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ادللخص
االرهااالعاائدا ااة عصيبااوع اااانعيفدااياعاالقياااوعدعاالاااارععداة اانعالااةدعااخذ ااا عاائااا عاا ا عاائااا عا ل ا ع
اايااكياعاالصيا ااجعدعصيبااوعاالرهااالعاائدا ااة عااافسعاائخا عااخسيااجعىئخاااععاايااااجتعاعكا ع اايع ئكاانعاااااسع ااي ع
افئالعااسنتعاعاالقللالعااطا سج .ع
ااالرهااالعاائدا ااة عهاايع"االرهااالعاجيصاانعألااةعا ففااارعداعاجئلدااةادعاااطااوع يفااةجلعااطيا ا عداعا اعاااد" ع
اهاايعاا اع ئااةعايفااةعااطاايعاقاياذعاالرهااال عاها ععااطاايركع ااةاعااألا وعاايايععاااوعها اعاالرهااالعاااكيعاع ياائ عااانع
ا اينعال داقعغاايدعاصيا اوع ئاخو عداععاوعاا اعثعااةافجتعالر فالعاائة ةع عا يا معاالرهاباو.
ا ليافيعااخلاجوعااداقيقاوعااالز وعايقيذعاالرهالعاائدا ة عىجيدعاجياسعابحلدياعااعاجااا عام ااوعاااقع داجتععكا ااع
اائخ عاالرهالعايايعبيقيذعااضيرعااعىجيدعاالئي ضعاك طي .ع
االع شرتطعاليافيعااخ يذجعااداقيينعاألرهالعاائدا ة عاقيذعقلاجوع اد وع ئاخاوعاذع فساجعالقط اااعاطا عاالرهاالع
جميدعاجياسعابحلدياعااعاجاا عام اوعذادعاااكوعاباة عااعابائداةك عايايعمتعه اعاجياسعدعطايركعألايرعااعدع
افسعاالئي ضعاك طي .ع
الكلمات ادلفتاحية:ععاالرهال ععاائدا ة ععاايكياعاالصيا ج عااثركعااسنت ععألير عاالقللالعااطا سج ع
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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.

:ادلقدمـ ـة
ا ةدعاا شي وععربععايرعاالأر خعطيراعااافاالعخملكسوع عاالفئاالعاررهابااوعاااقعداددعةاااكعاافثا ع ا عاالباياييع
داوعذقنعااعاطاأ عاقاةعاددعاجلريا ادعااياااااوعااالقلاااد وعااالصل اعااوعاااقعاا ةهاعادل اجتعاااةادعدعاائدايدع
ا اا ا كعااع ض اااع عاالفئ ااالعاالرهاباا اوع ا ا عيفا ااثعااف اامعاااخ اايذعاباخذ اايعااعاالا ااااانعااالداادعاجي اال ة وعدع
ار فااا عااقلشارعاالرهالعع س ي عاثدافوعدعاائة ةع عادل ئادعحتتع ي عاالرهالعاائدا ة عاعكا عااخ ايع
اا عااطيدععكا اع خذ ادععاجاوع اازدعاحلاةادعاالقكا ااوعاكاةال عيفااثعباةددعبل اي اعاالصااالعاجلئاق اوع ا ع
 ع.االرهابانيعاعسعصاسع فيوعاعثيعاطيركعاايفشاوع عا اسعاا عا دن
عا جتع زا ةعه ععاالفئالعازايدكعيفجمعاايا يعاا شاي وعااجاد اوعااخا اوععا عها ععاالففاارعاجلطيفاوعاطا تعاجياص اوع
االشاي ئاوعاررهااالعااتعاهل ااا ععافااوعاااةالعاايايع كاايعاااقعاقئااتعألا اوع فئاااانعااع كاايعاااقع ياائ عااعاايقا ااوع
ا عااايارععا فاف لاانعبفااسعااي ا سعاااياااا س عااااع كاايعاجياص ااادعاالشااي ئاوعطااةارعقاااقيوع فاف ااوعاالرهااالع
 عاقلاجااوعا ا ايع ئلااربعاالرهااالعاائدا ااة عع ي اااع ا ععاجيألاايعادعااااقعاااريكتع2005)عايااخوع13 اائياقااجعرقاامع
ففاايعاا ااايفثنيعااهل ااا عاج لااانيعدعاايقااتعاحلاألااي عالاااا اعبئااةعزايدكعاالطاايمعدعادل ااجتعااااةادععفااسعاا ياااذع
Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

