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 ادللخص

االرهاااالعاائدا اااة عصيباااوع ااااانعيفداااياعاالقيااااوعدعاالااااارععداة ااانعالاااةدعااخذاااا عاائاااا عاا  ااا عاائاااا  عا ل ااا ع
اايااكياعاالصيا ااجعدعصيبااوعاالرهااالعاائدا ااة عااافسعاائخاا عااخسيااجعىئخاااععاايااااجتعاعكاا ع اايع ئكاانعاااااسع ااي ع

عافئالعااسنتعاعاالقللالعااطا سج.
"االرهااالعاجيصاانعألااةعا ففااارعداعاجئلدااةادعاااطااوع يفااةجلعااطيا اا عداعا  اعاااد" عاائدا ااة عهاايععااالرهااال

اهاايعااا اع ئااةعايفااةعااطاايعاقااياذعاالرهااال عاهاا ععااطاايركع  ااةاعااألاا وعااايايععاااوعهاا اعاالرهااالعاااكيعا ع ياائ عااانع
   عا يا معاالرهاباو.ا اينعال داقعغاايدعاصيا اوع ئاخو عداععاوعاا اعثعااةافجتعالر فالعاائة ةع

ا ليافيعااخلاجوعااداقيقاوعااالز وعايقيذعاالرهالعاائدا ة عىجيدعاجياسعابحلدياعااعاجااا عام ااوعاااقع داجتععكا ااع
عاائخ عاالرهالعايايعبيقيذعااضيرعااعىجيدعاالئي ضعاك طي.

 ئاخاوعاذع فساجعالقط اااعاطا عاالرهاالععاالع شرتطعاليافيعااخ يذجعااداقيينعاألرهالعاائدا ة عاقيذعقلاجوع اد و
جميدعاجياسعابحلدياعااعاجاا عام اوعذادعاااكوعاباة  عااعابائداةك عايايعمتعه اعاجياسعدعطايركعألايرعااعدع

عافسعاالئي ضعاك طي.
عاالقللالعااطا سجاالرهال ععاائدا ة  ععاايكياعاالصيا ج عااثركعااسنت ععألير عععالكلمات ادلفتاحية:
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Abstract 
Ideological terrorism is a crime that affects human rights in choosing its Ideology and threatens 
public order and public security. 
Criminal behavior in the crime of ideological terrorism takes the form of psychological violence 
in it's a wide sense, and in a way that makes it the basis for criminalizing acts of strife and 
sectarian fighting. 
Ideological terrorism is "terrorism directed against the ideas or beliefs of a sect or communities ". 
This is considered as one of the most dangerous types of terrorism, 
This danger seems clear whether this terrorism is a behavior that the perpetrator seeks to 
achieve certain criminal aims, or the motive behind many terrorist crimes.  
The necessary legal result available for the occurrence of ideological terrorism only by 
Infringement of the rights or protected interests On which violence or terror falls, , whether by 
harm or by only Exposure to danger, So The availability of the legal model of ideological 
terrorism does not require a specific material consequence, It is sufficient to apply the 
description of terrorism merely to prejudice the protected rights or interests related to religion 
or belief, whether this has been prejudiced in the form of damage or in the form of Exposure to 
danger. 
Key words: Terrorism, ideology, criminal behavior, Stir up strife, harm, sectarian fighting. 
  

 
 

 :ةـــدلقدما
ثا ع ا عاالباياييعا ةدعاا شي وععربععايرعاالأر خعطيرا عااافاال عخملكسوع  عاالفئاالعاررهابااوعاااقعداددعةاااكعااف

اقاةعاددعاجلريا ادعااياااااوعااالقلاااد وعااالصل اعااوعاااقعاا ةهاعادل اجتعاااةادعدعاائدايدع عداوعذقنعااعاطاأ
وع اااا عيفاااااثعاافاااامعاااخاااايذعاباخذاااايعااعاالاااااااانعااالداادعاجياااال ة وعدعا ااااا كعااع ضاااااع عاالفئااااالعاالرهابااااا

ار فااا عااقلشارعاالرهالعع س ي عاثدافوعدعاائة ةع  عادل ئادعحتتع ي  عاالرهالعاائدا ة  عاعكا عااخ ايع
ق اوع ا عاا  عااطيدععكا اع خذ ادععاجاوع اازدعاحلاةادعاالقكا ااوعاكاةال عيفااثعباةددعبل اي اعاالصااالعاجلئا

عاالرهابانيعاعسعصاسع فيوعاعثيعاطيركعاايفشاوع  عا اسعاا  عا دن.
ا جتع زا ةعه ععاالفئالعازايدكعيفجمعاايا يعاا شاي وعااجاد اوعااخا اوععا عها ععاالففاارعاجلطيفاوعاطا  تعاجياص اوعع

قع ياائ عااعاايقا ااوعاالشاي ئاوعاررهااالعااتعاهل ااا ععافااوعاااةالعااايايع كاايعاااقعاقئااتعألا اوع فئاااانعااع كاايعااا
رهاااالع ااا عاااايارععا فاف لااانعبفاااسعاايااا سعااايااااا س عااااع كااايعاجياص اااادعاالشاااي ئاوعطاااةارعقااااقيوع فاف اااوعاال

اقلاجااوعااا ايع ئلااربعاالرهااالعاائدا ااة عع ي ااا ع اا ععاجيألاايعادعااااقعاااريكتع ع2005(عايااخوع13اائياقااجعرقاامع 
اااا اعبئااةعزايدكعاالطاايمعدعادل ااجتعااااةادععفااسعاا ياااذعففاايعاا ااايفثنيعااهل ااا عاج لااانيعدعاايقااتعاحلاألااي عال
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قطاقاانعبشاافسعغاا ع ك ااي عاااابدا عدعحلااسعاالز ااوعاحلاااااوعااااقع ئاشاا اعاجخطدااوعبشاافسععااا  عااطاا  ع اا عاعثاايعطاايرع
عاالرهالعاطيا عاأتث ا ععك عاجيليجلعاايطينعيفاثعربطنعاجسيي  عاباسفيعاجخ يم.

ادل ئادعبخينع لساا وعا فيوعاعثايعاطايركعاذاع ياةعدعسارااوعااضاريتعداعفاررهالعاائدا ة ع يصيدعدععسعع
ادعحلااسعهاا اعااياااااعبفاا عااداايلعاوعع عاائخاا عداعاالألااط ادعألااةعدطاا العاااايد عاجريااا يعدفاايادا ععاااقياعد ع اعاااد

  اارسعألاةعا ا عااةاااوعاااةااكجعاااا  عقاةع اي لعاعاالرهالعاائدا اة ع
اقئخااعاائاي عهايع ا عااطايعاقاياذعاررهاالعاج

ع ي ا عااعحلالٍ عدا سععا طشنعابايعجعاالاالقجعااالصل اعجعااباسفيعاجئلةل عاااا  ع  اابعباةارععاا اااوعاجخااا وع
عاررهالعااسفي عبيصنععا .

اائاااة ع خااااالعهااا اعاجيألااايذعةكلااانعااداقيقااااوعا ة اااةكع ااا عق اااسعرصاااالعاادااااقيوعدعاائااايااعااااخلطياعاااااانعبشاااجيع ااا ع
حعاالافاااوعاال اوعااالصابوععخ اعاباالئيا ععالقاوعاالرهاالعاائدا اة عاب يباوعاالرهابااوعع ي اا عاعاالسااسععربعطيع

ةي اااوعااسفااايعبااااير ا اعاائدااااةكعااالئ ااا ععكااا عاصااانعااااااير عيعباااااوع يقااا عاجشااايذعاائياقاااجع ااا ع خذاااامعايففا ااانع
اف ااوعاالرهااالعا ااةجلععسا ااوعااليففااا عااداقيقاااوعا ااةجلعيفضاايرعهاا اعاجيألاايذعدعذهاا عاجشاايذعاثخااايعاااخنعاداااقيوع ف

عقذ لنعاوعاصةدعااعاحلةع  عقطاقن.ععااق
 

 لجكاا عاةاااوعاا  ااثعدع يااكاتعااضااييعااعااطاايعطاايرعع اا عطاايرعاالرهااالعااسفااي عااااا  ع ئااةععأمهيــة الب:ــث:
قشااطوعبااةارععااافال ع اا عاالااافالعاحلة ثااوعاألصاايا عاجلطااير عفررهااالعاائدا ااة عع اااركععاا ع شااياذعاصيا ااجع ااي عد

عاصيا اوع لئةدكع ي ف  اعاط العااسفيعاجلطيم.ع
 

 ل  اايرعاا  ااثعيفاايلعبااااوع س ااي عاالرهااالعاائدا ااة عاجاااع ثكاانعهاا اعاجس ااي ع اا عحتااةاي عاأل اا ععاشــكالية الب:ــث :
عاايطين عالعاا اعاذاععاوععك عدرصوع  عاالخذامعااال طاتعاالصيا جعااةقاق.ع

دعااداقيقاوعاة ا:عهسعاوعه اعااخيذع  عاالرهاالع ئاةع ا عق ااسعاالرهاالعا ث عاالرهالعاائدا ة عبئضعاالافاااا
اجئاقنععكانعاذاع ارانعرصالعاايكطوعألاةعااشائن عيفااثع يال ة عاالرهاالعاائدا اة ععياااكوع ا عاااا سعقذاا ع
عاحلفمعدعاحلفي اادعااةعلا ير اوعارياي ع فاي سعففايع ئانيعااعا ااعععدا اة ع ئاني عاهاسع ئاةعاالرهاالعاائدا اة 
ااااكوع اا عاااا سعاالرهااالعاجئاطايع ياائ عيااعاالرهااابايوعرألاسايعطااسوعااشايعاوععكاا عاع اايمعااا  ااثععا عأت اااةع

عيمعدعااةااسعاااارج عا عاقنعغا وعدعيفةعذالاع يئ عاالرهابايوعااعحتداد اعبشىتعااياا س.
ااان عا اا عيعبااااوعاجااةايلعااداااقيينععع اااع ثاا عهاا اعااخاايذع اا عاالرهااالعاااافاااوعااطااوعدعحتة ااةعاجئاا عاالطااطاليفج

عان عاا فاقاوعادااانعأل  ع اع ي  عابررهالعااخسيج.
 
 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 284 

Volume 6(8); September 2019 

 

 أهداف الب:ث
لاااةمعااةراااااوعااعاالاااا ا عدعاألاااجتعيفاااةعرفاااالدع اااي فبعهااا ععا ااايا مع ااا عاائداااال عاحتة اااةعاحلداااياعااجااااا ع

ال عابااااوعاالاطااامعا ي اااوعااان عااايايعاجئلااةجلععكا ااا عا ياا اوعاجاااك وعاجئلااربكع اا ع ااي عهاا اعااخاايذع اا عاالرهاا
اجئاقااانععكا ااااعبشااافسعطاااي  عااعادي اااوع خ ااااعبشااافسعألااا ين عالعااااا اعدعحلاااسعااري اااي عااااا  ع ااااتعابادياعاااةع
ااداقيقاوعاااطوعىفاف وعاالرهاالعاااا  عقاةع سيا عاداالعال يااذعاالسيا عااع خيعانععكا عااخ ايعااا  ع يا  عاانع

 ععااداعةك.اباياجعع عاجئ عاحلدادجعي 
ااذاععاوعاالرهالعااسفي ع  ةمعااعق جتعيفي وعاالفايادعدعاالئ ا ععا عرد  امعبشافسععاا  عفاأوعاالرهاالعاائدا اة ع
 لجاانعااععااسع اااع ااال  عباانعاالقياااوعابااا عصاز ااا عا ئدااةععكااانعقك اانعا لدخاانعدعقااياركعقسياان عف اايعبااسعيفي ااوعااساايدعدع

عاالئ  عع عاقل ا نعااة ينعااعاائدا ة .
 منهجية الب:ث 

برياااوع خاااالعهاا اعاجيألاايذعبشااجيع اا عاايألاايحعاااخل جتعاجااخ اعاال كاكااجعاكخااايرعااداقيقاااوعااخافاا كعااجااخ اعاالأطاااكجع
عريففا نع  عااللعاا  ثعع عيفف وعااخايرعااقعابلرياهاعاجشيذ.

