد مرن 
سلوكم، ىلى النحو الذي اتبعم الملررو المصرري 

العقوبرررات ىنررردما مرررن يرررانون ( 2)92فررري المرررادة 
التر  لقيام جريمة التلجيا ىلرى ارتكرا  إحردى 
 الجررررائم المضررررة بالحكومرررة مرررن جهرررة الرررداخن 

ومررن بينهررا بعررض الجرررائم الترري ترتكرر  تنفيررذاع  -
أن يقردم الجراني معاونرة ماديرة  –لفرض إرهرابي 

كما أن هناخ جان  . 67أو مادية مرتب ة بالتلجيا
رة التحبيرذ ىلرى من الفقم العربي ي ال  بتقييرد فكر

ارتكررا  الجرررائم اإلرهابيررة بجعلهررا تقتصررر ىلررى 
الحاالت التي يستخدم فيها الجاني الجان  الدىائي 

 . 68للترويج للفكر اإلرهابي
 

وفرري كررن امحرروان، فتننررا نهيرر  بالملرررو 
الو ني في الدون العربية ىند تبنري نصرو  فري 
هررذا السرريا  أن تكررون امفعرران الترري تؤ مهررا تلررخ 

محددة بصورة يا عة وأن تكرون جليرة  النصو 

                                                 
القررائم ويت لرر  ييررام هررذا النمرروذ  اإلجرامرري ىلررم  -67

بالتلرررجيا ب بيعرررة الجريمرررة محرررن التلرررجيا وأن مرررن 
لررأن المعاونررة أو المسرراىدة الماديررة الترري يقرردمها إلررى 

 .الجاني تلجيعم ىلى ارتكابها
امسرتاذ الرردكتور مردحت رمضرران، مرجرا لسرراب   -68

 .312اإللارة إليم،   
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واضرررحة فررري بيررران امفعررران المؤ مرررة بصرررورة ال 
تخ ئها العين، وأن تكون العقوبة المقررة للتحبيرذ 
واإللرررادة و يرهرررا مرررن سرررلوخ مما رررن أيرررن مرررن 

امك ررررر  –العقررررا  المقرررررر لجريمررررة التحررررريض 
والجرررائم اإلرهابيررة الترري تكررون محررن  –خ ررورة 

 .التحبيذ أو اإللادة
 

وأخررذاع بررالمفهوم المتقررردم فقررد يررام الملررررو 
مررن الفقرررة " أو تحبيررذاع "المصررري بحررذا ىبررارة 

مررررن يررررانون  22ال ال ررررة الررررواردة بررررن  المررررادة 
المخصصرررررررة لتجرررررررريم التررررررررويج  69العقوبرررررررات

                                                 
مكرراع من يانون العقوبات ىلى  22تن  المادة  -69
مرن أنلرأ أو أسرس أو نظرم أو  اي  بالسجن كنيع"إنم 
جمعيرة أو هيئرة أو , ىلى خرلا أحكرام القرانون, أدار

يكررون الفرررض منهررا , منظمررة أو جماىررة أو ىصررابة
تع يرررن أحكررام الدسرررتور أو  إلررىالرردىوة بأيررة وسررريلة 

القررروانين أو منرررا إحررردى مؤسسرررات الدولرررة أو إحررردى 
أو االىتررداآ , السررل ات العامررة مررن ممارسررة أىمالهررا 

ريررررة اللخصررررية للمرررروا ن أو  يرهررررا مررررن ىلررررى الح
الحريررررات والحقررررو  العامررررة الترررري كفلهررررا الدسررررتور 

أو اإلضررررار بالوحررردة الو نيرررة أو السرررلم , والقرررانون
 . االجتماىي

ويعايررر  باملرررفان اللررراية المؤيترررة كرررن مرررن ترررولى 
أو أمدها بمعونرات ماديرة أو , أو ييادة ما فيها, زىامة

 .إليم مالية ما ىلمم بالفرض الذى تدىو
ويعاي  بالسجن مدة ال تزيد ىلرى خمرس سرنوات كرن 

إحرررردى الجمعيررررات أو الهيئررررات أو  إلررررىمررررن انضررررم 
أو العصررابات المنصررو  , المنظمررات أو الجماىررات
, أو لرارخ فيهرا بأيرة صرورة, ىليها فى الفقرة السابقة
 .ما ىلمم بأ راضها

ويعاي  بالعقوبة المنصو  ىليها فى الفقررة السرابقة 
بالقون أو الكتابرة أو بأيرة  ريقرة أخررى  كن من رو 

وكررذلخ كررن , امولررىل  ررراض المررذكورة فررى الفقرررة 
من حراز بالرذات أو بالواسر ة أو أحررز محرررات أو 

تضرررمن , أيرررا كررران نوىهرررا, م بوىرررات أو تسرررجيلت 
إذا كانررت معرردة للتوزيررا أو , ممررا تقرردم للرريآترويجررا 

 وكررن مررن حرراز أو أحرررز أيررة .ال ررلو الفيررر ىليهررا
, وسررريلة مرررن وسرررائن ال برررا أو التسرررجين أو العلنيرررة

م ررراض الجمعيررات أو الهيئررات أو المنظمررات أو 
الجماىررررات أو العصررررابات المحررررددة فرررري الفقرررررة 

 إال أنرررم أبقرررى ىلرررى ، 70امولرررى مرررن تلرررخ المرررادة
فرري الفقرررة ال ال ررة مررن المررادة " أو التحبيررذ"ىبررارة 
إذا كان التحبيذ م رراض إرهابيرة ( أ)مكرراع  22

أو كان يتم داخن دور العبادة أو اممراكن الخاصرة 
. بررالقوات المسررلحة، أو اللررر ة، أو بررين أفرادهررا
 وكرررررررذلخ فررررررري الفقررررررررة امولرررررررى مرررررررن نررررررر  

 .  71(أ) 92المادة 

                                                                        

للستعمان ولو بصفة ويتيرة ل برا  أىدتاستعملت أو 
 ."لىآ مما ذكر إذاىةأو تسجين أو 

تجدر اإللارة كذلخ إلى أن الملرو المصري يرد  -70
، (أ)92مرررن نصرررو  المرررواد " تحبيرررذ"حرررذا كلمرررة 

الرررواردة بالقسرررم ال ررراني مرررن البرررا  ( و)92، ( )29
ني من الكتا  ال اني من يانون العقوبات بمقتضى ال ا

 .2002لسنة  313القانون ريم 
بالسررجن يعايرر   "ىلررى إنررم ( أ) 92تررن  المررادة  -71

مدة ال تزيد ىلى ىلرة سنين وبفرامة ال تقرن  الملدد
ىن مائة جنيم وال تجاوز ألرا جنيرم كرن مرن أنلرأ أو 
أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئرات أو منظمرات 

رمرري إلررى سرري رة  بقررة اجتماىيررة ىلررى  يرهررا مررن ت
ال بقات، أو إلى القضاآ ىلى  بقة اجتماىية، أو إلى 
يل  نظرم الدولرة امساسرية االجتماىيرة أو االيتصرادية 
أو إلرررى هررردم أي نظرررام مرررن الرررنظم امساسرررية الهيئرررة 
االجتماىية، أو إلى تحبيذ لريآ ممرا تقردم أو التررويج 

ة أو اإلرها  أو أية وسيلة لم، متى كان استعمان القو
 .أخرى  ير ملروىة ملحوظاع في ذلخ

ويعايرر  بررنفس العقوبررات، كررن أجنبرري يقرريم فرري مصررر 
وكن مصري ولو كران مقيمراع فري الخرار  إذا أنلرأ أو 
أسرررس أو نظرررم أو أدار فرىررراع فررري الخرررار  إلحررردى 
الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكرذلخ 

نظم أو أدار في مصرر فرىراع  كن من أنلأ أو أسس أو
لم ررن إحرردى هررذ  الجمعيررات أو الهيئررات أو المنظمررات 

 .ولو كان مقرها في الخار 
ويعاي  بالسرجن وبفرامرة ال تقرن ىرن خمسرين جنيهراع 
وال تزيد ىلى مرائتي جنيرم كرن مرن انضرم إلرى إحردى 
الجمعيرررررات أو الهيئرررررات أو المنظمرررررات أو الفرررررروو 
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ر م مررن نرردرة امحكررام الصررادرة وىلررى الرر

من محكمة النقض المصرية فري جررائم اإلرهرا  
بالنظر إلرى أنرم يرتم إحالرة معظمهرا إلرى القضراآ  -