282

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
قطاقاانعبشاافسعغا ع ك ااي عاااابداعدعحلااسعاالز ااوعاحلاااااوعااااقع ئاشا اعاجخطدااوعبشاافسععااا عااطا ع ا عاعثاايعطاايرع
االرهالعاطياعاأتث اععك عاجيليجلعاايطينعيفاثعربطنعاجسيي عاباسفيعاجخ يم .ع
عفاررهالعاائدا ة ع يصيدعدععسعادل ئادعبخينع لساا وعا فيوعاعثايعاطايركعاذاع ياةعدعسارااوعااضاريتعداع
اائخا عداعاالألااط ادعألااةعدطا العااايد عاجريااا يعدفاياداععاااقياعد ع اعاااد ععادعحلااسعها اعااياااااعبفا عااداايلعاوع
االرهالعاائدا اة عهايع ا عااطايعاقاياذعاررهاالعاج اارسعألاةعا ا عااةاااوعاااةااكجعاااا عقاةع ايلععااقئخااعاائاي ع
ع ي اعااعحلالٍ عدا سععا طشنعابايعجعاالاالقجعااالصل اعجعااباسفيعاجئلةل عاااا ع اابعباةارععاا اااوعاجخااا وع
اررهالعااسفي عبيصنععا  .ع
اائااة ع خ اااالعه ا اعاجيأل اايذعةكل اانعااداقيقاااوعا ة ااةكع ا عق ااسعرص ااالعااد اااقيوعدعاائ ايااعا ااخلطياعااا اانعبش ااجيع ا ع
االسااسععربعطيحعاالافاااوعاال اوعااالصابوععخ اعاباالئيا ععالقاوعاالرهاالعاائدا اة عاب يباوعاالرهابااوعع ي ااعاع
ع
ةي ااوعااسفاايعباااير ا اعاائداااةكعااالئ ا ععك ا عاصاانعاااااير عيعبااااوع يق ا عاجشاايذعاائياقااجع ا ع خذااامعايففا اانع
ااداقيقاااوعا ااةجلعيفضاايرعها اعاجيألاايذعدعذها عاجشاايذعاثخااايعاااخنعاداااقيوع فاف ااوعاالرهااالعا ااةجلععسا ااوعااليففااا ع
ااقعقذ لنعاوعاصةدعااعاحلةع عقطاقن.ع ع
أمهيــة الب:ــث:ع لجك ا عاةاااوعاا ااثعدع يااكاتعااضااييعااعااطاايعطاايرعع ا عطاايرعاالرهااالعااسفااي عااا ا ع ئااةع
بااةارععااافالع ا عاالااافالعاحلة ثااوعاألصايا عاجلطااير عفررهااالعاائدا ااة عع اااركععا ع شااياذعاصيا ااجع ااي عدقشااطوع
اصيا اوع لئةدكع ي ف اعاط العااسفيعاجلطيم.ع ع

اشــكالية الب:ــث :ع ل اايرعاا ااثعيفاايلعبااااوع س ااي عاالرهااالعاائدا ااة عاجاااع ثكاانعها اعاجس ااي ع ا عحتااةايعاأل ا ع
اايطين عالعاا اعاذاععاوععك عدرصوع عاالخذامعااال طاتعاالصيا جعااةقاق.ع ع