 خطة الب:ث
رهاااااالعاائدا اااااة  عا صاااااسعاايقاااايمععكااااا ع اهاااااوعاال ع خدياااامعهااااا اعاا  ااااثعااع طكااااانع  اااااة عاثالثاااااوع  ايفااااث

عاااخايرعااداقيقاوعااقععا تعايففا نعاخيكتعااضييععكانعافقعااطوعاال او:
ع طكنع  اة /ععاالطارعاجساها جعاالرهالعاائدا ة 

عااسيذعا ال:ع ئي  عاالرهالعاائدا ة 
عااسيذعااثاين:عذا اوعاالرهالعاائدا ة 

عاج  ثعاالالع/ااط ائوعااداقيقاوعاررهالعاائدا ة 
عاجطكنعا ال:عط ائوعاالرهالعاائدا ة عبيطس اعصيبوع  عا يا معاجااوعأب  عااةااوعااةااكج

عاجطكنعااثاين:عط ائوعاالرهالعاائدا ة عبيطس اعصيبوع  عصيا معاررهال
عاج  ثعااثاين/عاجاك وعام اوعدعصيبوعاالرهالعاائدا ة 

عواجطكنعاالال:عاحل ا وعا خا اوعاشيعاوعاايكط
عاجطكنعااثاين:عاحل ا وعا خا اوعاكييفةكعاايطخاو

عاج  ثعااثااث/عاالرهالعاائدا ة عبيطسنعطيركع  عطيرعااثركعااسنتعداعاالقللالعااطا سج
 اجطكنعا ال:ع ئي  عااثركعااسلخوعااطا ساوعداعاالقللالعااطا سج

 طا سجدرعاوعصيبوعداثركعااسلخوعااطا ساوعداعاالقللالعاا اجطكنعااثاين:
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 طل  همهيديادل
 اإلطار ادلفاهيمي االرهاب العقائدي

 ئااةعاالرهااالعاائدا ااة عايفااةعاااافالعاائخاا عاااا  ع ئاااينع خاانعااااةالع ااا العخملكسااو عا لجكاا عايفاااا  عدعاحلاايالع
دعا هكاااوعااااااياعادعااةااكاااو عافااا عاطاا عا يبااوعااةاااااوعاذاععاااوععااابيا عاك ااةادعااعاذاعاقسااتعارايععاالخذا ااا

عاالرهاباوعااةاااو عااعاذاعاقجتع  عااةااوعذالاعااعىياقةلاعألةعافيادع اعوعااعفاوع ئاخو.
اجدلضاااادعاا  ااث عقياا خاعهاا اعاجطكاانععكاا عفاايعني:ع خاااخاااعدعااساايذعا الع ئي اا عاالرهااالعاائدا ااة  عاباخاااعدع

عااسيذعااثاينعذا اوعه اعااخيذع  عاالرهال.
 

 العقائدي اباإلرهتعريف الفرع األول: 
 لطكاانعاجياص ااوعااداقيقاااوعاررهااالعاائدا ااة ع ئي ساانعابلااةاي  عا لجكاا عدةاااوع ئي ساانعدعحتة ااةعارعاقاانعاذاعاعلااربعصيبااوع
اع اال عج ةدعاايعاوعا ايا معااائدايابد عذاايعاوعقا اوع ئي ا عاالرهاالعاائدا اة ع ليقا ععكا ععاسااوع خاااانعاكايعخنيع

عاالرهاالعاج ااايعااا  ع لخاااالع خساا عاالرهاالعااالرهاالعغاا عاج ااايعاااا  ع لخاااالعاجااد عااجئخاي عدعاال ااازعبااني
ع.(1 ع يايفسعاابدوععك عاا ةيعدعاالخسا  عادع ياعا نعالعل ارادعا   عااداقيين

اعكاا عاااايغمع اا ععااة ع ئي اا عاالرهااالعاائدا ااة عبطي دااوعااألاا وعااااةدك عاالعاقاانعغاا ااا ع اااعبااارسعهاا اعااخاايذع اا ع
رهااااالع اعااااادعااعافاااايادعذااعبياعااااثعا ة يايصاااااوع ئ ااااسعدااااااسعااةااااااوعااعاارص ااااا عا لكاااا ع خاااااهج معافدااااا عاال

عجئلدةالمعااعاهةاف معااعااا ك م.
ااالرهااالعاائدا ااة عا اااعاوع خااايمعااعاااكياع  اااايععا فاايادعداع خااايمعااعاااكياع ي ف اانعدااااوعداع اعااوع ئاخااوع

صاقنع  عااسدنعاالرهالعاائدا ة عابقنع"االرهالعاجيصنعألاةعا ففاارعداععنيفا ئ عفلينعا ااوعقاقيقاواايعملع 
اهايعاا اع ئاةعايفاةعااطاايعاقاياذعاالرهاال عاها ععااطاايركعع (2 عاجئلداةادعاااطاوع يفاةجلعااطيا ا عداعا  اعاااد"

وعاا اعاااثع  ااةاعااألاا وعاااايايععاااوعهااا اعاالرهااالعااااكيعا ع ياائ عااانعا ااااينعال داااقعغااااايدعاصيا اااوع ئاخاااو عداععااا
عااةافجتعالر فالعاائة ةع  عا يا معاالرهاباو.

اافدااا عاكلئي اا عاايااابق عالعبفاا عاعل ااارعاالرهااالعاائدا ااة عارهااااب عداااااا  عطاجاااعاقاانعالعبثااسعاطاايركععكاا عاائالقااادع
ابوععااةاااوعداع ئي ض اعاك طي عاابالادعالع يي ععك عاالرهالعاائدا ة ع اع يي ععك عها عاااخ تع ا عاالرهاال

اعكااان ع ع(3 عااااسعااانع س ااي ع لسااقععكااانعباانيعااااةالعاك ااالمععكاا ع اااع ااةاسعفااانعا اااعالع ااةاسعألاا  عهاا اعاجس ااي 
 ئةعاالرهالعاائدا ة عقيعا ع  عاالرهالعااةااكج عقذيا عجاع الد ع كيعا فئالع  عاااللعداعاأليارعاباخذاا عاائاا ع

ل ااجتعا دي ا اانعاايااااااوعااالصل اعاااو.عا ئااةععاا ايعقيعااا ع اا عااااةااكجعد عابايعااا زعاالااااااوعااااقع دااي ععكا اااعاد
عارهالعااةالعقذيا عجاع دي عبنعاحلفي ادع  عاع العق جتعألةعاحليعادعاااخزعادعاائيقاوعااادي او.
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 الفرع الثاين: ذاتية االرهاب العقائدي
ا معاائاد اااو عابرألاااافوعااعبئاااةعقاااةع خذااايعااعاالرهاااالعاائدا اااة ععجيباااوعصخا ااااوع لااايافيعفا ااااعدبئاااادعخملكساااوع ااا عا ااايع

ااااارعبازهااااععااا عا ااايا معاائاد اااو عا ئك ااااعصيباااوعفيقااااوع ئكااايع ااا عيفااااثع يعا  ااااعااطاااس اعاادااااقيينععكااا ع يعاااانع
ع.(4 اداطامع اجتعاالع العاجاد وعااقع لفيوع خ اعفا اعايعاقئتعه ععا ع العاالدالال عع عقطااعاالرهال

اطعاالرهااالعاالااايجلعاااالخادا عااعقاايذعااخشاااطعاجيصاانعااااانعاائ ااسعاالرهااا  عف اايعا ل ااازعاالرهااالعاائدا ااة ععاا عا اا
 دااارتلع ااا عاالرهاااالعااسفاااي  ععااايوعا اااا ع يصااانعبشااافسععاااا عااعااخشااااطعاائدكاااجعاااداااةرادعاا هخااااوعاألفااايادعداع

ع.(5 ا  اعادعاةمعاالأث عاايكبععكا اعداعاسعقةرالا
لعاا ايااايصجعدععاايوعا ااا ع يصاانعااعاايحلااا  عاائضااي وع ياامعاالقياااوعاخيلكاا عاالرهااالعاائدا ااة ععاا عاالرهااا

عابال ةا ع يادعبايايصاوع الد عااع ة  هاعداعاالأث ععك عقةرالا.
ا  عابلعااا ع ل ازعاالرهالعاائدا ة عع عاالرهالعاالافارتاينعاجيصانعااعدص ازكعاحلااانعااليايلاا عااالرهاالع

عقشطوعذادعااطابجتعاالقلااد .االقلااد عاجيصنعااعا 
اا اع ل ازعاالرهالعاائدا ة عب ا اوعااطاوع ا عااخايفااوعااداقيقااوعقذايا ع ياا لن عاهايع ااع اخئفسعبيصانعااارعدع

ادعألاييعحتة ااةعذا ااوعاالرهااالعع اي عجمايدعا ع ااالعاااقع خ ئاثع خ اااعاطاياع ئانيعاااايعملع رت انععكا ااعألاايرعفئكاج.
ائالقوعبنيعاالرهالعاائدا اة عايفداياعاالقيااو عف ا اعااخايذع ا عاالرهاالع  اةدعاال لاجتعاائدا ة  عالعبف عاقفارعا

ب ئضعيفدياعاالقياو عا  ةدعا   عاادي جعاااخذاا عاائاا  عا ا عصاقانعقاايعقاةع فايوع ا عااأوعاارباوعاالرهاالع
يرع شاافكوعاائدا ااة عاجياااسعبدااةرع اا عبئااضعيفدااياعاالقياااو.ععكاا عاوعاجشاافكوعالع داا ععااخاعهاا اعاحلااة عبااسع ثاا

دايجلعهجعاااكوع فاف وعاالرهالعاائدا اة  ع وعها ععااياااكوعبفا عدوع فايوعيااعقاثرعبئااةكعاجاةجلععكا ع اةجلع
ع.(6 ايفرتا عيفدياعاالقياو

 
 ادلب:ث األول

 الطبيعة القانونية لإلرهاب العقائدي 
عكااا عهااا ععا يباااو عدعع اااائنعحتة اااةعااط ائاااوعااداقيقااااوعاررهاااالعاائدا اااة عدعاالشاااي ئادعاااااقعالع اااخ عطااايايفو

اعكاا عاااايغمع اا عاوع عاااوعااااةااكجعاطاا عا يبااوعاايااااااواايقااتعاااا  ع ئاارتمعفااانعااسداانعاكجاايا معاجااااوعأب اا عااةاع
غاا اوعااسدنع ضسجعاط عا يبوعاايااااوععك عصايا معا ا عااةاااوعااةااكااو عاالعاوعا  ايعخيلكا عدعجماالعاا  اثع

ا اعااوعهخاااعاااالالمعيفاايلعاجئاااارعاااا  ع يالخةعااااانعدعذاااي عع اااعاوعهخااااعدعصيباوعاالرهااالعاائدا ااة  عالعااا
اااالالمعيفاايلعط ائااوعصاايا معاررهااالعبشاافسععااا عاهااجعايفااةجلعصاايا معد اا عااةااااوعااةااكاااو عا  اايعاااا  ع دلضااجع
باااااوعط ائاااوعصيباااوعاالرهاااالعاائدا اااة ععأيفاااةعصااايا معد ااا عااةاااااوعااةااكااااوع ااا عصاقااان عاط ائاااوعصيباااوعاالرهاااالع

عاائدا ة ععجيبوع  عصيا معاالرهالع  عصاقنعقاي.
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 ادلطل  األول: طبيعة االرهاب العقائدي كجرمية من اجلرائم ادلاسة أبمن الدولة الداخلي
االك عااسدنعا خا جعيفيلعحتة ةعط ائوعا يا معاجااوعأب  عااةااوعااةااكج عفأالخةعا ااععااعاجئااارعااش ااجعدع

اافداااا عاك ئااااارع عرعاجيألااايعجعكااا عهااا ععا ااايا م عاااااالخةعقااااياوعدعباااااوعذاااايعااعاجئاااااااااا العااااااسوعااياااااااوع
عااش اج ع ئةعاالرهالعاائدا ة عصيبوعاااااوعاذاععاوعاا اعثعااةافجتعالر فاااعاااااا .ع

يعاجئاااارعا اايادعابا اعااثعااعااااةافجتعااياا نعااسئااالعااعاائكااوعااي اياااوعااااقعركااتعااساعااسععكاا عار فااالعصيبلاان عاهاا
ع.(7 احلاامعاااييفاةعدعحتة ةعا يبوعاايااااو

اافدا عاك ئاارعاجيأليعجعاهيع ئاارعااريا وعداعااريي  عاا  ع يلخةعااعاجااك وعااسعاحل ا اوعا خا ااوعاااقع ضاارعااع
 عاااوعااةاااوئلةجلععكانع لئكقعبفلةدعاباضيرع  عا يبو ع فيوعاالرهالعاائدا ة عصيبوعاااااوع ىتععاوعاحلقعاج

ااالرهالعاائدا ة عيفينعه اعاجئاارععسعفئسع فيوع اةرععااخزاذعااعقكنعقذا عاحلفامعااعذاايعااخشااطعااا  ع
بف عاوع فيوعىثابوعدفاذععا عاااخسسعدع ياص اوعاالاال ةادعداعاالرهاالعااا  ع اراانعااياكطوعاحلاع اوعا ضاا عألاةع