 فتننررررا نررررود أن نلررررير هنررررا إلررررى أن   -العسرررركري 
 

محكمرررة الرررنقض المصررررية يرررد ت لبرررت ىناصرررر 
محددة تقوم بها جريمة استفلن الدين، ىلى سبين 

فكررار مت رفررة، فلررم تكتررا م الترررويجالم رران، فرري 
فق  بتتيان الجاني لفعرن التررويج أو تروافر القصرد 
الجنائي العام لديرم، برن أيضراع ت لبرت تروافر يصرد 
جنرررائي خرررا  وهرررو إرادة تحقيررر  وايعرررة  يرررر 
ملرررروىة محرررددة، لبيررران امهرررداا المؤ مرررة فررري 

ما كانرت جريمرة اسرتفلن ل"القانون، حيح يررت 
 رفررة المنصررو  الرردين فررى الترررويج مفكررار مت

مرررن يرررانون العقوبرررات ( و) 92ىليهرررا فرررى المرررادة 
تت ل  لتوافرها ركناع مادياع هو الترويج أو التحبيذ 
بأيررة وسرريلة مفكررار مت رفررة تحررت سررتار ممررو  أو 

خررر معنويرراع بررأن تتجررم إرادة و  ,مضررلن مررن الرردين
وهررو  - اإلجرامرريال إلررى مبالرررة النلررا   الجرراني

، وإنمرررا يجررر  أن  فحسررر -التررررويج أو التحبيرررذ 
تترررروافر لديررررم أيضرررراع إرادة تحقيرررر  وايعررررة  يررررر 
ملررروىة وهررى إ ررارة الفتنررة أو تحقيررر أو ازدراآ 
أحررد امديرران السررماوية أو ال وائررا المنتميررة إليهررا 
أو  اإلضررررررررار بالوحررررررردة الو نيرررررررة أو السرررررررلم 

 .  72"االجتماىي

                                                                        

ين أو الرتراخ فيهرا بأيرة المذكورة في الفقرتين السرابقت
 .صورة

ويعاي  بالسجن مدة ال تزيرد ىلرى خمسرين سرنين كرن 
من اتصن بالذات أو بالواس ة بالجمعيات أو الهيئرات 
أو المنظمات أو الفروو المتقدم ذكرها م راض  ير 

 ".ملروىة أو لجا  ير  ىلى ذلخ أو سهلة لم
 33جلسرة ،   59لسنـرـة  ،13331ال عن ريرم  -72

. 32   ،3 ،  13مكتررررر  فنررررري   ،3992ينررررراير 
( و) 92ينبفي ملحظة أنم يرد ترم تعردين نر  المرادة 

 2002لسرنة  313من يانون العقوبات بالقانون ريرم 

 
وأخرررذاع باالتجرررا  المتقررردم أيضررراع فقرررد يصرررر 

لعقرا  فري الفقررة امولرى مرن الملرو اإلمراراتي ا
مرررن يرررانون مكافحررة الجررررائم اإلرهابيرررة  2المررادة 

للجررائم اإلرهابيرة برالقون " التررويج"ىلى جررائم 
أو الكتابة، وجرم فري الفقررة ال انيرة التحبيرذ إذا ترم 
ىرررررن  ريررررر  وسرررررائن مكتوبرررررة كرررررالمحررات أو 
الم بوىررررات أو التسررررجيلت، وأضرررراا ىنصررررراع 

ييررداع لهررا، وهررو أن تكررون  خررر للجريمررة، يعتبررر تق
هرررذ  الوسرررائن معررردة للتوزيرررا أو إل رررلو الفيرررر 

 .ىليها
 

وىلررى الررر م مررن أن الملرررو الررو ني فرري 
كن من مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة يرد 
ربرر  الترررويج بفكرررة التنظرريم، إال أن نرر  المررواد 
المتقدمة يجعن من المتصور حدوح هرذا التررويج 

أو المجموىررة اإلرهابيررة  مرن أحررد أىضرراآ التنظرريم
أو مررن  يررر ، فقررد يقررا الترررويج دون أن ينخررر  
الجررررراني فررررري ىضررررروية التنظررررريم أو المجموىرررررة 
اإلرهابية، يسرتوي فري ذلرخ أن يكرون التررويج يرد 
ترررم بررردافا التعرررا ا مرررا التنظررريم أو المجموىرررة 
اإلرهابية أو حتى بردون رضراآ ىنهرا ويرد تتحقر  

نظيررر هررذا  هررذ  الصررورة بتقاضرري الجرراني مقررابلع 
الترررويج ىلررى الررر م مررن ىرردم اتفررا  مررن يقرروم 

  73.بالترويج ما فكر وأهداا هذ  التنظيمات
 

وفررري معررررض الحرررديح ىرررن التلرررريعات 
اإلماراتية في هذا المجان فتنم ال يفروتني أن أذكرر 
إن الملررررو اإلمررراراتي يرررد حرررر  ىلرررى تجرررريم 
الصرررررور المسرررررتحد ة مرررررن الجررررررائم اإلرهابيرررررة، 

ائم التررررويج لإلرهرررا  ىرررن وبصرررفة خاصرررة جرررر
 ريررر  الوسرررائن االلكترونيرررة ولررربكة المعلومرررات 

                                                                        

أو "وكررذا ىبررارة " أو التحبيررذ"بررأن تررم حررذا ىبررارة 
 .من ن  هذ  المادة" السلم اإلجتماىي

امستاذ الدكتور ألرا توفي  لمس الدين، مجلة  -73
،   2003، أكتوبر 5، السنة 32ة، العدد الدستوري

15. 
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مرن القرانون  23العالمية، فجررم  فري نر  المرادة 
إنلرراآ مويررا أو  2002لسررنة ( 2)االتحررادي ريررم 

نلر معلومات ىلرى اللربكة المعلوماتيرة أو إحردى 
وسائن تقنيرة المعلومرات لجماىرة إرهابيرة لتسرهين 

ىضررررررائها، أو لترررررررويج االتصرررررران بقيادتهررررررا أو أ
أفكارهررررا، أو تمويلهررررا، أو نلررررر كيفيررررة تصررررنيا 
 امجهررررزة الحاريررررة، أو المتفجرررررة، أو أيررررة أدوات 

 
 

وىايررر  ىلرررى . تسرررتخدم فررري امىمررران اإلرهابيرررة
امفعان المتقدمة بالحبس الذي ال تزيرد مدترم ىلرى 

والعقا  ىلى امفعان المتقدمة ُيعد . خمس سنوات
 خررر ىلررى اتجررا  الملرررو فرري حقيقررة اممررر م رراالع 

ىرن  باالسرتقلنالو ني لتجريم أفعان جديدة تتسم 
الجرررررائم اإلرهابيررررة امصررررلية ىمررررلع ىلررررى منررررا 

، تأ راع بالو ائ  الدوليرة الصرادرة فري هرذا ارتكابها
إال أن الملرررو اإلمرراراتي فرري م ررن هررذ  . اللررأن

الجرائم ال يعاي  ىلى مجرد النية أو العرزم فقر ، 
رائم التررويج تقروم فري هرذا الرن  فالملحظ أن ج

بتتيرران الجرراني مفعرران ماديررة محسوسررة تتم ررن فرري 
إنلاآ لبكة معلوماتية أو استعمان لربكة يائمرة أو 
إحرردى وسررائن تقنيررة المعلومررات امخرررى، بجانرر  
توافر ىناصر الركن المعنوي المت لبة يانوناع مرن 
ىلم وإرادة ويصد خرا  يتم رن فري إرادة تحقير  

 .ائا  ير الملروىة التي ىددها الن إحدى الوي
 

جرائم تج يد وتدريب األشخاص على  :ثالثاا 
 ارتةاب أعمال اإلرهابية

 
كمرا سرب  ورأينرا، فرتن يررار مجلرس اممرن 

 يحظر ىلى الردون أن تتريح أراضريها 3131ريم 
لتخ رررري  مي أىمرررران إرهابيررررة أو المسرررراىدة أو ل

الملرررراركة فيهررررا أو يبررررون أنلرررر ة منظمررررة فرررري 
ومرن يبيرن  يها بهردا ارتكرا  تلرخ امىمرانأراض

املرخا  ىلرى ارتكرا   75وتدري  74ذلخ تجنيد
ويجررد . أىمران إرهابيرة، وإن لررم تقرا تلررخ امىمران