ع اعوع ئلخقعد  عااع  هنعااععداةكع ئاخو.
 ا ع جتعاال اععاارياانعدعااسدن عا اع ياعع  عاوعحتة ةع س ي عا يا معاجاااوعأب ا عااةاااوعاااةااكجع يالخةعااعااقيجا

اجئاااارعاجيألاايعجعال ة ااةعاجاااك وعام اااوعدعهاا اعااخطااااعااالسي ااقعباخ اااعاباانيعصاايا معااداااقيوعاائااا  ع ئااةعاالرهااالع
اااع شافسعاعلاةاي ععكا عااخذاا عاائاا عدعااةاااوعاااداا مععكا عاااخذمعاائدا ة ع  عطا سوعا يا معاايااااو ععايوعار فا

االصل اعاوعااايااااوعااالقلااد وعااقع ثسعقامعادل اجتعاهايع ااع ئاربععخانعاباخذاا عااةاالير عاك جل اجتعااا  ع انع
عرا لنعبلجي عه ععا فئالعاغ هاع  عافئالعااثركعااسنتعااالقللالعااطا سج.ع

 
 

 طبيعة االرهاب العقائدي بوصفه جرمية من جرائم اإلرهابادلطل  الثاين: 
دالكاا عااسداانعا خااا جعدعحتة ااةعااط ائااوعااداقيقاااوع اايا معاررهااال عفذ اايعدعهاا اعاااااةدعا اهاااو:عد اااعع ااا عع

اعكا عااايغمع ا عاوعا يباوع عاااسوععا عها ععااطا ساوع ا عا ايا ماالرهالعابااسوعاايااااو عاا اععقايع خفيع كيع
اايااااااوع ئااةعاالعااافسع اا عاااافالعا يبااوعدعااداااقيوعا خااا ج عاعاقااتعصيبااوعاطاا كعاباخذاايعااع يألاايع اعاهاايع
قذا عاحلفام عاها اع ااعدعاجعااعااديايكعااائخا عدع ياص اوعاالصايا عذادعااطاابجتعاايااااج عاالعاوعبئاةعقااا عااثايركع

اجعقذيكعخملكسو عاائسعاجةراوعاالدكاة اوعا ة اةكعدعاائكاي عااسيقياوعاا عاجشيعيوعاااسد ايع خذياوعااعادي عااياا
ا خا ااااوعاالع ااا ع دجلعبضاااياركعاايفاااقعابداااي عاايااااااجعةااااثعالعخيضاااجتعاكئداااالعجااااعخيضاااجتعاااانعاادلكاااوعاااياااسايفيوع

ع.(8 اااكايرعاقطاذعااطي ق
ة اااةكع ااا عا يباااوعااياااااااوعااداااي عافا ااااع لئكاااقعاب يباااوعاالرهابااااو عاقاااةرع ئكاااقعاال ااايعىيقااا عاجةرااااوعاالدكاة اااوعا 

اايااااااج عالع ئاااةعا يباااوعاالرهابااااوع ااا عق ااااسعا ااايا معااياااااااو عا ااا عابلعاااعاالرهاااالعاائدا اااة  عااوعاقااارتلع
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االرها ع  عادي عااياااجع  ع يفاوعاائدالعاا  عا ع ثخانعع عرد نعداعراااالنعاااقع اةعا اعا اال  عااا عااا ع ايغمع
رهااا عاااأقنعاااأوعادااي عااياااااجعااع ااياعااخشاااطعاااا  عبارااانعدعااا اسعحتداااقع اااع ااال  عباانعاااا ع كاايعاائديبااوعاال

 خئااانع ااا عاائااايدكعااع فااايارعاااالااانع اااىتعااااخ تعااسيطاااوعدعذااااي.عاالعاوع خااااطعاالاااالالمعهااايعاطااا عاالرهاااالع
ئااا عابجئا عاااا ا  عا عاا  عخيلك عع عاط عاالصيا عااياااجعف يعااسعاصيا عقيبعااعحليد عباسعاصيا اا عط ا

طابئنعاالطالاع  عيفاثعاجياسعابائداةكعااادامعاالصل اعااوعااثابلاو عاهايعاااسعدعااياقاجتعاالعاصايا عيفداداجعااااسع
اصيا ع زعي عااع يهي عع اعهايعاحلاالعدعاالصايا عاايااااجعااوععااوعالع يال ةمعاالعاجيااسعاباخذاا عاايااااجعااع

عمعبداةع ئة كنعااع ريا ع.االصل اعجعااعاالقلااد عاادا 
ابدةرع ئكقعاال ايعىيقا عاجةرااوعاايألائاوع ا عاالصايا عاايااااج عا ااع ايادعاب ايا معاجااطخئوعاااقعالع اسع شااعيع
اايروعااالالدا وعدعأل  ععسعاقياوعاا اع ئيدعا يع يب ااعااعألايارادعطار اوع ا عألايارادعااز ااوعااجفااو.عفاأوع

ياركعاال ااازعبانيعا يباوعاالرهابااوعاجخطي اوععكا ع ئا عاالصايا عاا يباوعااياااااوعاااقع لجايدعاالع ااع كساتعاالقل ااععألا
عاايوعااداااقيوعهاايعاااا  ععع–ا يبااوعاايااااااوعع– ا ااا ع اا عهاا اعاجئاا  عاابالااادعألااياركعاال اااازعباانيعا اايا معاجاااطخئوع
اااااقع ثاااسععاااسعع–ا يباااوعاالرهابااااوعع–اط ائااااوع ااااطخئ اععااا عطي اااقعاال ة اااةعابائداااالعحلف اااوع ياهاااا عابااانيعا ااايا معا

عاقل ااعجئ عاالالدا وعااا عاا   ع ي  اعااض  عاائا عدععسع فاوعاز او.
اابائيدكعااعاال اععاا  ع ضسجعااااسوعااياااااوععكا عصايا معاالرهاال عاوعاالرهاالعاائدا اة عالع ئاةاعاوع فايوع

ع عااا  ع ل ثسعدعاصيدعااليفزالعااجخذ ادعاايااااوعاجلطيفو.ااكياب ع خاهضا عاكخشاطعااياااجعااةااكج
ا ياالخةعاقاااارعاال اااععا ال عااعاوع ااي عاالرهااالعدعطاايركعاالرهااالعاائدا ااة عاردعباانيعقااايرع ااي عاالعلااةايع

وعافداااا ععكااا عد ااا عااةاااااوعاااااةااكج عاااايايعدعاالشاااي جتعاائياقاااجعداعاالشاااي جتعاجدااااروعاجااااي عاااسيقياااج عاهااا ععااطا سااا
اك ئاار  عاجيأليعجعاااش اجع ئةع  عق اسعا يا معاايااااو عففسع خ  اع يل ةمع دي ضعاالديارعااةاااو عاالع
اوعاالرهاااالعاااااالخادا عااع طااايرعاجئااا عااكرياااي عاااان عا س ي ااانعاحلاااة ثعااااا  ع ئاااينعاع اااالعاائخااا عاااااقع يااال ةمع

كعدعااااالنعجياص اوعها ععذع ئا انعدعاطاارع ا عااشاةايفةاثع ريا ادعاااااوعابامعااسفايعااائدااةكعصئكاتعاجشايع
ع.عا يا م

د اعاال اععااثاينعاا  ع خفيعاط عاالرهالعاابالاادعطاير نعاجل ثكاوعدعاالرهاالعاائدا اة  عفاأوعاقااارعع يالخةاوع
اجب ااااجتعدعذاااايعااعاوعاجاااال يادعااةااااااوعادااااقيوعاائدااايابدعاااااقعااااال ئةدعااااااسوعااياااااااوععااا عصااايا معاالرهاااالع

طيرع ععيوعاالرهالعع عطي اقعااثركعاحلايالعاالهكااوعاااسانتعااطا سااوعاااسعاصيا اا عقيا اا ععا يباوعااياااااو عاافخانع
اصااايا عفطاااي ععخاااا  عااوعااااااسوعااياااااااوع دلاااايكععكااا عا ااايا معااياقئاااوععكااا عاحلداااياعااحلااايايدعاائا اااوعاك اااياط ع

عااايتعااادوعبفسعصيا معد  عااةااوعااةااكج.
عبفا عااليااكامعاا اااا عأبوعاالعلاةايعدعاالرهااالعاائدا ااة عهاةفا عدعذا اان عاا اااعقاةع دااجتعبااةاافجتعااايجل عفااالعبفاا عاال

االسيقوعدعه ععااطا سوع  عاالرهالعبنيعصيا معاالرهالعاافئالعداثركعااسنتعااالقللالعااطا سجعاااقع يائ عااعحتدااقع
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الااالئ ارعااعااخذااا عاائخاااي .عفااالعبفاا عاوع دااجتع كاايعا اايا مع اا عاالااالداللعاكاايط عدعاقكااامعالااسعاكاال ك ع اا عا
اصسع طاانعااهاةامعق اكاوعبفا عاوع ديهااعاادااقيوعاااةادعاادل اجتعاااةادعحتاتعذر ئاوع ااع يا  عابافسااحعاجياك ع

اا كااةعداععقذاايا عاكط ائااوعاجئدااةكعياا ععا اايا م ععيااااعصيبااوعاصل اعاااوعةلاانعلااةمعااع دااي ضعااخذااا عاالصل اااعجعد
عصيبوع يصةعاطيا ع شرتعا عداعيفااوعارهالعفان.ع

اع اااع اا عاعلااةايع يصاانعألااةعا ففااارعداعاجئلدااةادعاااطااوع يفااةجلعااطيا اا عداعا  اعااادع عاالعاار فاانعاريااي ع
 ئكي  ع االعا خاكعاوع ئيأليععأباكيامععك عاايد عاائا  عايايععاوعاررهالعفانعاااكوعداعغيألاا عاا اي عرغامعاوع

عخااعداااانعايعاوعبف عاالئ  ع  عاالياعع عه ععا هةام.عه
ع

 ادلب:ث الثاين
 ادلصل:ة احملمية يف جرمية االرهاب العقائدي

اجاااك وع ئااينعاريااو :عاااااالح عااجاااك وعاايفااةكعاجاااا  عا دااال:عرد عاال ااا عاجاااك وعدععاا ا عا ع اااع  ئااثععكاا ع
 اعثوععك عقسئنعااعقسجتعقي ان.عااجااك وع سئكاوع ا عااااالح عاهايععاااالح عا ع اع لئاطاععاالقياوع  عاالع العاا

اعكاا عااخداااضع اا عهاا اع دااالع هاايع اا عاهاااسعع(9 عاايوعااشااجيععكاا عهاااأكععا كااوعةياانع اااع ااياععذااايعااشاااجيعااان.
 .(10 اجسااةعالعاجاا  عا عهيع  عاط العاالع العااقع  ئثععك عااسيادعالععك عاااالح(

ا يااالسادع ااا عهااا اعع (11 طاااطاليفجعف اااجع"ا طاااسععااا عصكااانع خسئاااوعااعدفاااجتع ضااايك"د ااااعاجااااك وعدعاالئي ااا عاال
اجس ي عا اعحتدقعدفجتعأليرعااعصكانع خسئاو.عاىئا عقاايعقااسعهاجع"عاسع ااع شا جتعيفاصاوع اد اوعااع ئخي اوعاشا  ع

ياامع ااا"عااذاع ثكااتعاحلاصااوعاجاد ااوعدعرا ااوع اااك وعاحلااااكعا اااك وعاايااال وعا يااة وعا اااك وعرا ااوعاعضااايعا 
اكي عافقعاديجلعااط ائج عفأوعاحلاصوعاجئخي وع ل ثسعدع اك وعااشيمعااالعل ارعدعا ايا معاجاااوعةي اوعاالقيااوع

ا ئي اا عاجاااك وعأبااااعادداانعاكخسااجتعدافئااوعاكضاايرع ئي سااا عقذاايعااعاجاااك وع اا عزاا ااوعااخلاجااوعاملع خذاايعع (12 ايفي لاان
ع ايجلعيفداداوعاجااك وعالع ئاةاعاوع فايوعيفاااوع يافداوعبانيعاجخسئاوعااياةماهخاااع ا ع عاااا اععسفيكع ئاخاوعةاةعذالا

فداااااااسعهااااااجع"اجخسئااااااوعاااااااسعاحل ا ااااااوعااداقيقاااااااوعااااااااقع ضااااااسا اعاجشاااااايذععكاااااا عاحلااااااقعاجئلااااااةجلععكااااااانعااعاج ااااااةدعع (13 
ع.(14 ابالعلةاي"