أساسررم القررانوني فرري يواىررد القررانون  االلتررزامهررذا 
الدولي المتم لة أساساع في مبدأ وجو  بذن العنايرة 

"Diligence"  وُيعررد هررذا ". العنايررة الواجبررة"أو
المبدأ أحد االلتزامات التقليدية في القرانون الردولي 
العررام المترتبررة ىلررى مبرردأ السرريادة، والررذي يت لرر  

فري حردود مرا يتسرنى لهرا  –من الدون أن تحر  
ارتكا  أية أنل ة بتيليمها  ىلى منا -من وسائن 

مرررن لرررأنها اإلضررررار بمصرررالح أجنبيرررة موجرررودة 
تبنررت ويررد . بتيليمهررا أو انتهرراخ حقررو  دون أخرررى

الجمعيررة العامررة ل مررم المتحرردة بصررورة صررريحة 
هررذا المبرردأ فرري مجرران مكافحررة اإلرهررا  بقرارهررا 

حرررون إىرررلن مبرررادا ( 25الررردورة ) 2225ريرررم 
القرررررانون الررررردولي المتعلقرررررة بالعليرررررات الدوليرررررة 

، 76والتعاون بين الدون وفقاع لمي ا  اممرم المتحردة
يرة والذي يرى الفقرم الردولي أنرم يعكرس ياىردة دول

                                                 
اتفاييررررة المجلررررس ىرفررررت المررررادة السادسررررة مررررن  -74

التجنيررد مررن  2005اموروبرري لمنررا اإلرهررا  لعررام 
 recruitment for terrorismأجررن اإلرهررا  

حررح لررخ   خررر ىلررى ارتكررا  أو  /اسررتدرا "بأنررم 
 االنضرمامالملاركة فري ارتكرا  جريمرة إرهابيرة، أو 

أو جماىرررة بفررررض المسررراهمة فررري ارتكرررا  لتنظررريم 
واحرردة أو أك ررر مرررن الجرررائم اإلرهابيرررة ىررن  ريررر  

 .التنظيم أو الجماىة
اتفاييررررة المجلررررس ىرفررررت المررررادة السررررابعة مررررن  -75

الترردري  مررن  2005اموروبرري لمنررا اإلرهررا  لعررام 
بأنررم  training for terrorismأجررن اإلرهررا  

المتفجررات  توفير اإلرلادات في تصنيا أو استخدام"
أو امسلحة الناريرة أو أسرلحة أخررى أو مرواد مضررة 
بالصحة أو مواد خ ررة، أو فري أي وسريلة أخررى أو 
تقنية بفررض تنفيرذ أو المسراهمة فري ارتكرا  جريمرة 

ما العلم بأن المهرارات التري ترم توفيرهرا مرن  إرهابية
 .لأنها أن تستخدم في هذا الفرض

 2225متحردة ريرم يرار الجمعيرة العامرة ل مرم ال -76
الخررا  بمبررادا القررانون  3930أكترروبر  21بترراري  

الررردولي المتصرررلة بالعليرررات الوديرررة والتعررراون برررين 
 .الدون
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تبنرررررت  3925ديسرررررمبر  9وبتررررراري  . 77ىرفيرررررة
 الجمعيررررررررررررررررررررررررة العامررررررررررررررررررررررررة ل مررررررررررررررررررررررررم 

 
 

باإلجمررراو، والرررذي  10/23المتحررردة القررررار ريرررم 
نر  فري الفقررة السادسررة العاملرة منرم ىلرى دىرروة 

باالمتنررراو ىرررن تنظررريم أو تلرررجيا "جميرررا الررردون 
أىمرران اإلرهررا  فرري دون أخرررى أو المسرراىدة أو 

االلتررزام بررتىلن ويررد تبلررور هررذا ". فيهررا االلررتراخ
اممررم المتحرردة حررون الترردابير الراميررة إلررى القضرراآ 

 3991ديسرمبر  9ىلى اإلرهرا  الردولي بتراري  
الرذي  19/20الملح  بقرار الجمعيرة العامرة ريرم 

 33بترراري   230/53تررم اسررتكمالم بررالقرار ريررم 
والررذي  الرر  الرردون فرري . ديسررمبر مررن ذات العررام

نررراو ىرررن تنظررريم باالمت"فقرترررم العاملرررة الخامسرررة 
امنلرررررر ة اإلرهابيررررررة أو التحررررررريض ىليهررررررا أو 
تيسرريرها أو تمويلهررا تلررجيعها أو التفاضرري ىنهررا، 
واتخاذ تدابير ىملية ملئمة لضمان ىدم اسرتخدام 
أيررررراليم كرررررن منهرررررا إليامرررررة منلرررررات إرهابيرررررة أو 
معسررركرات للتررردري ، أو فررري تحضرررير أو تنظررريم 

د دون امىمان اإلرهابيرة التري ُينروى ارتكابهرا ضر
هذا ويد فسر اممرين . 78"أخرى أو ضد موا نيها

االتحراد "العام ل مم المتحردة فري تقريرر  المعنرون 
 إسرررتراتيجيةتوصررريات مرررن أجرررن : ضرررد اإلرهرررا 

يررار مجلرس اممرن  79"ىالمية لمكافحرة اإلرهرا 

                                                 
لمحكمررة العرردن الدوليررة  االستلرراريأنظررر الرررأي  -77

، فقررررة 50، صررفحة 3933بيرررا لعررام يفرري يضررية نام
305. 

 : أنظر اإلىلن ىلى المويا االلكتروني -78
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/reso
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بأنرررم يررروفر امسررراس  2005لسرررنة  3221ريرررم 
القررانوني لرريس فقرر  للتحررريض ىلررى اإلرهررا  بررن 

تجنيرررد املرررخا  بقصرررد ارتكرررا  أىمررران أيضرراع ل
 .80إرهابي

وإذا كان المستقر فري ذهرن القرارا العربري 
في القوات المسلحة، فرتن  االنخرا أن التجنيد هو 

التجنيرررد المقصرررود هنرررا هرررو ت ويرررا أو توظيرررا 
املررخا  بقصررد اسررتخدامهم فرري ارتكررا  أىمرران 

وال يفيرر  ىررن البرران أن سررلوخ التجنيررد . إرهابيررة
اسرررررتدرا  أو إينررررراو اللرررررخ   يتحقررررر  بمجررررررد

إلرررى الجماىرررة اإلرهابيرررة  اممباالنضرررالمسرررتهدا 
 الرتكرا ىمرن إرهرابي أو إىرداد   ارتكرا بهدا 

ىمن إرهابي وهو في كن امحروان ال يخرر  ىرن 
: والتجرريم هنرا لرم وجهرران. كونرم ىمرلع تحضريرياع 

العقررررا  ىلررررى أفعرررران القررررائم بتجنيررررد املررررخا  
ين يبلروا التجنيرد وتدريبهم، وىقا  املرخا  الرذ

أو الترردري ، لررري ة ىلررم كررن مررن ال رررفين بررأن 
التجنيررررد أو الترررردري  بفرررررض ارتكررررا  أىمرررران 

وتتكامررن أركرران الجريمررة وحتررى وإن لررم . إرهابيررة
يضررر لا اللرررخ  الرررذي ترررم تجنيرررد  أو تدريبرررم 

 . بارتكا  أي ىمن إرهابي
 

وإذ كان من الملحظ أن الملرو المصري 
ىلى نحو محدد في القانون  لم يجرم أفعان التجنيد

، إال أنم مرن الروارد ان برا  3992لسنة  93ريم 
نصو  أخرى ىليها فري بعرض امحيران، كرن  

الترري تعايرر  ىلررى إجبررار (  )مكرررراع  22المررادة 
إلررى جمعيررة أو هيئررة أو  االنضررماملررخ  ىلررى 

والتفسررير . منظمررة أو جماىررة أو ىصررابة إرهابيررة
ىلررى الفاىررن الفررائي لهررذا الررن  يبسرر  التجررريم 

حتى في حالة إذا كران أحرد الكيانرات المتقدمرة فري 
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. 81دور اإلنلاآ أو لم يكرن يرد تأسرس أو أنلرأ بعرد
 إال أن الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن  المتقررررررررررررررررررررررررررررررررررررردم 

 
 

ين برر  فقرر  فرري حالررة اسررتخدام الجرراني القرروة أو 
اإلكرا  والتري ىبرر ىنهرا الملررو بلفرظ اإلرهرا  

إلرى أحرد الكيانرات  االنضرمامإلجبار لخ  ىلرى 
كمررررا أن الملرررررو المصررررري ييررررد . لررررذكرسرررالفة ا

النمرررروذ  اإلجرامرررري بضرررررورة أن تترررروافر فرررري 
الجاني صفة معينة وهي أن يكون ىضرواع بتحردى 

الرن  أن  الن برا وال يلرتر  . الكيانات المتقدمة
ينضرم اللررخ  المعنرري إلررى التنظرريم أو الجماىررة، 
بررن يتحقرر  النمرروذ  اإلجرامرري متررى ويعررت أفعرران 

خ  بقصرد إجبرار  ىلرى اإلرهرا  ىلرى ذلرخ اللر
كمررا تتحقرر  . إلررى التنظرريم أو الجماىررة االنضررمام

الجريمة إذا كان القصرد مرن امفعران المتقدمرة هرو 
منرررا اللرررخ  مرررن تررررخ الجمعيرررة أو الهيئرررة أو 
المنظمررة أو الجماىررة أو العصررابة اإلرهابيررة وهررو 

 .   ىنها االنفصانما ىبر ىنم الملرو بعبارة 
 

امىمررررران  أمرررررا بالنسررررربة للتررررردري  ىلرررررى
مكررررراع  22اإلرهابيررة، فمررن الملحررظ أن المررادة 

جعلرررت التررردري  ظرفررراع ملررردداع يعايررر  ىليرررم ( د)
بالسجن المؤبد لكن من تعراون أو التحرا  بجمعيرة 

 .أو هيئة منظمة أو جماىة إرهابية خار  البلد
 إسرررهاباأمرررا التلرررريا اإلمررراراتي فقرررد كررران أك رررر 
فعرررران وتحديررررداع فرررري تجررررريم والعقررررا  ىلررررى ام

 3ريرررم قرررانون مرررن ال 2فتعايررر  المرررادة . المتقدمرررة
كن مرن أكرر  أو حمرن لخصراع ىلرى  2001لسنة 

الملررراركة فررري أي مرررن الجمعيرررات أو الهيئرررات أو 
المنظمات أو المراكز أو الجماىات أو العصرابات 

الررروارد " حمرررن"اإلرهابيرررة ومرررن مرادفرررات لفرررظ 
( د)مكررراع  22وم رن المرادة ". جند"بالن  كلمة 

مرن  5المصري تجعن المرادة  العقوباتيانون  من
                                                 

السياسررة "امسررتاذ الرردكتور نررور الرردين هنررداوي،  -81
، "الجنائيررة للملرررو المصررري فرري مواجهررة اإلرهررا 

 .12،   3991دار النهضة العربية، 

القررانون اإلمرراراتي الترردري  ظرفرراع ملرردداع يعايرر  
ىليم بالسجن المؤبد أو المؤيت لكن من تعراون أو 
التحرررررا  بجمعيرررررة أو هيئرررررة منظمرررررة أو جماىرررررة 

القررائم ىلررى الترردري   3وتعايرر  المررادة . إرهابيررة
بالسررررجن المؤبررررد أو المؤيررررت، و حررررددت المررررادة 

مة ألكان التردري  بالتردري  ىلرى اسرتعمان المتقد
امسرررلحة التقليديرررة أو  يرررر التقليديرررة أو الوسرررائن 
السلكية أو اللسلكية أو االلكترونيرة أو أيرة وسريلة 
اتصررررران أخررررررى أو تعلررررريم الفنرررررون الحربيرررررة أو 
امسرررالي  القتاليرررة أيررراع كانرررت، كرررن ذلرررخ بقصرررد 

 .االستعانة بمن تم تدريبم لتنفيذ ىمن إرهابي
  

الجثثثثثثرائم المتعلقثثثثثثة ب  شثثثثثثا  وتشثثثثثثةيل  :رابعاا 
الت  يمثثثثثثثثاة والجماعثثثثثثثثاة اإلرهابيثثثثثثثثة 

 إليها واال ضمام
 

المتتبا للعديرد مرن امىمران اإلرهابيرة التري 
جرررت خررلن العقررود الماضررية سرروا يلحررظ أنهررا 
. ترتكرررر   البرررراع ىررررن  ريرررر  جماىررررات منظمررررة
وخ ررورة تلررخ الجماىررات أنهررا تمكنررت أيضرراع مررن 

خررررين ال ينتمرررون إليهرررا ىلرررى تجنيرررد وتحرررريض  
ولررذلخ بررات . ارتكررا  كبرررى العمليررات اإلرهابيررة

 الجماىرراتىلررى الملرررو الررو ني التصرردي لتلررخ 
والتنظيمررات اإلرهابيررة مررن خررلن سياسررة جنائيررة 

 .وسةرمد
 

جرم الملرو المصرري فري المرادة هذا ويد 
س يأسرتأو  اآنلرمكرراع من يرانون العقوبرات إ 22
معيررة أو هيئررة أو منظمررة أو ج, ةدارإم أو ينظررتأو 

, ىلررى خررلا أحكررام القررانون جماىررة أو ىصررابة
و لررظ العقوبررة ىلررى ذلررخ فرري الفقرررة امولررى مررن 

إذا كرررران اإلرهررررا  مررررن ( أ)مكرررررراع  22المررررادة 
الوسرررررائن التررررري تسرررررتخدم فررررري تنفيرررررذ أو تحقيررررر  
. أ راضها، برأن جعلهرا اإلىردام أو السرجن المؤبرد

أن يأتي الجراني ويلحظ ىلى هذا الن  أنم يكفي 
س أو يأسرررالتأو  اآنلررراإل)أحرررد امفعررران المتقدمرررة 

دون الرترا  أن يكرون الكيران ( ةداراإلم أو ينظالت
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محررن التجررريم يررد برردآ بالفعررن فرري تنفيررذ أي ىمررن 
وتجدر اإللارة هنا إلى . إرهابي أو لرو في ذلخ

أنررم ال يلررزم السررتكمان ىناصررر التجررريم فرري هررذا 
منظمرة أو الهيئرة أو ال جمعيرة أوالن  أن تكرون ال

محظورة أو مصنفة من يبرن  عصابةالجماىة أو ال
الحكومة أو امجهزة اممنية، بن أنم يكفي فق  أن 
ي بت أن اإلرهرا  مرن الوسرائن التري تسرتخدم فري 

 .  تنفيذ أو تحقي  أ راضها
 

ويرى البعض أنرم مرن  يرر المتصرور ييرام 
أن الفقرم  هذ  الجريمة إال إذا تعدد الجنراة فيهرا، إال

الرررراجح يتجرررم إلرررى أنرررم ال يلرررتر  للعقرررا  ىلرررى 
امفعررران السرررابقة تعررردد الجنررراة كفررراىلين أصرررليين 
للتأسيس أو اإلنلراآ أو التنظريم، فقرد يقروم لرخ  
وحررد  بتنلرراآ التنظرريم أو الجماىررة  ررم ينضررم إليهررا 

إلررى  االنضررمام خرررون فيخضررعون للعقررا  بتهمررة 
 . 82أحد الكيانات المتقدمة

 
سرربة لجريمررة تررولي زىامررة أو ييررادة أمررا بالن

في أحد الكيانات المتقدمة فتنم من  يرر المتصرور 
ييامهرررا إال بعرررد إنلررراآ أو تأسررريس التنظررريم أي أن 
يكون لم وجرود مرادي أو فعلري بالفعرن وهرو ركرن 

وال يعررد هررذا الررركن . مفترررض فرري هررذ  الجريمررة
المفترررض فرري الجريمررة مترروافراع إذا كرران الكيرران 

 .     83وو في ذهن البعضمجرد محض ملر
 

وبسرر  الملرررو كررذلخ التجررريم  بقرراع للفقرررة 
ىلى كن من يمد ( أ)مكرراع  22امولى من المادة 

أو , أو ذخررائر, بأسررلحةأي مررن الكيانررات السررابقة 
أو مهمرررررررات أو  الت أو أمررررررروان أو , مفريعرررررررات

معلومات مرا ىلمرم بمرا تردىو إليرم وبوسرائلها فرى 
ا ىليرررم ذات العقرررا  ، وأويرررتحقيررر  أو تنفيرررذ ذلرررخ

                                                 
جرا امستاذ الدكتور مدحت رمضان، مر: : أنظر -82

 .312ساب  اإللارة إليم،   
جرررائم "امسررتاذ الرردكتور محمررد محمررود سررعيد،  -83