جيباوعررهابااو عدذععالةااعاالع لك عاجاك وعاسعاحل ا وعا خا ااوعدعاالرهاالعاائدا اة ععجيباوعد ا عداااوععخ ااعع
  اةمعااعامافذاوععكا عااييفاةكعاايطخااوعاااياال عاالصل اااعج عيفااثعدألاس عاجشايذعاحل ا اوعا خا ااوععكا عاافااااوع

عاالصل اعج عااعلربعاجياسعبنعايفةجلعصيا معد  عااةااوع  عااةااس.
العلاااةايععكااا عااخذاااا عاائاااا عا خطااي عاالرهاااالعاائدا اااة ععجيباااوع ااا عصاايا معد ااا عااةاااااوع ااا عص اااوعااااةااسععكااا عا

ا اايادعاباخذااا عاائااا عهخااا ع كاايعارصاايايادعااااقع دااي عااااعااةااااوع عااالااالديارعفا اااعااااةااكجعاكةااااوعااجياااسعاب  اا 
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الااأ نيعااساايدعدعااااةااسعألااةعا اطااارعااااقع ااسعااااخسسعااجااال عا خااجتعهاا ععا اطااارعبيألااجتعاالشااي ئادعااالز ااوع
ع.ال دادنعااحلسا ععك ع دةاا ن

ا جتعاوعااخذا عاائا عخيلك ع ا عداااوع اايجل عاخيلكا عدعاا كاةعاايايفاةع ا عز ا عاااي عاالعاقانعااسعرا اوع  ااايكع
ع  عخملك عاالشي ئادعاائداباوعااقعصئكتع  عااخذا عاائا عاااصا عحل ا وعقامعادل جت عاصي تعاجياسعبن.ع

اااااوعااااقع دااي ععكا اااعادل ااجت عالعاااا اع اا عااخاايايفجعاع شاافسعاالرهااالعاائدا ااة عاطاايا عع اا ا ععكاا عاايعااا زعا ا
ارا ااوعقااامعادل ااجتعاايااااااوعااالصل اعاااو عافدااا عجاااع يماانعااخذااا عااداااقيينعياا اعادل ااجتع اا ع اايف عااط أقاخااوع فاايادعع

افئاالعداثركععع اع ئةعا   عاادي جع  عدهمعاجاا عاااقع يائ عاجشايذعا خاا جعااعرا لانع ا ع اي  ععاد  عا  اعو
ااساانتعبياا نعاائداااةكعااااقع ئلخد اااع اعااوع اا عا  اعاااد ععيقاانعايفااةعاايعااا زعااااقع ئل ااةععكا اااعخملكاا عااااةالعدع

عبف عاوع فايوع ةفيعاوعاحلسا ععك ععااااعاا خ اع  عاال ة ةادعاج لكسو عالعاا اع  عاال ة ةادعااةااكاوعااق
الصل ااعجع ا ععخاطايعاافاااوعاالصل ااعجعاكةاااوعااا  ع ئاةعاجيااسعاافيوعااييفاةكعاايطخااوعاااياكمعا ع  عااارج

بااانع ااا عصااايا معد ااا عااةاااااوعاااااةااكج عفاااأوعاجااااا عام ااااوع لجكااا عبلجاااي عااااال ةامعاالرهاااالعاائدا اااة عبشااايعاوع
عاايكطو عادعااييفةكعاايطخاوعااقعقلخااياعبشجيع  عاالسااسعاعك عااخ يعاايت:

 
 ائية لشرعية السلطةادلطل  االول: احلماية اجلن

 ئااةعاالرهااالعاائدا ااة ع اا عصاايا معد اا عااةااااوعجاااع رت اانععكا اااع اا عاعلااةايععكاا عاافااااوعاجاااد عااجئخااي عاكةااااوع
ا اايادعبشاايعاوعاايااكطوعذااايعاالباااوعااعاالعلدااادع علاجل اااععااةاا  ععكاا عااايعاوعاايااكطواعكاا عااخ اايعاااا  ع ئااسعق

خاوع ئاخوعى عبارسعااياكطوعابطي داوعساراال اعاعاسااوعاقلداياا عاعكاانعالعاا  ع ييدعدعجمل جتع ئنيعاااللعفرتكعز 
ع ئةعاايكطوعايعاوعاالعاذاععاوع  عبارا اعاطي دوعسارال اعياع لسقع جتعاايد عاايا ةعدعادل جت.

داوعابئةعاوع طيردعففيكعااشيعاوعااط  عااشائنع ااةرعااياكطو عاطا  عاالااارعاحلفاا ع ا عق اسعامفاي نيعااطي 
ااشاايعاوعااييفاااةكعج اراااوعاايااكطو عااطاا  ع اا عاجيااكمعباانعاوعاايااكطوعااشاايعاوعهااجعااااقعأتيتععاا عطي ااقعاالقل ااالع
ا ااع كايعاااقعأتيتعأب عطي اقعقاايعف اجعغا عاايعاو.عااطا  عازا ااععكا عاادابضانيععكا عااياكطوعساراال اعدعألااييع

شاافسعاااا  عيفااةدععااةاااليرععاعكاا عااخ اايعاااا  عااخااايرعااةااالير وعاجخذ ااوعياااعةاااثع فاايوعساراااوعاايااكطوعابا
ع.(15  ل اا عاففيكعااشيعاو

 
 ادلطل  الثاين: احلماية اجلنائية للوحدة الوطنية

عاا عاعيفتعاايعالعخييجع س ي  عبنيعخملك ع في دعااشئن. عااالقيجا  عاالاليفم ع ئ  عع  عاايطخاو يفةكعيعيفةك
اعكانع ئةع عجعق يلعاالئةد وعاائدا ة وعدعاطارعهي وعاطخاواايطخاوعأبااع ط اقعاجياطخوعدعااةااو عابلئ  عقايعه

عاايطخاو عابلئ  عاداعهجعاقل ااعاكئاشعاجشرتاععك ع االرهالعاائدا ة عاقل ااعطارخعاالقل ايعاااياليعاك ي و
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اييايدععاااسعاجياطخوعبيط عاجياطخوعاجي فزعاااا عال داقعايي وعاايطخاوعااقع خ ريجعاوع ئكيعا ي يععك ععافو
عا ز اوعداعااسيعاوععك عاالالمع اادرهاعقي اوععاقتعد عد خاو.

عاا عاالرهالعاائدا ة عاقل ااعيعا ي  ت ع ئة عال عاذ عاالصل اعج  عاايكم ع جت عاالجز و ع د س عار  اطا عال عاايطخاو يفةك
داععك عاائاشعاكييفةكعاايطخاوعف ين عاا اعاعلةايععك عاالئا شعاايك جعبنيعا  اعادعاج لكسوعدااسعااةااوع

اجشرتاعبنيعا  اعادعاج لكسوعااقع لفيوع خ اعجمل جتعااةااو عاا اع ثسعااييفةكعاايطخاوع ةاال عاااااا عاكيكمع
عاايطخاو عاالصل اعجعهةفا عغا اا عاكييفةك عاايكم عيفاثع فيو عالز وعع (16 االصل اعج  عاايطخاو ععاقتعااييفةك اجا

جععك عرا ل اعاض اوعاايكمعاالصل اعج عاقذيا عاكلالز عبنيعااييفةكعاكلئا شعاايك ج عفدةعيفيرعاجشيذعاائياق
اايطخاوعااايكمعاالصل اعج عفأوععكلا  اعبثسعاجاك وعاسعاحل ا وعا خا اوعبلجي عاالرهالعاائدا ة عاايعأل  ع

عااخايرعااقع ي عااثركعااسنتعااعاالقللالعااطا سج.
ع

 ادلب:ث الثالث
 رة من صور ااثرة الفنت  أو االقتتال الطائفياالرهاب العقائدي بوصفه صو 

دع ملع لخاااالعاجشااايذعاائياقاااجعاالرهااالعاجيصااانعألاااةعا ففااارعداعاجئلداااةادعاااطاااوع يفااةجلعااطيا ااا عداعا  اعااااد
بشفسعطي   عا  يعاا  ع دلضجعاالياؤلعع ع اةجلعد فاقااوعع1161(عايخوع111قاقيوعاائديابدعاائياقجعرقمع 

(ع13اجااوعأب ا عااةاااوعاااةااكج عادع اةجلعا فاقااوعاقط اااعقااقيوع فاف اوعاالرهاالعرقامع ع ئا لنعأل  عا يا م
 عك عه اعااخيذع  عاالرهال.ع2005ايخوع

(ع اااا عقااااقيوعاائداااايابدعاائياقاااجععااااةعاوعاجشااايذعاائياقااااجعذعااايع اااااطك عاالقللااااالع115اابايصااايذعااعقاااا عاجاااادكع 
سجعبديااانع  ئاقاانعابايااج عاجالبااةع اا عاااال ةمعااثركعيفاايلعااطااا سج عبااسعاعاقاانع اا عيفااثععكاا عاالقللااالعااطااا 

اهكاااوعااعاقللااالعطااا سجعاذااايعبليااكا عاجااياطخنيعداعة ك اامععكاا عااليااكا عبئضاا معألااةعاااا ئضعاااااي عااعابحلااثع
ععك عاالقللال عا فيوعاائديبوعاالعةا عاذاعحتدقع اعاال ةفنعا اين(.

(ع ااا عقااااقيوع2/4اقللاااالعطاااا سجعصيباااوعارهابااااوعىيصااانعقااا عاجاااادكع اعاعلاااربعاجشااايذعاائياقاااجعااثركعفلخاااوعطا سااااوعداع
ع-4يفاااثعصااايعفا اااع  ئااةعاالفئااالعاا اااوع اا عاالفئااالعاالرهاباااو...عع2005(عايااخوع13 فاف ااوعاالرهااالعرقاامع 

عاائ سعابائخ عااال ة ةععك عااثركعفلخوعطا ساوعااعيفيلعاهكاوعااعاقللاالعطاا سجعاذاايعبلياكا عاجاياطخني عااعرك ام
ععك ع يكا عبئض معبئضا  عاابال ي ض عداعاال ي س(.

االئي اا عصيبااوعااثركعفلخااوعطا ساااوعااعاقللااالعطااا سجعقياا خاعهاا اعاج  ااثععكاا عااع طك ااني:ع خاااخاااعدعاجطكاانعاالالع
كااوعداعدرعااوعصيباوعداثركعيفايلعده  ئي  عااثركعااسلخوعااطا ساوعااعاالقللالعااطا سج عااااخاعاجطكنعااثاينعااعبااو

عاقللالعطا سجعاعك عااخ يعاايتعبااقنع
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 ادلطل  األول: تعريف ااثرة الفتنة الطائفية أو االقتتال الطائفي
 دلضجعبااوعاالاطامعا ي اوعاررهالعاائدا ة عحتة ةعاجئ عااكرياي عااالطاطاليفجعاالقللاالعااطاا سجعع ااطك ع

(ع  عقاقيوع فاف وعاالرهاالعاائياقاجععخايا  عاكسايذع2/4دكع (ع  عقاقيوعاائديابدعاائياقجعااجا115اردعدعاجادكع 
(ع ا عقااقيوع2/4ا ال عفضال عع عبااوعاجئ عااكريي عااالططاليفجعاكسلخوعااطا ساوعايرادعها اعاجااطك عدعاجاادكع 

ع فاف وعاالرهالعااياا عاا عيعاذايععخيا  عاكسيذعااثاين.
 

 قتتال الطائفيالفرع األول: ادلعىن اللغوي واالصطالحي لال
 ايع عاااانعا اااوععfight ا ععك اوعقلاالعداععايااععsectarian fighting لفيوع اطك عاالقللاالعااطاا سجع

 عاعك ااوعطااا سجعخياال عداع لاااسع يفااةجلع(17 ااعاعثاايعابااالئ العا  ااة عداعغ هاااع اا عااااا سعاائخاا عااش اااج
 سااوعداعفيقااوعداعيفازلع ل ااجتعافاايادعععكاا عا ئااينعطاعsectااطيا ا عااعااسااياعااة خاااوعاهايع اااطك ع ااأايذع اا عاسا ع

ع.(18 عدا ةعد خاوعاايفةكعأل  عدايقوععربجل
ا داااااةعاباطا سااااوعجم يعااااوع اااا عاالااااا ارع  ئ اااامع ااااازادعااعطااااسادع شاااارتعو عداعجم يعااااوعاااااا ارع لاااااسيوع

داع.ع(19 بااسادع ئاخااوعةيانعاايألااجتعاالصل اااعجعاألاايكعااعاحلااااوعااااا اوعااعاارايعااياااااوعااعااخشاااطعااخدااا 
هجعع اع ياهاعاا ئضعااايعجم يعاوع ا عاالاا ارعبيطاس مع اعاوعاايايعاعااوعها اعاالعل اارعراصئاا عااعاطاك اعا ع

د اعاالقللالعااطا سجعف يعالع لجاازع ئا ع" كايعاائ كااادع.ع(20 عد خ اعا ع يعزهاعاالصل اعجعا عاايحلاسوعااقع الد  ا
ع.(21  كاادعاادلاااوعااقع دجتعب اعثعطا سج" كيعاائ اادلاااوعااقع دجتعبنيعطيا  عادل جتعاا

االع ئةعاالقللالعااطا سجعيفاياب عاهكااوعاالعاذاععااوعاانعهاةمعاااااجعابئاةع ا عجمايدعاالقللاالعااطاا سج عىئا عقاايعالع
ع.(22  ئةعيفياب عاهكاوعاالعاذاعاقجتعدعقطااعاااجتع ش سععسعاقكامعااةااوعااعاصزايعااائوع خن

 غوي واالصطالحي للفتنة الطائفيةالفرع الثاين: ادلعىن الل
ذعااايعاجشااايذعاائياقاااجع ااااطك عااثركعااسلخاااوعااطا ساااااوعااعصاقااانع ااااطك عااثركعاحلااايلعاالهكااااوعا ااااطك عاالقللااااالع

اعكاا ععفااسع اااطك ع"االقللااالع ع2005(عايااخوع13رهااالعاائياقااجعرقاامع ااطااا سجعاذااايعدعقاااقيوع فاف ااوعاال
دقاااوعااألاااييفا عاك ئااا عاجااايادعابااااخ عاادااااقيين عهخاااااع ئااااوععة اااةكععااطاااا سج"عااااا  ع ئاااةع ااا عاجااااطك ادعاالعثاااي
ع.(23 جاطك عااسلخوعااطا ساوعحتل سعاالسي عااالأا س

اعك وعااسلخوعاامع شلقع  عااسئسعااثالثجعفنت عاذعيدعياع ئاوععةك عيفاثعذعيهاعا يهي عباا ايفنعأبوعااسلخاوع
اخااار ع داايل:عفلخااتعاااا هنعاذاعدداكلاانعااخااارعالخذاايع اااعصيد اان.عأتيتعىئاا عاال ل اااوعااالال ااار عاااساانتعااليفاايااعاب

ع.ع(24 افنتعفالوعااةرهمعاااة خارعاذاعاداكنعاافيرعااخذيعصيد ن
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اقةعاردعاس عااسلخوعدعااديقوعاافي عدع ياألجتع لئةدكعاىئااوعخملكساوعبدياانعاا  اقنعا ئاااعىئا عااليفايااعدعااخاارع
 عاقيااانع(25 اجااال خنيعااجال خااادعيعملع ليبااياعفك اامععاا العص ااخمعاياامععاا العاحلي ااق"دعااايركعاااارباجع"اوعاااا   عفلخااياع

ع.(26 هلالج لجعدعايركعاا ارايدع" ي عهمععك عااخارع سلخيو"
اأتيتعااسلخاااوعدعاادااايقوعاافاااي عىئااا عااسجاااير عاأتيتعىئااا عا خااايوعادياااانع ئاااااعدعاااايركعاادكااامع"فيل اااايعا  ااااياوع

اااسلخااوعااضاااللعااالي عاااسااا  عهاايعاااااا ضعاعاا ايعاجضااسععاا عاحلااق عاااسااا  عااشاااطاوع قاانع ع(27 أب ااافمعاجسلاايو"
 عاقياانع ئاااعدعااايركع(28  ضاسعاائ ااد.عا ايدعااسلخاوعىئا عاافسايعادياانعهلالج لجعدعااايركعاا دايكع"اااسلخاوعاااةع ا عاادلاس"

عااجئااوعاديانع ئااعدعاايركعااليباوع"دالعدعااسلخاوعاااسلخوع ئينعاالي ع(29 ااخيايع"اوعاسلمعدوع سلخفمعاا   ععسياا"
 عا عفضاا لنع(31 .عاأتيتعااسلخوعىئ عااسضا وعع اعدعقيانع ئااعدعاايركعاجا اةكع"ا ا ع ايدعنعفلخلان"(30 ادطيا"

الع ذ ايهمعد عع(32 اااسلخوعدعجابيعاباشجيعع اعدعقياانع ئاااعدعاايركع ايقسع"ربخااعالع ئكخااعفلخاوعاكداي عااذااجني"
ععكاخاعفائج ياعا ذخياعدامعا ع خا.عاااسلخوعا اعاجئ ع ئينعاعجالعاافسارعبفسيهم.

افا اااع لئكااقعىيألاايذعاا  ااث عأتيتعااسلخااوعىئاا عاادلااس عا اايادعاباسلخااوع ئاا عاادلااالعباانيعااخاااسعع اااعدعقيااانع ئااااعدع
اقياانع ئاااعدعاايركع ايقسعع(33 قياعافامععاةااع  اخاا"ايركعااخيايع"اوعاسلمعدوع سلخفمعاا   ععسيااعاوعاافافي  ععاا

"ف اااعق ااا عجياااا عاالعذر اااوع ااا عقي ااانععكااا عااايمعفيعااايوعا كاااا معدوع سلاااخ معااوعفيعااايوعائاااالعدعاالر عااقااانعجااا ع
ع.(34 اجييفني"

:عأبااااع" ااع ل انيعيفاالعاالقياااوع ا عااا عاااشاي" عاهااجع"اال ل ااوعبشاةا ةعاالفكااا ع(35 اعيفاتعااسلخاوعاطاطاليفا ع
 ااا ع سارقاااوعاالاطااااو عاجماهاااةكعا عاااةاي عاااااا يعااطاعاااادعااشااااقو عاهجااايعااشااا يادعااجاااالذ عااباسداااي عاااد ااات ع

عااقياذعاجاا نعدعاالقسسعااال يال عاىاابيكعاافسارععك عدذاهمعاعاةهمعاأليارهم".ع
 ادلطل   الثاين: أركان جرمية أاثرة الفتنة الطائفية أو االقتتال الطائفي

  اااثعدعارعااااوععاااسعا يباااوعباااااوعااخ ااايذجعاادااااقيينعياااا عا ئاااةعااخ ااايذجعاادااااقيينعألاااياركع ااا عألااايارادع لطكااانعاا
 عا شااالقعففااايكعfattispecie legaleااااااااغوعادااايدكعاكداعاااةكعااداقيقااااو عاقاااةعدطكاااقععكاااانعااسدااانعاال طاااادع

يدع"طاايركعااسئااس" عد اااعااسداانعا ئخاااععاحلااعfacti-specie ااخ اايذجعااداااقيينعدطااك اعااكريااي ع اا عاالئ اا عااال اااين
عا ئخاعع"يفااوعااسئسعداعاط عااسئس".عtatbestandاالجاينعفأطكقععك عه ععااسفيكع ئ  ع

اال داقعدهةامعااخذا عااداقيينعا خا جعاجل ثكوعدعاائةلعااالالديار ع يصنعاجشيذعااا يععاقياهانعبياااطوعاادياعاةع
عافااايادعا  اعاااو عااااةدا عيااامعقطاااااعقشااااط معاجشاااياذعااافذاااا عدعاايقاااتعقسيااانععكااا عاجااااا عا اااااااوعادي اااوعاا

عااالز وعا خايعادل جتعا ا ن.
االعف يعاجشيذعداع خ جعع عا عاكياعحتتعذر ئاوعااال ةامعداثركعااسانتعااعاالقللاالعااطاا سج عد ااعف ايعداع خ اجع

ع جتعااال وعافيادععاباطيعااوعملع  ةرعه اعاايكياع كيعاجاا .ع عاايكياعاا  ع  ةدععااوعادل
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اافاايوعدفئااالعاالقياااوعاألاايالعقشاااطنعدعا  اعااوعالع لخاااه  عفااأوعاجشاايذع اااطخجتع يذصااا عجماايدا عاكيااكياعغاا ع
اافاايوععااسعفئااسع اا عاالفئااالعذااايعاايااكياعع هاا اعهاايعااخ اايذجعااداااقيينعاكجيبااواجشااياذعا ضاا خنعقاعااةكعصخا اااو عاع

 عاجشياذعدعااداقيوعا خا جععخة اع لطابقع اجتعااخ ايذجعاادااقيينعدعقاعاةكعصخا ااوعجمي اوعدعها اعااخطااا عاايايعغ
( اااا عقاااااقيوع فاف ااااوع4/ع2(ع اااا عقااااقيوعاائداااايابدعاائياقااااج عداعااااااياردكعدعاجاااادكع 115 كااايعااااااياردكعدعاجااااادكع 

ع.2005ايخوعع13االرهالعرقمع
االقيااااينعغااا عاجشاااياذعدعصاق اااانعاجااااد عااجئخاااي  عفأقااانع ااااطخجتع ااااذجعقاقيقااااوعاافااايوعاادااااقيوع اليفاااقعااخشااااطع

 خاا و.عفاايكياعاالراد عجباق انعاجاد عاجل ثاسعىااع ةثانعاالقيااوع ا ع رياا عدعاائااملعاجااد عاميايسع ا عيفياان ع
كيعا عغاا ع شااياذععخااة اع طااابقعاصاق اانعاجئخااي عاااا  ع لساعااسعدعااااخسسع ثاا ا عاالففااارعاااااةاافجتعااارياااايدع ريااةاعااا

ااخ اايذجعااداااقيينعااااارعاباطااأعىئخاااععاايااااجت عااايااكياعااااارصجع يقاا عااع يااليجلعاايااكياعاجاااد عغاا عاجشااياذع
عخاااة اع لطاااابقعباااةارعع اااجتع ااايذجعقااااقيينع اااةدعااياااكياعاالصيا اااجعىئخااااععااياااااجتعا ضاااا .عاىااااعاوعااطاااأعالعفاااا عدع

اعاالقللااالعااطااا سجعدعثاايع اا عطاايركعاايفااةكعدطااكاوعهااجعااطااأعاجدااايد عفااأوعاجشاايذعالعقااايرعصيبااوعداثركعااساانتعد
ع سسعبيامع يذجعقاقيينعقايعاك طأعدعااداعةكعادي و.

اافيوعاايكياعاالصيا جعدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجعفاا عطايرع لئاةدكعا اذصانعدعااياقاجتعاائ كاجع
عاجشيذععك عأل تعيفةادععجميدا عدعااداعةكعادي و.الع دجتعحتتعاحلاي ع ئ سع

اااااالخادا عااع ااااع داااة  ع لضااا عدوعاجداااايدعاباخ ااايذجعاادااااقيينع يباااوعداثركعااسااانتعداعاالقللاااالعااطاااا سج عباااااوع اااتع
عااياكياعاجاااد عاجئاقانععكااانعبيطااسنعارهاااب ععدا ااةاي  ع قاانع خل ايع اااك وعااييفااةكعاايطخااوعااايااكمعاالصل اااعجعاا

ع  ةدهاعاباطي.
اجاااععاقاااتعاجيااالاااوعا خا ااااوعالع ااخ ضعاالعبلااايافيعااطاايعىئخااااععاايااااجت عفأقخااااعقااالثيعدوعقسااااسعباانيعطااايرعااياااكياع
اجاد عدعصيبوعداثركعااسنتعداعاالقللالعااطاا سج عاطايركعااياكياعاجئخاي .عفخاةرسعا العحتاتعااامع"ااايع عاجااد ع

ااطاااا سج" عاااثااااينعحتاااتعااااامع"ااااايع عاجئخاااي عدعصيباااوعداثركعااسااانتعداعاالقللاااالععدعصيباااوعداثركعااسااانتعداعاالقللاااال
عااطا سج".

 
 الفرع األول: الركن ادلادي يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفي

 لااأا عاااايع عاجاااد عدعا يبااوعع ي ااا ع اا عاااكياع اااد ع ئااةاععكاا عاجاااك وعااداقيقاااوعاااسعاحل ا ااوعا خا اااوعداعدوع
ع  ةدهاعاباطيعع اعاصة عدع يألجتعاابق.