أحكامها الموضوىية وإجراآات ملحقتها، : اإلرها 
 .11،   3995دار الفكر العربي، 

المتقرردم، وهررو بررذلخ يكررون يررد خررر  ىررن القواىررد 
العامة واىتبر امفعان المتقدمة جرائم يائمة بذاتها 

 . االلتراخوليست إحدى صور 
وذات السياسررة اتبعهررا الملرررو فرري تجررريم 

إلى أحد الكيانات المتقدمرة أو الملراركة  االنضمام
مررن  فيهررا بررأي صررورة وفقرراع لررن  الفقرررة ال انيررة

من يانون العقوبرات، و لرظ ( أ)مكرراع  22المادة 
 22العقوبة ىلى ذلخ في الفقرة ال انيرة مرن المرادة 

إذا كرران اإلرهررا  مررن الوسررائن الترري ( أ)مكرررراع 
والجريمرة . تستخدم في تنفيرذ أو تحقير  أ راضرها

الفعلرررري للتنظرررريم ولرررريس  باالنضررررمامهنررررا تتحقرررر  
أن يرتم دىروة بمعني أنم يكفري . االنضمام القانوني
إلرررى التنظررريم ويقبرررن  للنضرررماماللرررخ  المعنررري 

ذلررخ، أو يعرررض هررو نفسررم ىلررى التنظرريم فيقبررن 
والملررررو هنرررا ال . يادترررم أو أىضرررائم انضرررمامم

هيئرة لجمعية أو ينزن العقا  فق  ىلى من ينضم ل
تتخررذ مررن اإلرهررا  وسرريلة  جماىررةلمنظمررة أو لأو 

مرن  في تنفيذ أو تحقي  أ راضها، برن أيضراع ىلرى
يقتصر فعلم ىلرى الملراركة فري أي مرن أنلر تها 

فررري هرررذ   الرررتراكمبأيرررة صرررورة، ويرررد ال يتعررردى 
الحالرررة حضرررور أحرررد اجتماىاتهرررا، فيعتبرررر فررراىلع 
أصلياع في النموذ  اإلجرامي المتقدم، ولرو لرم يقرا 
منم فعن ما ُيمهرد إلرى ارتكرا  أي ىمرن إرهرابي، 

ئررة هيالجمعيررة أو أن ترتكرر  تلررخ ال الررترا ودون 
ىمرررلع إرهابيررراع، ومنرررا   جماىرررةالمنظمرررة أو الأو 

ىقابررررم فرررري هررررذ  الحالررررة هررررو أن يكررررون ىالمرررراع 
وتتحقرر  أركرران الجريمررة هنررا بترروافر . بأ راضررها

وتفترررض هررذ  الجريمررة . 84القصررد الجنررائي العررام
أولهمررا الوجررود الفعلرري لجمعيررة أو  يرهررا : أمرررين

مررن التنظيمررات أو الكيانررات الترري ورد ذكرهررا فرري 
لفقرررة امولررى مررن المررادة المتقدمررة، و انيهمررا أن ا

يكرررررون اللرررررخ  ىالمررررراع برررررأ راض التنظررررريم أو 
وإذا انضررم إليهررا وهررو ال يعلررم بفرضررها . الجماىرة

اإلرهررابي كررأن كرران يعتقررد أن  رضررها خيررري  ررم 
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تكلا لرم بعرد ذلرخ  رضرها اإلجرامري الحقيقري، 
فتنررررم اسررررتمرار  فيهررررا بعررررد ذلررررخ يدخلررررم مجرررران 

يخفي ىن الناظر أن مجرد حضرور  وال. 85التأ يم
لخ  من  ير أفراد التنظيم أحرد اجتماىاترم هرو 
ال يعدو أن يكون ىملع مرن امىمران التحضريرية، 
إال أن الملرررررو المصررررري ترررردخن وجرررررم تلررررخ 
امىمان لما تنبه ىنم من خ ر جردي ىلرى الحر  
والمصالح التي يحميهرا الملررو، إمعانراع فري ردو 

ركة بقردر ولرو بسري  فري من تسون لم نفسم الملرا
 . أي أنل ة يد تؤدي إلى ارتكا  أىمان إرهابية

 
وذهررر  بعرررض الفقرررم المصرررري إلرررى تأييرررد 

إلرى  االنضماموجهة الملرو المصري في تجريم 
تنظرريم  يررر ملررروو يسررتهدا  رضرراع إرهابيرراع، 
بينما رأى البعض ا خر أن هذا التجريم يجر  أن 
ي ين ررروي ىلرررى ضرررواب  محرررددة لهرررا كيررران مررراد

ويررد سرراوى . 86واضررح وتتصررا بجسررامة معينررة
 االنضرررمامبعرررض الفقرررم المصرررري برررين تعبيرررري 

والملاركة في المنظمات اإلرهابيرة وذلرخ برالنظر 
معناهمررا إلررى يبررون العضرروية فرري  انصرررااإلررى 

بينما حاون البعض ا خرر أن يميرز برين . الجماىة
والملررررراركة، حرررررين ذكرررررر أن تعبيرررررر  االنضرررررمام

الردخون فري التنظريم دون  الملاركة ينصررا إلرى
أن يتضمن لعضوية في هرذا التنظريم كرأن يحضرر 
الجرراني كررن أو بعررض اجتماىاتررم أو يلررايا أفكررار  
أو يسرراىد  فرري لررئون التنظرريم بمررا ال يرردخن فرري 
ن ا  جريمة اإلمداد بالمعونرات، ودون أن يقصرد 

 . 87في ىضوية التنظيم االنضمامالملارخ 
  

ي ىلرى ذات هذا ويد سار الملرو اإلمرارات
نهج الملرو المصري فري تجرريم إنلراآ وتلركين 

                                                 
ن أنظرررر فررري ذلرررخ، امسرررتاذ الررردكتور نرررور الررردي -85

 . 52-53هنداوي، مرجا ساب ،   
امسرررتاذ الررردكتور ألررررا توفيررر  لرررمس : أنظرررر -86

 .12الدين، مرجا ساب  اإللارة إليم،   
امسرررتاذ الررردكتور ألررررا توفيررر  لرررمس : أنظرررر -87

 .15الدين، مرجا ساب  اإللارة إليم،   

 واالنضررمامالتنظيمررات والجماىررات اإلرهابيررة 
مرن يرانون مكافحرة  1إليها، فخص  ن  المرادة 

الجرررائم اإلرهابيررة للعقررا  ىلررى إنلرراآ أو تأسرريس 
أو تنظيم أو إدارة جمعية أو تولى زىامة أو ييرادة 

. بيرررةفيهرررا بفررررض ارتكرررا  أحرررد امىمررران اإلرها
مررن القررانون لجريمررة مسرراىدة  1وخصرر  المررادة 

م ررررن تلررررخ التنظيمررررات ومرررردها بررررالعون بصررررور  
المختلفة، وتوسا في تلرخ الصرور، فمرن ناحيرة لرم 
يقصرررها ىلررى اممرروان وامسررلحة التقليديررة، بررن 

، و يرهرررا مرررن 88امسرررلحة  يرررر التقليديرررة أيضررراع 
المررررواد الترررري تعرررررض حيرررراة النرررراس أو أمرررروالهم 

خ المهمررات والمسررتندات الصررحيحة للخ ررر، وكررذل
، وكرررررررذلخ االتصرررررررانأم المرررررررزورة أو وسرررررررائن 

المعلومرررات والملرررورة ممرررا تعينهرررا ىلرررى تحقيررر  
وىايرر  بررذات ىقوبررة الررن  المتقرردم . أ راضررها

وهي الجن المؤبد أو المؤيت كن من كرن مرن يردم 
لرؤساآ أو مديري أو أىضاآ إحدى الجمعيات أو 

ات أو العصرابات الهيئات أو المنظمات أو الجماىر
سكناع أو مأوى أو مكاناع للجتماو فيم أو  ير ذلرخ 
مررن التسررهيلت مررا ىلمررم بررالفرض الررذي ترمرري 

من القانون ىلى جريمة  5وىاي  في المادة . إليم
إلرى تلرخ الكيانرات، والرتر  أيضراع ىلرم  االنضمام

 .الجاني بأ راضها اإلرهابية
 

وكمررا رأينررا فقررد اختلررا الفقررم الجنررائي فرري 
مصررررر فرررري لررررأن امسررررس القانونيررررة الترررري يررررتم 
بمقتضررراها تجرررريم امفعررران المتصرررلة بالمنظمرررات 