ااالعلااةايععكااا عاجاااك وعااداقيقااااوعداعلة ااةهاعاباطاااي عد اااعاوع ااالمعابر فااالعااااكياع ااالد عااعيفاااةثعسخااايذعد ع
قلاجااوعاذاايركعا ياا  ع"صيبااوعذادعيفااةث" عداعاوع االمعىجاايدعا ااااوعفئااسعداعا لخاااذعا ياا  عهخاااع"جبيبااوعاااكياع

عثخا.ةت"عاهيع اع لئكقعىيأليذعة
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اااسااسعدعباااوععخاطايعااايع عاجااد عدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجعهايع اةجلعاعلاةادعاجشايذعاباخلاا اع
اجرت  ااوععكاا عاايااكياعاالصيا ااجعفا ااا عاافيااااعاايااتع اا عصاايا معاايااكياعاااخلاجااوعااااقع لطكاانعفا اااعاجشاايذعحتداااقع

ا يباو عاااااع ا عق ااسعصايا معااياكياعادايد عفاأوعاجشايذعع اي ععقلاجوع ئاخوعاكيكياعاالصيا جععئخاايع ا ععخاطاي
ااسئااسعفا اااعبريااضعااخذاايععاا عحتداااقعااخلاجااوعداععااة عحتداد ااا عااذاعحتددااتعااخلاجااوعااااقعالع ي ااةهاعاجشاايذع ل دااقع

ع يذجعاصيا جعقاي.
القللاالعااطاا سجععاايركع ا عطايرعااضياركعاالئيمععك ععالقوعااطايعاباخلاجاوعاالصيا ااوعدعصيباوعداثركعااسانتعداعا

االرهااالعاائدا ااة  عاهااسع ئااةعااطاايعااخلاجااوعاالصيا اااوعفا ااا عاهاايعايفااةععخاطاايعاااايع عاجاااد عااااالز عال ااا عا يبااوع
  ععة ن عارأت خاع ديامعه اعااسيذعااعقدطلني:عخنا عاا  ثعدعا ااعاكياكياعاالصيا اج عادعااثاقااوعاكخلاجاوع

عاالصيا او.ع
 

 لسلوك اإلجرامي يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفيااواًل: 
ااياااكيا عيفيعاااوععضاااكاوعداععاااةكعيفيعاااادع اااةفئ اعااعاائااااملعاااااارصجعارادكعاقيااااوعال اااةثعفاااانع رياااا ا عدعااألااااعنع

ليااسعاايابدو عاه اعاايكياعدعصيبوعداثركعااسنتعداعاالقللالعااطاا سجعالعباةعااوع فايوعا ابااا عذاايعاوعاالقيااوع 
بخشاطنعاال ا عااعراضاذعاااي  عالعاا الع لئكاقعابااة  عااعاائدااةك عا ا عاصاسعها اع فليانعااياكياعقا لانع

عااي  اوع  عقةر نععك عايفةاثعااخلاجوعاج خيعو عاع ا  عاسعاعل ارعدعااداقيوعد ع ا  عا  ا عدعا يبو.
خيايجععا عيفاةادها عف ايعاعلاةايعالعباةعااوع المعبياكياعااالعلةايعدعاالرهالعاائدا ة ع ش عع عااداعةكعاائا اوعاع

عا ا عا عاباسئسعداوعاال لخاذ.
اخيلك عااسئسعع عاايااكو عفااسئسعهيعا نعاالعلةايععك عاجاك وعاسعاحل ا وعااداقيقاو عا ااعااياااكوعف اجعاداكع

اايااكوع لك ع ا عصيباوعااعداايجلعاالخسا عاجاد عدعا يبو عاباخ اع لييفةعااسئسعدعا يبوع يأليذعاا  ث عفأوع
عةينعاداكعاالخسا  عاه ععاايااكوعقةع فيوع اد وعاقةع فيوع ئخي و.

اااياااااكوعدعا يباااوع يألااايذعاا  اااثع فشااا ععااا عصة اااوعااياااكياعفا ااااعابفيقااانع ااااك عاااا  ا عداعالع ااااك ععكااا ع
األااجع اا ع البيااادعااااةعيجلعد اايا ع اا عا  اايرعاا اطخاااوع يلشااس اعاادع-ع اااعاااخيجلعاليفدااا ععع-اااالمعااداااةعف اايع

عاحليامعاحلادثعال ة ةعاجيق عااخسيجعاكجاينعازايعاحلةثعاا  عاقجت.
ا لئةدعطيرعاايكياعاالصيا جعاجفيوعاكيع عاجاد ع يبوعااثركعااسنتعااعاالقللاالعااطاا سجععكا عافاقعايففاا عاجاادكع

(عاياخوع13وع فاف اوعاالرهاالعرقامع (ع ا عقااقيع4/ع2(ع  عقاقيوعاائديابدعاائياقج عاافقعايففاا عاجاادكع 115 
ع.2005

ع
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(ع ااا عقااااقيوع فاف اااوع4/ع2اقاااةعاقديااامعااسدااانعا خاااا جعبشاااأوعحتة اااةعطااايرعااياااكياعاالصيا اااجعاجااا عيركعدعاجاااادكع 
عاالرهالعااعثالثوعا اهاد:

دااااةع(عااياااابدوعااااا عيع ل ثاااسعابائخااا عااال ة اااةعب4/ع2ذهااانعاال ااااععا العااعاوعااياااكياعاالصيا اااجعدعاجاااادكع 
.عااا اع(36 االاثرك عد اعاالياكا عااعاحل اسععكا عاالياكا عااال اي ضعااال ي اسعف اجعاااا سع داجتعاااعااسئاسعاالصيا اج

الع ئاااةعاائ اااسعابائخااا عااال ة اااةع ااا عطااايرعااياااكياعاالصيا اااجعاا ااااعاطااا ع ااانعاوع ك اااقععافاااوعطااايرعااياااكياع
ل ةامعااثركعااساااانتعااطا ساااااوعااعاالقللااااالعاالصيا ااااجعاالااااايجلعااااااقع ضاااا خ اعااااااخ عةاااااثعالعقفاااايوعا ااااا عصيبااااوعاااااا

عااطا سجعاالعاذاعاقرتوعاايكياعاالصيا جعابائخ عااال ة ة.
(ع اا عقاااقيوع فاف ااوع4/ع2ا اااعاال اااععااثاااينعفدااةعذهاانعااعااداايلعأبوعطاايرعاايااكياعاالصيا ااجعااااياردكعدعاجااادكع 

كوععاا عاالااايجلعاهااج:عاائ ااسعابائخاا عاالرهااالعاجاا عيركعققساااعهااجعوااسعطااير عاعااسعطاايركع اا عهاا ععااااايرع ياالد
ع.(37 ااال ة ة عاااليكا  عااحل سععك عااليكا  عااال ي ض عااال ي س

ا اايجلعاال اااععاثاااثعاهاايعاااايد عااااياص عااعاوعاائ ااسعابائخاا عااال ة ااةعاطاا ع ك ااقع يااكا عاجااياطخنيعااعرك اامعع
وع المععا عطي اقعاائخا عااال ة اةعافاجععك ع يكا عبئض معبئضا  عا عاوعاالياكا عااعاحل اسععكا عاالياكا ع انعا

 ل داااقعهاااا نيعااااااير نيع ااا عطااايرعااياااكياعاالصيا اااج عاابالاااادعبفااا عحتة اااةعطااايرعااياااكياعاجااااد عاجفااايوعاكااايع ع
اجاد عاكجيبوع يأليذعاا  ثعبسئسعااليكا عااال ي س.عا اعبداوعطيرعااياكياعاالصيا اجعفأاااع ل ا عطايرعااياكياع

ع.(38 اا  ع يصنعاكري عاه اعهيع يأليذعةثخاعاالئ   عذ عاجض يوعااخسيج
اقةعقاتعاالشي ئادعا خا ااوععكا عااياكياعاالئ ا  عااعااياكياعاجااد عذ عاجضا يوعااخسياجعبيطاسنعايفاةعطايرعع

اايااكياعاالصيا اااجعاجفااايوعاكاايع عاجااااد ع يباااوعاااال ةامعااثركعااسااانتعداعاالقللاااالعااطااا سج عيفااااثع ل ثاااسعااياااكياع
كا عاالياكا  عااعاحلاث عااعاحلاضععكا عاالقللاال عااعاال اي ضععكاان عا خاةرجعها ععاجااطك ادعاالئ ا  عابحل اسعع

ع.(39 ةينعاايد عااياص عدعااسدنعا خا جعأل  عااخشاطعاال ي ضج
ا اايادعابال ااي ضعاكااقعففاايكعا يبااوعاااةجلعااشاا  عيع ااةعامعهاا ععااسفاايكععااجع ل اايلعااع ااا امععكاا عار فااالع

 عااعهايععخاةعاااياوع(40 ابقانعقشااطعذاعط ائاوعقسيااوع ليصانعبانعاماي عااعذها عااساعاسا يبو عاىئ عااايععايمع
االغياي عااعاال اي عااعااليصاان عااعاااةفجت عااعاااةعيك عااعاالشاجاجت عااعااثركعااسفايكعاالصيا ااوعااع ئز زهااعاذاععاقاتع

ع.(41 دعذه عامي عابلةاي ع
للاالعااطاا سجعدعألاييعاالشاي جتعا خاا جعاائياقاج عابفا عيفاايعطايرعا لئةدعطيرعاال ي ضععكا عااثركعااسانتعااعاالق

اال اااي ضعدعهااا اعااخطاااااععكااا عافاااقعاالشاااي جتعا خاااا جعاائياقاااجعبااااير نيعةاااا:عاحل اااسععكااا عاالياااكا عااحلاااثععكااا ع
اجئاااةلعدعاجاااادكعع1161(عاياااخوع111االقللاااال عاهااااووعاااااايرووعقااا ععكا  ااااعقااااقيوعاائدااايابدعاائياقاااجعرقااامع 

طاايرعاحل ااسععكاا عااليااكا  عع2005(عايااخوع13 خان عع اااع ضاا  عقاااقيوع فاف ااوعاالرهااالعاائياقااجعرقاامع (ع115 
ع(ع خن.2/4 ضاسا عطيركعاثاثوع ثكتعابال ي ضععك عااثركعاحليلعاالهكاوعاذايعدعاجادكع 
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شااطعاال ي ضاجعااالخادا عااع اع دة ع شرتطعايقيذعاالرهالعاائدا ة عدعطايركعاحل اسععكا عاالياكا عاوع فايوعااخ
ااا  عار ف انعا اااينعقاةعاقااانععكا عع ااسع ئانيع ساادععدفااجتعاجاياطخنيعااع يااكا عبئضا معألااةعااا ئضعاااااي عااوع
احل سععك عااليكا ع فيوعبيكياع اد عذ ع ض يوعقسيج عاقةع فيوعبخشاطع ئ   ع يصانعااعففايعاج ااط نيع

  اااوعاطاااال عدعاذهااااوعاجاااياطخني.عع ااااعبفااا عاوع فااايوعبااانعاكاااقعففااايكعاالياااكا عااعالاااةعا  اعا ئز زهااااعاذاععاقاااتعقا
ااخشااااطعاال ي ضاااجعقشااااطا ع ئ ااا اي ع يصااانعااعاجشااااعيعااائياطااا عبدااااةعاالهاصاااوعااالاثركعبريااااوعدفاااجتعاجاااياطخنيعااع

ع.(42  يكا عبئض معألةعاا ئضعاااي
لعااطاا سجعاااياردكعدعاجااادكعا ااعاااايركعاالاايجلع ا عطاايرعااخشااطعاال ي ضاجعااا  ع يال ةمعااثركعااساانتعااعاالقللاا

(عف ااجعيفااثعاجااياطخنيععكاا عاالقللااال عاهاا ععااااايركع ل دااقعااايايععاااوعا اااينعهاايع اا عاكااقعففاايكعاادلااالعااع115 
عاقلايعدارعععك عحتياخ اعاحت ا هاعااع شجائ اعألةعافيادع خل يوعااععداةكع ئاخو.