ولهرررذا السرررب ، وفررري ضررروآ ظررراهرة . اإلرهابيرررة
العولمة القانونية التي تهمين ىلرى الرنظم القانونيرة 
المختلفررة فررل منررا  مررن اإل ررلو ىلررى تجررار  
الرررنظم القانونيرررة الجنائيرررة امجنبيرررة فررري التجرررريم 

وهنرررراخ العديررررد مررررن . فرررري هررررذا اللررررأنوالعقررررا  
ىلررى الترري يررد  –االتجاهررات والنظريررات الفربيررة 

تعررررين الملرررررو الررررو ني فرررري تأسيسررررم القررررانوني 

                                                 
ىرررررا القررررانون امسررررلحة  يررررر التقليديررررة بأنهررررا  -88

 .يماوية والبيولوجيةامسلحة والمواد النووية والك
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لتجريم امىمران المتعلقرة بالتنظيمرات والجماىرات 
اإلرهابيرررررة، وخاصرررررة مسرررررألة تأسررررريس وييرررررادة 

 االنضررررمامو( اإلرهابيررررة)التنظيمررررات اإلجراميررررة 
ىلى سبين الم ان، يلبم من  فالفقم املماني،. إليها

ينضم إلى تلخ التنظيمات تجراوزاع بأنرم يلركن سرن 
فرري ترررس دائررر يتحمررن مسررئولية مررا يحد ررم ذلررخ 
التررررس مرررن نترررائج  المررراع كررران ىالمررراع بكنرررم ذلرررخ 

كمرا . الترس الذي أصبح هو لخصياع أحد مكوناتم
 Cluasيستخدم الفقيم املماني كلوس روكسين 

Roxin ة بنظريررررة السرررري رة نظريتررررم المعروفرررر
الفعليررة ىلررى الفعررن بمقتضررى التسلسررن التنظيمرري 
the theory of control/domination of the 
act by virtue of a hierarchical 

organization (organisationsherrschaft 

في التوسا في تأسيس مسئولية يادة التنظيمرات   (
اإلجراميررررة ىمررررا يرتكبررررم تررررابعوهم مررررن أفعرررران 

ف بقاع لنظريرة روكسرين فرتن الفراىلين . 89ميةإجرا
امصليين للجريمة ليسروا فقر  مرن يراموا بامفعران 
المادية المكونة لعناصر الجريمة، برن أن النظريرة 
تلررمن العقررون المرردبرة للجريمررة والمتحكمررين فيهررا 
أيضاع، ىلى الرر م مرن أنهرم لرم يكونروا موجرودين 

نهرم ىلى مسر  الجريمة ويرت ارتكابهرا، وذلرخ م
لديهم القدرة ىلى تحديد إمكانيرة و ريقرة ارتكرا  

و بقرراع لهررذ  النظريررة ال يعامررن مؤسررس . الجريمررة
 ارتكررررا التنظرررريم أو يائررررد  أو المحرررررض ىلررررى 

الجريمة اإلرهابية كلريخ برالتحريض أو االتفرا  
 أو المسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراىدة، بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن 

 
 كفاىن أصلي فري الجريمرة،  المرا كران هرو يم رن 

إدارة مرا بهرا مرن ترروس، الميكنة التي ترتحكم فري 
فيكفي إليامرة . يلكن أحد أجزائها إذا كان أو حتى

مررن خررلن  –المسررئولية الجنائيررة المبالرررة للقائررد 
إ بات أنم كان لم دور فاىرن فري  -البناآ التنظيمي 

                                                 
 : راجا -89

Claus. Roxin, Taterschaft und 
Tatherrschaft ,8th edn, De Gruyter, 

Berlin, 2006, pp. 242–52, 704–17. 

تأسررريس المنظمرررة اإلجراميرررة أو إدارة لرررئونها أو 
التحكم فيها لكي يحاس  ىن امفعان التي يرتكبها 

ذ  المنظمة من بعد، حتى ولو لرم يبالرر أىضاآ ه
. ارتكرررا  تلرررخ امفعررران أو يلررررا ىليهرررا بنفسرررم
ولذلخ فالمعون امساسي في نظريرة روكسرين هرو 
وجود تنظيم مؤسسي يتسم ب ابا القيادة التسلسلية 

( يم ن حلقة في هذ  السلسلة)يساآن كن ىضو بم 
كمرا يسراآن يائرد  ىرن ، 90ىن أىمران هرذا التنظريم

بعيرررم  المرررا كررران فررري وضرررا السررري رة، أفعررران تا
وبفض النظر ىن اللخ  الذي ارتك  الجريمرة 

و بقررراع لرررذات النظريرررة فرررتن . 91فررري هرررذا التنظررريم
مفهرررروم الررررتحكم أو السرررري رة هنررررا يتركررررز ىلررررى 
المنظمررة ولرريس ىلررى امفررراد بررذاتهم، من امفررراد 

و بقاع لهذ  النظرة المؤسسية . ىادة يابلون للتفيير
التري )إلرى التنظريم أو الجماىرة  فرتن مرن ينضرمون

يسرراآلون جنائيرراع ىررن ( تكررون ىررادة محررددة البنيررة
أفعررالهم الترري يرررو  لهررا الكيرران التنظيمرري برردون 
 الحاجرررررررررررررة إلرررررررررررررى إ برررررررررررررات أنرررررررررررررم يرررررررررررررد 

 
 م رن  بارتكرا صدرت لهم أوامر من يادة التنظريم 

والمفهرروم المتقرردم أخررذت بررم اتفاييررة . تلررخ امفعرران
جريمرررة المنظمرررة ىبرررر اممرررم المتحررردة لمكافحرررة ال

، فجرمرت فري مادتهرا 2000الحدود الو نية لعام 

                                                 
 : راجا -90

Claus Roxin, “Problemas de   
Autoría y Participación en la 
Criminalidad Organizada,” in 
Delincuencia Organizada: Aspectos 
Penales, Procesales y 
Criminológicos, 196 (Juan Carlos 
Ferré Olivé & Enrique Anarte 
Borrallo eds., 1999). 

 Claus Roxin, Autoría y       :راجا -91
Dominio del Hecho en Derecho 
Penal § 24, at 270 (Joaquín Cuello 
Contreras & José Luis Serrano 
González de Murillo trans., 1998). 
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الخامسررة ييررام اللررخ  برردور فاىررن فرري امنلرر ة 
اإلجرامية للجماىة اإلجرامية المنظمة، مرا ىلمرم 
بهرررردا الجماىررررة ونلررررا ها اإلجرامرررري العررررام أو 
بعزمها ىلى ارتكا  جرائم معينة، أو أيرة أنلر ة 

الحالرررة  أخررررى تضررر لا بهرررا لرررري ة ىلمرررم فررري
امخيرررة بررأن ملرراركتم سرروا تسررهم فرري تحقيرر  

كرن ذلرخ برالنظر إلرى . الهدا اإلجرامري للجماىرة
مررا يمكررن أن تلرركلم تلررخ امفعرران مررن خ ررر، ولررو 

ويمكرررن أيضررراع االسرررتعانة بنظريرررة . كررران مسرررتقبلع 
الخ رررر المجررررد التررري أرسرررتها محكمرررة الرررنقض 
المصرررية فرري تأسرريس المسررئولية الجنائيررة بلررأن 

 .م اإلرهابية التي تعرضنا لها سلفاع الجرائ
 

الفقرررم الجنرررائي الحرررديح إلرررى ت لررر  ويميرررن 
 بعرررض العناصرررر الماديرررة إلمكررران العقرررا  ىلرررى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

إليهرا، واالنضمام  -اإلرهابية  -تأسيس المنظمات 
وهرري تحديررداع التنظرريم واالسررتمرارية لمرردة محررددة 
 مرررا التهديرررد برررالخ ر والمقصرررود هنرررا أن يكرررون
تلكين التنظيم ب ريقرة تمكنرم مرن ارتكرا  جررائم 

ونلحظ هنا أن تلخ العناصرر يرد ت لبتهرا . خ يرة

المحاكم المصرية العليا من زمن بعيد ىلى النحرو 
الررذي أوضررحنا  ىنررد منايلررة العناصررر المت لبررة 

 رررن صرررورة لجريمرررة االتفرررا  الجنرررائي، والتررري تم
أمررررا  .92اإلرهابيررررة -ملررررابهة لجرررررائم التنظيمررررات