عاال ععخاة اع فايوعااياكياعاالصيا اجعاجفايوعاكايع عا  عا ة يعابا عيعاوعاالرهالعاائدا ة عقةع دجتعع عطي قعاال
اجااااد ع يباااوعااثركعااسااانتعااعاالقللاااالعااطاااا سجعااااكيعا ع ئ ااا اي عذاع ضااا يوعقسياااجعاااايايعاعااااوعباااايركعاحل اااسععكااا ع
االيكا عااعاحلثععك عاالقللالعااععاوعااياكياعاالئ ا  عقشااطاعحتي ضااا ع يص ااعااعاذهااوع ا ع ي اةعاماي عاالاأث ع

عمعبرياوعدفئ معالر فالعا عع سع  عاأقنعاوع الد عااعااثركعاحليلعاالهكاو.فا 
ع

 النتيجة اإلجرامية يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفياثنياً: 
 لخازذعااسدنعا خا جعدعحتة ةعففيكعااخلاجوعداعاحلةثعد ا ع اي ياو:ع اي يعداع س اي ع ااد  عا ااي يعداع س اي ع

عقاقيين.
لاي يعاجاد  ع ئيمعاحلةثعأبقنع"ا ثيعااط ائجعاا  ع خساسعع عاايكياعاةاث عدعاائاملعااارصجع رياا ا عاط دا عاك

ايياااا عملع فاا ع يصاايدا ع اا عق ااسع ئلااةعباانعااداااقيو" عداع"اااثرعاجاد ااوعداعااط ائاااوعااااقعحتااةثعدعاائاااملعااااارصج ع
وعافدا عاكلاي يعااداقيينعف يعذا نعاائاةااوععكا عاجااك وعاااقعا ي  تعابايكياعبيابطوعا  او".عد اعاحلةثعداعااخلاج

ع  ا اعااداقيوعاذايع هةارعه ععاجاك وعداعبل ة ةهاعاباطي.
ادع دابااسع اااع ااياععاقاااارعاالاااي يعااط ائااجعداعاجاااد ع اا عاقاانعالبااةعاوع خساااسععاا عاايااكياعدثاايعاااارصجع االمعباانع

اااوعاادا  ااوعق ااسعيفةاثاان عفااأوعاقاااارعاالاااي يعااشاايعجعداعااداااقيينعالعايفااةاثع" ريااا عداعحتااي ي"عدعاالاألاااذعااط ائ
 ياوعبكزا عاوع خسيعع عاايكياع ثسعها اعا ثاي عباسع فساجعاوع داقعااياكياع"اائاةااو"ععكا عاجااك وعااداقيقااو ع

عايايعحتدقعه اعاائةااوعب ادعاايكياعداعاب ثيعاجخساسععخن.
ااعاعل ارعااخلاجوععخايا ععا ا عدع اجتعا يا م عععاداااعاااثرعاااقع ك د ااعا ضا عاقاارعاجةايلعااداقيينعاكخلاجوع

اايكياعابجاك وعاسعاحل ا وعا خا ااوعاجل ثكاوعدعاالألايارعداعاال ة اةعاباضاير عااذاعصاي عاجشايذعااياكياعاالقيااينع



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 348 

Volume 6(8); September 2019 

 

 داقعرا اوعاعاربعااااااجتععدعبئاضعااذايام عفأقانع  اةمعبا ايعااعرا ااوعاجااك وع ا عاقايذعااضايرعاااا عابا اي
ع.(43 ي ععاجاا عاسعاحل ا و

ا جتعاصيدعااساراعبانيعاالااي ي   ع ئاةعااخلاجاوعدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجع ا عقلاا اع"ااطاي"عطاجااع
قيينعاوعاحلةثعابجئ عاجاد عاجيعقاايعغا عااياكيا عد عااقئاوعداايجلع خسااكو.عا ئاةعااخلاجاوعافداا عاكلااي يعااداا

قسااسعاايااكياع دااةرا ع دااة يا عااايعاا عطاجاااع خذاايرا عااا اااع اا عزاا ااوعاحل ا ااوعااااقع فسك اااعااشااارذعاك اااا عااداقيقاااو ع
اااايايعيفدااقعاايااكياع"دثااي"عداعملع دااقعهاا اعا ثاايعف اايع"يفااةث"عدعاجئاا عااداااقيينعطاجاااع  ااةدع اااك وعقاقيقاااوعداع

ع ئيأل اعاك طي.
اايااا ةعقال ااةعاجاا هنعاجاااد عداعااط ائااجعدع اااي يعاحلااةثععيقاانعا قاايلعااعاطااوعااقيااجا ا ع ااجتعاال اااععااسد ااجع

اجشاااايذعاائياقااااج عذااااايعاوعاجاااا هنعااداااااقيينعداعااشاااايعجعخيكااااتعباااانيع"اائااااةااو"عدعصيبااااوعداثركعااساااانتعداعاالقللااااالع
يألايذعها ععا يباوعاباانيعااطاا سجعابانيعاحلاةثعداعااخلاجاوعارصيا اااو.عابلئ ا عقاايعاوعاال ااععاادااقيينعخيكااتعبانيع 

ععخايع  ععخاطيهاعاجاد وعاذاعاك خاعصةال عاااع  عقلا اعااضير.
فاررهالعاائدا ة عالع دي عاالعاذاععاقتعهخااع ااك وعقاقيقااوعهاجع يألايذعاحل ا اوعا خا ااوعفا ااعقاةعدهاةردعداع

 عابلعدااعاااكياع ااالد عهااةددعاباطااي عاهاا اعاائااةااوعالعحتدداانعاالعااقئااوعأت كاا ع اا عاااضعاااكياع اااد عداع اا
ااعيفةث.عااحلةثعافدا عيا اعاجئا عالع لاايرعاالعاوع فايوعاثايا عط ائااا ع خسااسععا عااياكياعااةاث ع رياا ا عدعاائااملع

عامييس.
اافاايوعاحلاااةثعففاايكعط ائااااو ع ئاااةعااخلاجااوعدعصيباااوعداثركعااسااانتعداعاالقللااالعااطاااا سجع ااا عقلااا اع"ااطاااي"عالع ااا ع

عجاعاوعاقيع اعالع لطكنعاادضايععك عاجاك وعاسعاحل ا وعااداقيقاوعقضاي عو ا .قلا اعااضير عطا
اافااايوعااااارتاطعحتدااااقعااخلاجاااوعارصيا ااااوعدعصيباااوعااثركعااسااانتعداعاالقللاااالعااطاااا سجع  اااةرعاجااااك وعااااسعاحل ا اااوع

الايف عها ععاحل ا اوعسااع اةاعاا عععا خا اوعاالع يفيعياعاحل ا وعاجطكيباو ع اةاسعاجشايذعاائياقاجعاباخاايرعا خا ااو
اجاااك وع اا عاطاايععكاا عاااايغمع اا ععيقاانع ييفكااوعاااابدوععكاا عحتداااقعااضاايرعابجاااك وعام اااو عا  اايعاااا  عصئااسع

عااطيععخايا عسازا عي ععا يبو.
ياااع ا عا ايا معااذاععاقتعااخلاجوعاالصيا اوعدع س ي  اعاجااد ع خئاة عدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجعع

ذادعاايكياعاديد عف ئا عذاايعاوعااخلاجاوعااياتععخاايا عااااااا عاكايع عاجااد عدع ااجتعا ايا م عباسع ئاةععخاايا ع
عاااااا عاباخي وعاكجيا معااقع لطكنعفا اعاجشيذعحتداقعقلاجوع اد وعرع العا يبوعدعرعخ اعاجاد .

ديفاةععخاطايعااايع عاجااد عدعصيباوعداثركعااسانتعداعع-يعغ عااخلاجاوعاهيعاجيعقاع-خنك عساع دة عااعاوعااطيع
االقللااالعااطااا سج ع ل ثااسعفا اااع رت اانععكاا عاايااكياعاداايد عا اااع دداانع اا علة ااةعاباضاايرعاك اااك وعاااسعاحل ا ااوع

اعيفااةثعااضاايرعا خا اااو عاااا  ع ياائ عاجشاايذعدعهاا ععا يبااوعااععااة عحتداداانعابجاااك وعقذاايا ع ةال اااعاحلاي ااو.عااذ
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ابجااااك وعام ااااو عقفااايوعا اااا ع ااايذجعاصيا اااجعقااااي عا فااايوعذاااايعاااا  ا عالشاااة ةعاائديباااوعع ااااعصاااايعباااخ عاجاااادكع
ع(ع  عقاقيوعاائديابدعاائياقجعااقعصايعفا اع"ا فيوعاائديبوعارعةا عاذاعحتدقع اعدال ةفنعا اين".115 

ا اايا معاجاد ااوعداعا اايا معذادعااخلاجااوعااااال ئةهاعدععا ااجتعاوعااسداانعقااةعيفااايعقطااااعاا  ااثعدعرابطااوعااياا  اوعد
صاايا معااطااي عاالعاوعذااايعالعبخااجتع اا عااداايلعبيصاايلعاالث ااتع اا عحتدااقعااطاايعدعاااكياعااساعااس عطاجاااعاوعااطاايع

عيفااوعااقئاوعذادعقاثرع اد وع خشأععخ اعايفل العيفةاثعأليرعابجاك وعام او.ع
 رمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفيالفرع الثاين: الركن ادلعنوي يف ج

صيبااوعااثركعيفاايلعاهكاااوعااعاقللااالعطااا سجعصيبااوعع ة ااوعالع دااجتعاالعبطي ااقعااطااأعغاا عاائ ااة  عاالع فسااجعاداااا ع
عاحتدقعاايع عاجئخي عفا اع يافيعااداةعا خا جعاائا عفدت عبسعالعبةع  ع يافيعااعصاق نعقاةعصخا جعاار.

 العام يف جرمية ااثرة الفنت او االقتتال الطائفي القصد اجلنائياواًل: 
اكداةعا خا جعاائا ععخاي   ععخايعاائكمعاعخايعاالرادك عا ئةععخايعاائكمعاائخاايعاج اازعاسفايكعاائ اةعا دااةع
قعبنعا قع ثسعااياقئوعاالصيا اوعاااخلا اعاجرت  وععكا ا عااعهيعبلئ ا عقاايعاالاايرعاحلداداجعاكشاجيععكا ع ايع لطااب

 ااجتعااياقااجت.عا اايادعبئخاطاايعااياقئااوعاالصيا اااوععااسع اااع لطكاانعااداااقيوعرعطااايعااياقئااوعاطااس اعاااا  ع ضااسانععكا اااع
عاجشيذعابازهاعع عغ هاع  عاايقا جتعاجشياعوعاغ عاجشياعو.

عا اااعاالرادكعف ااجعااخشاااطعااخسيااجعاااا  ع لجاانعااعحتداااقعغااي ععاا عطي ااقعاااااكوع ئاخااو.عا شاا سعجمااالعاالرادكعد
عااداةعا خا جعارادكعاايكياعاااخلاجوععخة اع شرتطعااداقيوعيفةاثعقلاجوع ئاخو.

اافاايوعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع اا عا اايا معااشاافكاوعااعصاايا معاايااكياعاداايد عفافسااجعا اااععاالرادكع
.عا ااا عيعبفااا عاادااايلعبلااايافيعفا ااااعااعحتدااااقعااياااكياعاجفااايوعاكجيباااوعباااايمعااخذااايععااا عااخلاجاااوعىئخاهااااعاجااااد 

اادااةعا خاا جعاج ااايعدعاالرهاالعاائدا اة عىجايدعارادكعا ااينعار فاالعااياكياعاالصيا اجعفدات عاعخاة اع فاايوع
ااياكياعاالصيا ااجعاجفايوعاكجيبااوعااكيعاع ااادايعذاع ضاا يوعقسياجعفأقاانع فساجعا اااععارادكعا ااينعااعا ااااوعااخشاااطع

 ضاااجعااوععااااوع يألااايذعاال اااي ضعالعبفااا عاوع ل داااقعاالعدعاجيااالد سعااعاوعحتددااانعاالئ ااا  عذ عاجضااا يوعاال يع
ع.(44  لطكنع يافيعايطع ئنيعااعيفةاثعااقئوعاةدك

ا ئاةعاادااةعاج اااايعدعاالرهاالعاائدا ااة ع ل دداا عبلايافيعاائكاامعاباياكياعاااا  ع يا قعاالرادك عااب اااععاالرادكعااع
ااعاالقللاااالعااطاااا سج ع وعاجشااايذع فلساااجعاباياااكياعاالصيا اااجعداوعاوع لطكااانعااياااكياعاجفااايوع يباااوعااثركعااسااانتع

عااخلاجوعىئخاهاعاجاد .ع
ا اااعاذاعحتددااتعااخلاجااوعاالصيا اااوعابجئاا عاجاااد عياااعااجل ثكااوعدعصيبااوعاااال ةامعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع

 فايوعاادااةعااليفل اادععكا عاعل اارعاوعاقايذعاالقللاالعبيقيذعه اعاالقللال عفأوعاااسعجيالاااوعع عه ععااخلاجاوع
ا ااايعسفااا عاكسئاااسعااااا  عار ف ااانعا ااااينعااااااسعا ااايا ع داخااااا عايفاماااا .عفافااايوعاادااااةعااليفل اااادعاباخيااا وعااعااخلاجاااوع
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االصيا اااوعاالاااةعاهااجعاقاايذعاالقللااال عا اااعااداااةعاج اااايعفافاايوعاباخياا وعاكخلاجااوعاالصيا اااوعاالااا عاهااجعاطاايع
عة ةعبيقيذعاالقللال.اال 

اهخااااع اا ع اايجلعاوعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجعبيطااس اع اا عصاايا معااطاايع فسااجعفا اااعااداااةعاج ااااي ع
ايفىتعدعيفااوعاقيذعاالقللالع  د عااداةعا خا جعقاةا ع  اايا عاااسعايفل اااا  عالعااا اعااوعقطاااعاائكامعااالرادكعع