الفقرررم الجنرررائي النسررربة للرررركن المعنررروي فيت لررر  ب
الحررررديح أن يكررررون أىضرررراآ التنظرررريم ىلررررى ىلررررم 
ب بيعررة التنظرريم اإلجراميررة وأن تتحقرر  لرريهم إرادة 

. اإلجراميررررررة –اإلرهابيررررررة  –تحقيرررررر  أهدافررررررم 
وبالمخالفررة لنظريررة روكسررين فقررد أوصررت الحلقررة 
التمهيديرررة التررري نظمتهرررا الجمعيرررة الدوليرررة لقرررانون 

ت أن تقوم المسئولية الجنائية في م رن هرذ  العقوبا
الجرائم ىلى القواىد العامة في المسئولية الجنائية 

  . 93وليس ىلى مجرد المسئولية المفترضة

                                                 
كما سب  وأوضحنا فتن محكمة النقض المصررية  -92

ىند بح ها العناصر المت لبة لجريمة االتفرا  الجنرائي 
يررت أن الن  المصري لهرذ  الجريمرة مقتربس مرن 
الرررررن  الفرنسررررري الخرررررا  بجررررررائم التنظيمرررررات أو 

  ."Associations" الجماىات
 Preparatory أنظررر للمزيررد مررن التفصررين -93

work by the AIDP on "The 
Expanding Forms of Preparation and 

Participation"مرجا ساب  اإللارة إليم ، .  
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 ةــخاتم
 ــــ

 
رأينا من خلن هذا البحح كيا أن ظراهرة 
العولمررة يررد أفرررزت أنواىرراع مسررتحد ة مررن الجرررائم 

س الفرردي، تت ل  مواجهتها ال ابا الجماىي ولي
. ويتضح ذلخ بصورة جلية في الجررائم اإلرهابيرة

العديرررد مرررن المنظمرررات اإلرهابيرررة ويرررد اسرررتفلت 
ظاهرة العولمرة فري التحضرير لعملياتهرا اإلرهابيرة 

جررائم إن . وتنفيذها، وتجنيد  خرين لهرذا الفررض
اإلرها  الدولي ومرا يررتب  بهرا مرن جررائم، هري 

ين املرخا  جرائم نكراآ ال تميرز فري أهردافها بر
هدا مصالح و نيرة أو الجماىات، وهي تارة تست

مصررالح ذات  ررابا دولرري،  بحتررة، وتررارة أخرررى
وبالتالي خرجت ىن مفهوم اإلجرام العرادي الرذي 
وضرررعت مرررن أجلرررم نظريرررات الجريمرررة والعقرررا  

ال تكفررري  وأضرررحت تلرررخ النظريرررات، 94التقليديرررة
المواجهررة وحردها فرري مررد يررد العرون للمسرراىدة فرري 

ن إللجرررائم اإلرهابيررة المسررتحد ة، بررن عية التلررري
ذلخ يج  أن يتم في ضوآ المتفيرات التري تبنتهرا 

الدولية، والت ورات التلريعية فري الردون  الو ائ 
نظريررات إلررى  االلتجرراآامخرررى، ممررا يرردىو إلررى 

يواىررررد خاصررررة فرررري معالجررررة الجرررررائم حدي ررررة و
منهررا، وهررو اممررر  المسررتحد ة خاصررة، اإلرهابيررة
ففرري . ت بررم العديررد مررن الرردون بالفعررنالررذي أخررذ
المعررررروا ىنهررررا التمسررررخ بالنظريررررات  -فرنسررررا 

لجررأت السررل ة  –التقليديررة فرري التجررريم والعقررا  
التلررريعية فرري مواجهتهررا القانونيررة لإلرهررا  إلررى 
 يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانون العقوبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 

 

                                                 
 ,Adel Maged: أنظرررر فررري ذات المعنرررى -94

"International Legal Cooperation as 
an Essential Tool in the War Against 
Terrorism", in: Wybo P. Heere, ed., 
Terrorism and the Military, T.M.C. 
Asser Press, The Hague, 2003, 

p157. 

ويررانون اإلجررراآات الجزائيررة، مررا امخررذ بنظررام 
مرررن يرررانوني يخرررالا القواىرررد العامرررة واىتبرررار الع

ولررم يترترر  . اإلرهررابي وصررفاع لررم ذاتيتررم القانونيررة
ىلى مخالفرة القواىرد العامرة فري نصرو  يرانوني 
العقوبررات واإلجررراآات الجنائيررة أي نقررد جرروهري 
من جان  المجلس الدسرتوري الفرنسري الرذي أكرد 

أن نصررو  محاربررة  3922سرربتمبر سررنة  1فرري 
اإلرهررررا  تجررررد تبريرهررررا فرررري ال ررررابا الخررررا  

 . 95لإلرها 
 

هذا ويد الحظنا كيا أن ظاهرة العولمة يد 
سرراهمت فرري نلرروآ بيئررة يانونيررة ذات  ررابا دولرري 
متجرراوزة لحرردود الرردون وأ ررر القرروانين الو نيررة 
تحمررن فرري ذاتهررا ىناصررر أو بعررض مررن ىناصررر 
كفيلررررة ببلررررورة نظررررام يررررانوني ىررررالمي لمكافحررررة 

وبعرررد أحرررداح الحرررادي ىلرررر مرررن . 96اإلرهرررا 
اممررررم المتحرررردة تبنررررت منظمررررة  2003سرررربتمبر 

ىالميرررة لررراملة لمكافحرررة اإلرهرررا ،  إسرررتراتيجية
ىولررت فيهررا ىلررى العديررد مررن القرررارات الصررادرة 
ىن مجلس اممن والعديرد مرن االتفاييرات الدوليرة، 
ساهمت في وضا لفة يانونية ملتركة بين الردون 
. فررري تجرررريم امىمررران اإلرهابيرررة والعقرررا  ىليهرررا

الو ررائ   وبررات الملرررو الررو ني ينظررر إلررى تلررخ
الدولية بعرين االىتبرار ويتحررى السياسرة الجنائيرة 

 .  بلأنها في التلريعات المقارنة
 
 

كما لاهدنا أيضراع كيرا أن ظراهرة العولمرة 
وبصرررفة خاصرررة فررري مجررران مكافحرررة  –القانونيرررة 

                                                 
حكرررم "امسرررتاذ الررردكتور أحمرررد فتحررري سررررور،  -95

 .22  ساب ، مرجا،"القانون في مواجهة اإلرها 
امسرررررتاذ الررررردكتور سرررررليمان : ذلرررررخأنظرررررر فررررري  -96
 .2المنعم، مرجا ساب  اإللارة إليم،   ىبد
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يرد خلقرت نوىراع مرن الضرف   –الجرائم اإلرهابيرة 
من أىلى إلى أسرفن ىلرى الرنظم القانونيرة الو نيرة 

ج ىرن نقرن الحقرو  امساسرية للردون فري صرنا نات
وذريعررة . وت بيرر  القررانون إلررى الملرررو الرردولي

لمت لبرات  االسرتجابةاللارو الدولي فري ضررورة 
ظرراهرة العولمررة القانونيررة فرري مكافحررة اإلرهررا ، 
هرررري أن ىرررردم توفيرررر  الررررنظم القانونيررررة الو نيررررة 
لتلررريعاتها الو نيررة وإدرا  مررا هررو م لررو  مررن 

ية بتلريعاتها الداخلية يمكن أن يسفر جرائم إرهاب
في  ر  المواجهة القانونية للجررائم  اختلاىن 

اإلرهابيررة بررين بلررد وأخررر، ممررا يحرردح ضررعفاع فرري 
المواجهرررة القانونيرررة اللررراملة للجررررائم اإلرهابيرررة، 
ويع رري الفرصررة لمرتكبرري الجرررائم اإلرهابيررة فرري 

ال فرررررات التلررررريعية والقانونيررررة فرررري  اسررررتفلن
. جررررائهم أو الفررررار مرررن العقرررا  ىليهرررا ارتكرررا 

الملررو المصرري هرو مرا دىرى أيضراع ولعن ذلرخ 
من الدستور للمساهمة فري  339إلى تعدين المادة 

   .97مواجهة تلريعية خاصة للجرائم اإلرهابية
هررذا ويررد حاولنررا فرري هررذ  الوريررة أن نبرررز 

الدوليررة  الو ررائ أهررم الجوانرر  التلررريعية لت بيرر  
، وبينررا   ىلررى الصررعيد الررو نيلمكافحررة اإلرهررا

النظريرررات التقليديرررة فررري التجرررريم  ان برررا مررردى 

                                                 

المصررررري  مررررن الدسررررتور 339تررررن  المررررادة  -97
مكافحررة تحررت ىنرروان الفصررن السررادس الررواردة فرري 
الدولرة ىلرى حمايرة  تعمرن "ىلرى أنرم  اإلرهرا  مرادة

, اممررن والنظررام العررام فررى مواجهررة أخ ررار اإلرهررا  
أحكامرراع خاصررة بررتجراآات االسررتدالن  ويررنظم القررانون

والتحقيرررر  التررررى تقتضرررريها ضرررررورة مواجهررررة هررررذ  
المنصو  ىليرم وبحيح ال يحون اإلجراآ  ،امخ ار
 11 والمادة  13 المادة من الفقرة امولى من فى كن

دون تلرخ  الدسرتور مرن 15 المرادة مرن والفقرة ال انيرة
  .آوذلخ كلم تحت ريابة القضا،  المواجهة

جررائم  مرن ولرئيس الجمهوريرة أن يحيرن أيرة جريمرة
 يضراآ منصرو  ىليهرا فرى اإلرهرا  إلرى أيرة جهرة

لررة  بقرراع لنتيجررة االسررتفتاآ معد) "أو القررانون الدسررتور
مثارس  62الدستور ال ي أجري في يوم ىلى تعدين 

6002.) 

والعقررررا  ىلررررى السياسررررة الجنائيررررة الترررري اتبعهررررا 
الملرو الرو ني فري التوسرا فري تجرريم امىمران 

ورأينررررا كيررررا أن الملرررررو الررررو ني . اإلرهابيررررة
اض ر إلى الخرو  فري العديرد مرن الحراالت ىرن 

التجررريم والعقررا   القواىررد التقليديررة فرري نظريررات
فجرم أفعاالع كانت ُتعد من يبن من صور امىمان 

إلرى أنرم أيمرا وإنتهينا في ذات الويرت . التحضيرية
كانررت السياسررة التلررريعية الترري يتبناهررا الملرررو 
الررررو ني فرررري تجررررريم امفعرررران المسررررتحد ة مررررن 
اإلرهررا  فتنهرررا يجررر  أن تجررد معينهرررا دائمررراع فررري 

ظريرررررات التجرررررريم القواىرررررد العامرررررة المسرررررتقرة لن
والعقا ، وأن يتم تحديد المصرلحة القانونيرة محرن 
الحمايررة بلررأنها مررا بيرران مررا إذا كرران الفعررن محررن 
التجرررريم يلررركن إىترررداآاع ىلرررى تلرررخ المصرررلحة أو 

، 98يحقررر  ضررررراع فعليررراع بهرررا أو يهرررددها برررالخ ر
معيرررار الخ رررر ويمكرررن فررري ذلرررخ التعويرررن ىلرررى 

. مصرريةالمجرد الذي أخذت بم محكمرة الرنقض ال
فضلع ىن ذلخ، فل منا  في بعض امحيان من 

م ررن  –التعويررن ىلررى النظريررات امجنبيررة الحدي ررة 
في تأصرين المسرئولية الجنائيرة  –نظرية روكسين 

مفررراد المنظمررات اإلجراميررة الترري تتخررذ اإلرهررا  
وسرريلة لتحقيرر  أهرردافها أو يكررون هررو ذاتررم هرردفها 

ن هرذ  وكما أوضحنا في مواضرا ىردة مر. الم ل 
الوريرررررة، فتنرررررم مرررررن الهرررررام أن تكرررررون امىمررررران 
 التحضرريرية محررن التجررريم متصررلة اتصرراالع و يقرراع 

 
 

وأن يكررون العقررا  بررالجرائم اإلرهابيررة امصررلية، 
ىليهرررررا مناسرررررباع وأال يتجررررراوز العقوبرررررة المقرررررررة 
للجريمررة امصررلية أو اللررروو فيهررا، حمايررة ممررن 
 الرررو ن فررري مواجهرررة أخ رررار اإلرهرررا ، وبمرررا ال
يخر  ىن مبادا اللرىية الراسرخة فري الدسرتور 

وممررا ال لررخ فيررم أن تحديررد المسررائن  .المصررري
                                                 

امسرررتاذ الررردكتور مرررأمون : أنظرررر تفصررريلع لرررذلخ -98
يرررانون العقوبرررات، القسرررم الخرررا   "محمرررد سرررلمة، 

، (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة –الجزآ امون )
 .35 -31،  3921 -3922دار الفكر العربي، 
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المتقدمرررة فررري الجررررائم اإلرهابيرررة سررروا يسررراىد 
الباحررح ىلررى تفهمهررا واسررتظهار ىناصرررها بمررا 

، ويسرررهن للقاضررري 99يتفررر  والفايرررة مرررن التجرررريم
الرررن  الجزائررري  ان برررا الجنرررائي تحديرررد ن رررا  

 . المعروض ىليم
 

كمررا رأينررا كيررا أن الملرررو المصررري يررد 
تنبررم لخ ررورة الظرراهرة اإلرهابيررة يبررن أن تنرردر  
تحررت بنررد ظرراهرة العولمررة، وأصرردر التلررريعات 

وفري خضرم النصرو  . اللزمة لمواجهتها يانونراع 
التررري وضرررعها لهرررذا الفررررض خرررر  فررري بعرررض 
الحررراالت ىرررن القواىرررد العامرررة ليتنررراون برررالتجريم 

مرررن يبيرررن امىمررران  أفعررران كانرررت ُتعرررد مرررن يبرررن
، كمرا ىاير  ىلرى بعرض تلرخ امفعران التحضيرية

ويرد . كجرائم مسرتقلة خروجراع ىرن القواىرد العامرة
ىلى تلريا دولرة بجان  التلريا المصري ىولنا 

اإلمررررارات العربيررررة المتحرررردة لمكافحررررة الجرررررائم 
اإلرهابيرررررة كنمررررروذ  يوضرررررح أهرررررم االتجاهرررررات 

ي فررري التلرررريعية إلنفررراذ جررررائم اإلرهرررا  الررردول
مرن التلرريعات العربيرة الن ا  الداخلي، بحسبانم 

الحدي ررررة المجرمررررة ملرررركان وصررررور اإلرهررررا  
  .في و يقة واحدة المتعددة
 
 
 
 
 

إن خ ررورة الجرررائم اإلرهابيررة ومررا تسررببم 
مررن خسررائر فادحررة فرري امروا  والممتلكررات، يررد 
تتعدى الحدود الو نيرة، تبررر توسرا الملررو فري 

ت ال تبنرره إال ىررن نوايررا التجررريم ليلررمن تصرررفا
لخصررية، وأفعرران كانررت ُتعررد مررن يبررن مررن يبيررن 

إال إننررا كمررا أوضررحنا، فررتن . امىمرران التحضرريرية
لظاهرة العولمة القانونية بتعردين وتوفير   االمت ان

                                                 
تاذ الرردكتور مررأمون محمررد سررلمة، المرجررا امسرر -99

 .35الساب ،   

التلرررريعات القائمرررة يجررر  أن يرررتم بمراىررراة مبررردأ 
اللرىية والمقومرات الو نيرة، حيرح أن النزىرات 

لرررررى مواجهرررررة امىمررررران الدوليرررررة التررررري تحرررررح ى
اإلرهابية ال تأبم إلى حد كبيرر بضرواب  اللررىية 
الجنائيررة الراسررخة فرري التلررريعات الو نيررة، ويررد 
تفتقد مقومات اليقين القرانوني الجنرائي التري تعتمرد 

، حمايررررة 100ىلررررى لرررررىية الجرررررائم والعقوبررررات
الترى أىلرى الدسرتور يردرها، ممرا للحريات العامرة 

أن ينرتهج الوسررائن  يالجنرائيفررض ىلرى الملررو 
القانونيررة السررليمة سررواآ فررى جوانبهررا الموضرروىية 
أو اإلجرائيرررررة لضرررررمان أال تكرررررون العقوبرررررة أداة 

، ومررن أهمهررا صرريا ة نصررو  ىاصررفة بالحريررة
التجريم بألفاظ منضب ة واضحة الداللة ال تحتمن 
التفسررررير الموسررررا، بحيررررح ال تصررررير النصررررو  

ليتصرريد ملرررو الالعقابيررة لررباكاع أو لررراكاع يلقيهررا 
باتساىها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخ ئرون 

 . 101موايعها
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