ئااةجلعاائكاامعابايااكياعاالصيا ااجعاجفاايوعياااعاا اااععاالرادكعااعار فااالعهاا اعاايااكياععئخاااي  عاكداااةعا خااا جعالع ل
الوعه ععا يبوع  عصيا معااطي عه اعااطيعاجخة اعابايكياعاابالادعفااوعجمايدعحتداقعااياكياع داجتعا يباو عاها اع

ع.(45 اايكياع لجنعااانعاالرادكععك ع يع داينعايفاام
 

 اص يف جرمية ااثرة الفنت او االقتتال الطائفيالقصد اجلنائي اخلاثنياً: 
الع فسااجعاداااا عاااايع عاجئخااي عدعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع اايافيعااداااةعا خااا جعاائااا عاا اااع كااز ع اايافيع
اادااااةعا خاااا جعاااااارعااااا  ع ئاااةععخاااايا عساااازا عدعااااايع عاجئخاااي عاكجيباااوع يألااايذعاا  اااث عا ااا عاااااللعاادااااةع

عا جعااارع ربزعاائالقوعبنيعااريي عاااريا وعااا اعث.ا خ
ااذاععاوعااريي عهيعايةمعاج اايع  عاايكياعاا  ع ليق ععخاةععاايكياكوعاايا  اوعاكخشااطعاالراد عاجيصانعاهايع
وع لطابقع جتعااخلاجوعدعا يبوعاائ ة و عفاأوعااريا اوعاياةمعاا ئااةعاا اا عااررادكعةااثع ئاةعبكيغ ااعااا اعا عحلاصا

ع ئاخوع لجاازعااخلاجوعال ثسعايةمعااخ ا جعاا  ع ي جعااانعا اينع  عفئكن.
االع ااي عاجشاايذعاايااكياعاالصيا ااجعدعاالرهااالعاائدا ااة عداايدععاايوعهاا اعاايااكياعبثااسعاطاايا ععكاا عاجاااا عام اااوع

طاا سجع.عا ا عيعفاأوعاادااةعاا اع شرتطعاوع فيوعغا اوعار فاالعها اعااياكياعاالصيا اجعااثركعااسانتعااعاالقللاالعاا
ا خاا جعااااارعدعهاا ععا يبااوع ل ثااسعدعقاااوعااثركعااساانتعااعقاااوعااثركعاالقللااالعااطااا سج عاابالااادع فاايوعارادكعا اااينع
اجلج وعااعار فالعاايكياعاالصيا جعاجفايوعاكايع عاجااد عدعاالرهاالعاائدا اة ع ثاسعاادااةعا خاا جعاائاا  عا ااع

ع.(46 االقللالعااطا سجعف جعااريا وعااقع يل ةف اعا اينع  عارايعفئكوعاالصيا جعااثركعااسنتعاا
ااااراثركع ئاااوععااةكع خ اااعااكريااي عااالااايعاطااطاليفج.عاةااةادعاجئاا عااكريااي عاااألاثركعفااأوععك ااوع ااثرك(ع شاالدنع اا ع

غض ن عاااثرعاقل اهانعااثرعاهل ا ان:عاالطسعااثالثجعثيرعااثرعااشجيعثيرا عاثالارا عاثيرا  عا ثير.عاااثرعاعاابنعهاجنعاا
.عد ااااعدعاالطاااطالحعفااااوعيااااع ئااااينععاااةكعيفيااانع يألاااجتعاالاااالةاللعفا اااا عف اااجع ئاااينع(47 اساااتعقذااايععاااااارتعاع

.عاملع ااايدعيااااعدعاادااااقيوع ئي ااا عااألااا عاجئااااملعاا ااااع(48 اقسئاااال عادععكااامعاااااخسسع ئاااينعاال ساااازعاااااالخ ا عاي اااو
عالالسزازعااحلضعااال ي ض.ذعيدعدعابيالع شااوعياع ثسعا

ع
ع
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 اخلاهمة
 ئةعاالرهالعاائدا ة عا اع رت نععكانع  عاقشطوعاصيا اوعصيبوعذادعبئاةعد اينعااصل ااعج عف ايعاعلاةايع
عك عايعاوعاايكطوعاعك عاايكمعاالصل اعج عف يع  عصاقنعبسعاالفي  عاائضي عاك ياطخنيعااا   ع خل ايوعااع

اايطخاو عا  عصاقنعاايع يل ةمعه ععا يباوعاجخااخعااا  ع يايدعبانيعا  اعاادعااةااوعاايط عا ل لئيوعابيي وع
عااقع لأا ع خ اعجمل جتعااةااوععك عاالالمعاقل ايالاعاادي اوعااعااة خاوعااعااطا ساو.

اقلاجااو عاك طاايعااياألاا عاااا  ع شاافكنعاالرهااالعاائدا ااة ععكاا عاجاااا عاااسعاحل ا ااوعا خا اااوعالعبااةع اا ع
ئاوعااطااوعحتااةدعباانعطاايرعاايااكياعاالصيا ااجعااالعلسااايعبيقاايذعاايااكياعاالصيا ااجعبااايمعااخذاايععاا ع ياص ااوع شااي 

عااخلاجوعاالصيا اوعىئخاهاعاجاد .
اااعصاقاااانعألااااياركعاقاااارتاوعبئااااضعطاااايرعاايااااكياعاالصيا ااااجعاجفاااايوعاكاااايع عاجاااااد عياااا ععا يبااااوعابائخاااا ع

جااطك ادععياااعالع داسعاطايركععا عغ هااع ا عاالفئاالعااال ة ة عاعطتعاالشي ئادعا خا اوعاةاوعع ا ععاا ئضعا
االصيا اوعادع دة ل اع اطك عاال ي سعاا  عالع ئةاعاوع فيوعطيركع  عطيرعاجياعةكعااائايوعااا  عبفا عاوع

ا ااااعصيبااوعصة ااةكععكاا عاجخذي ااوعاالشااي ئاوعاائياقاااو عااطيرلاااععكاا ع ععا اااينعدعااا اسعار فااالعا يبااو دااة عاا
ااااوعاالفي خااااوعاك جل اااجتعاااثرهااااعاجاااة يك عا  اااتعاايااااااوعا خا ااااوعدعاائااايااعااع يطااااس اعبسئاااسع يااالدسعبثاااسعاا خ

اعكاااانع داااة خاعبااا ئضعااليطااااادعقيصزهااااع عةعاائدااايابدعاااااقع ااااسعااعاالعاااةا قشااااطعاصيا اااجع ئاقااانععكاااانعأباااا
عابايت:
ااااا  ع يفااجتعبااانعاجااااطك ادعغاا عااةقاداااوعااالاساااا عاعااادكعطاااااغوعااخااايرعاالشاااي ئاوعاحلااااااوعاعكاا عااخ ااايعع:اوألً 

ااسضساألو عااةعااثرييادعااقع  عاج ف عاوع خس ع خ اعادي يوعااع كيعااقع  عااأااعاوع سال عابلعاالياااجتعدع
 سياااا عااخااااايرعاائداباااااو عاذااااايعابالااااالئاقوعيااااربايعاااااااااغوعاالشااااي ئاوعااطاااا العاالالاااااارع اااا عاحلداااايقانيع

ع خ معااائيفي ني.ععااادضاكعاجةقاني
اعل اادعااع خ اينعاااااوعصخا ااوع ا عااأااعاوع يااجتعقطاااعاحل ا اوعا خا ااوعجااك وعاايعاوعااياكطوعاااييفاةكعع:اً نياث

 فاااي سععاااسع ااااع ااا عااااأقنعاوع يااااخعففااايكعاجياطخاااوعاااييفاااةكعاايطخااااوعا ئاااززعااياااكمع عاعاايطخااااوعاااياااكمعاالصل ااااعج
عصل اعاو عااالقلااد و عاااثدافاو.االصل اعجعدعخملك عجماالدعاحلااكعاال

ـــاً  (ع ااا عقااااقيوع فاف اااوعاالرهاااالعاباشااافسعااااا  ع اااةدععخاطااايعااااايعخنيعاجااااد ع2/4اعاااادكعطاااااغوعاجاااادكع ع:اثلث
عااجئخي عاعك عااخ يعاا  ع يليعنعبنعابشفسعطي  عاالرهالعاائدا ة .

ااازعععا عاالاةر نعدعاجالاياادعاائا اوعااااطاوعاارتعاازععكا عاالاةر نعااشايطجعدعجماالعا ايا معاالرهابااوعا ع:رابعاً 
االايجل عاذاايعاايطااوعاائ اسعااشايطجعا اازعععا عغا عع ا عيفااثعااط ائاوعااالهاةامعدعها اعاداال.عاذع ل اازع
جماااااالدعاائ ااااسعااشاااايطجعدعق ااااجتعا اااايا معاالرهاباااااوعع ي ااااا عاصاااايا معااثركعااساااانتعااعاالقللااااالعااطااااا سجععكاااا عاصاااانع

يفاثع ل ازعجماالدعاائ سعااشيطجعدعه اعااخيذع ا عا ايا معبةرصاوععااااوع ا عااياي وعاال ايععااايرعدعاايي و.
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اا  ع ساي ععكا عاجالاياادعا  خااوعاوع ياعاجعذاايععخاةع  اينعا ااطعيفة ثاوع ا عاالاةر نعالعبفا عاوع لاا عجمااال ع
عارااللعب اي.ع

 عاعل ااااادععقخاااايادعاالااااةر نععااااربعاالقرتقااااتعاوعااط ائااااوعااداقيقاااااوعاررهااااالعاائدا ااااة ع دلضااااجعاحلاااا رع ااااع:خامســــاً 
ر فاقاوع ئيأل اعاكليكس عادعيفااوعاال ةا عاا فادعاالعيارتاقتعااالقرتاقاتعالعباةعاوع المعذاايعبشافسع ياعاجع

عقياعةعا   عااسخاوعابةرصوععاااوعع  عااليفلااطادعا  خاو.
معاالعاذاععاااوعا ااااا ع يثاااياعصاااةا  ع اااجتعالع شااااراعدعاائ كااااوعاالةر  ااااوعجياص اااوعهاا اعااخااايذع ااا عا ااايا ع:سادســًا ً 

ألااياركععاازلعاجااةربنيععاا عبئضاا معاااا ئضعاعااة ع فاااخ مع اا ع ئيفااوعبئضاا معباخ اااع دااي عا  ااوعاالةر  اااوعبل داااقع
عاالخياقعاجطكيلعباخ م.

 طي يعاادةرادعااجياردعاا شي وعاكلاة عاررهاالعاائدا اة  عالعااا اعاذاععاقاتعبشافسع اخذم عاهاجعماوعع:سابعاً 
عصيا عدعاجيلد سعاادي ن عاذايعبلةر نعاافيادرعاجياطخوعدعجماجتعجماالدعاقشطوعا يبوعاجخذ و.اال

ــاً  االااالئاقوعىاايحلسنيع ااةقانيع ااالهكنيعدعجمااالعاالااطاا معاكداااا عاب ع ااالعااااقعالع لطكاانعدداؤهاااع دخاااادعع:اثمن
 عاالاااة عيا اعااخاايذع ا عااخشاااطعشاايعدارادع ل ااااوعادايجلعا  اا عاااةااكجعاريايع عااقاففايعا  اارادعااايطاو

االصيا ج عااالةر نععك عايفةثعااطياعاااياا سعاالفخيايصااوعجياص اوعها ععا يباوعالااا اعاذاعاقئاتعبطاياعغا ع
ع دكاة و.

ع
ع
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. صزز ح د ززد الحم ززد و ممنززة جمعززة الات ززي، اهرهززاب والن ززان السززياحي، بحززث من ززور فززي مجرززة مزز تمر اااديميززة  (2)
محزور األمنزي، ، ال2006ا ريل  5-3 رطة د ي الدولي الثالث حول الجوانب القانونية واألمنية لصنادة السياحة لرفترة 

 .230، ص2006مركز البحوث والدراسات، اااديمية  رطة د ي، 
. دمحم محي الد ن دوض، واقع اهرهاب واتجاهاته، اااديمية نا ف العربيزة لرعرزوم األمنيزة، مركزز الدراسزات والبحزوث،  (3)

، 1999/ 6/ 2 – 5/ 31، بحززث قزززدم لنزززدوة مكافحززة اهرهزززاب التزززي دقززدت فزززي الفتزززرة 1999 – 240اإلصززدار رقزززم 
 .23-22ص
 .77( . احمد فتحي سرور، مرجع سا ق، ص4)
 .230( . ص ح د د الحم د و ممنة جمعة الات ي، مرجع سا ق، ص5)
 .171( . احمد فتحي سرور، مرجع سا ق، ص6)
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 .157( . المرجع السا ق، ص 45)
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