ا ث عاالرهالعاائدا ة عبئضعاالافاااادعااداقيقاوعاة ا:عهسعاوعه اعااخيذع عاالرهاالع ئاةع ا عق ااسعاالرهاالع
اجئاقنععكانعاذاع ارانعرصالعاايكطوعألاةعااشائن عيفااثع يال ة عاالرهاالعاائدا اة ععياااكوع ا عاااا سعقذاا ع
احلفمعدعاحلفي اادعااةعلا ير اوعارياي ع فاي سعففايع ئانيعااعا ااعععدا اة ع ئاني عاهاسع ئاةعاالرهاالعاائدا اة ع
ااااكوع ا عاااا سعاالرهااالعاجئاطايع ياائ عيااعاالرهااابايوعرألاسايعطااسوعااشايعاوععكا عاع اايمعااا ااثععا عأت اااةع
يمعدعااةااسعاااارج عا عاقنعغا وعدعيفةعذالاع يئ عاالرهابايوعااعحتداد اعبشىتعااياا س .ع
ع اااع ثا عها اعااخاايذع ا عاالرهااالعاااافاااوعااطااوعدعحتة ااةعاجئا عاالطااطاليفجعااان عا ا عيعبااااوعاجااةايلعااداااقيينع
ان عاا فاقاوعادااانعأل ع اع ي عابررهالعااخسيج .ع
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أهداف الب:ث

لااةمعااةرااااوعااعاالا ا ا عدعاألااجتعيفااةعرفااالدع ااي فبعه ا ععا ايا مع ا عاائدااال عاحتة ااةعاحلدااياعااجاااا ع
اجئلااةجلععكا ااا عا ي ا اوعاجاااك وعاجئلااربكع ا ع ااي عه ا اعااخاايذع ا عاالره اال عابااااوعاالاطااامعا ي اااوعااان عا ايايع
اجئاق اانععكا اااعبش اافسعط ااي عااعادي ااوع خ اااعبش اافسعأل ا ين عالعا ااا اعدعحل ااسعااري ااي عااا ا ع اااتعابادياع ااةع
ااداقيقاوعاااطوعىفاف وعاالرهاالعاااا عقاةع سيا عاداالعال يااذعاالسيا عااع خيعانععكا عااخ ايعااا ع يا عاانع
اباياجعع عاجئ عاحلدادجعي ععااداعةك.
ااذاععاوعاالرهالعااسفي ع ةمعااعق جتعيفي وعاالفايادعدعاالئ ا ععا عرد امعبشافسععاا عفاأوعاالرهاالعاائدا اة ع
لجاانعااععااسع اااع ااال عباانعاالقياااوعابااا عصاز اااعا ئدااةععكااانعقك اانعا لدخاانعدعقاياركعقسياان عف اايعبااسعيفي ااوعااساايدعدع
االئ عع عاقل ا نعااة ينعااعاائدا ة  .ع

منهجية الب:ث

برياااوع خاااالعها اعاجيألاايذعبشااجيع ا عاايألاايحعاااخل جتعاجااخ اعاال كاكااجعاكخااايرعااداقيقاااوعااخافا كعااجااخ اعاالأطاااكجع
ريففا نع عااللعاا ثعع عيفف وعااخايرعااقعابلرياهاعاجشيذ .ع

خطة الب:ث
خديا اامعه ا ا اعاا ا ااثعااع طكا اانع اا ااة عاثالثا ااوع ايفا ااث عا صا ااسعاايقا اايمععك ا ا ع اهاا ااوعاالرها ااالعاائدا ا ااة ع
اااخايرعااداقيقاوعااقععا تعايففا نعاخيكتعااضييععكانعافقعااطوعاال او :ع
طكنع اة /ععاالطارعاجساها جعاالرهالعاائدا ة ع
ااسيذعا ال:ع ئي عاالرهالعاائدا ة ع
ااسيذعااثاين:عذا اوعاالرهالعاائدا ة ع
اج ثعاالالع/ااط ائوعااداقيقاوعاررهالعاائدا ة ع
اجطكنعا ال:عط ائوعاالرهالعاائدا ة عبيطس اعصيبوع عا يا معاجااوعأب عااةااوعااةااكج ع
اجطكنعااثاين:عط ائوعاالرهالعاائدا ة عبيطس اعصيبوع عصيا معاررهال ع
اج ثعااثاين/عاجاك وعام اوعدعصيبوعاالرهالعاائدا ة ع
اجطكنعاالال:عاحل ا وعا خا اوعاشيعاوعاايكطو ع
اجطكنعااثاين:عاحل ا وعا خا اوعاكييفةكعاايطخاو ع
اج ثعااثااث/عاالرهالعاائدا ة عبيطسنعطيركع عطيرعااثركعااسنتعداعاالقللالعااطا سج ع
اجطكنعا ال:ع ئي عااثركعااسلخوعااطا ساوعداعاالقللالعااطا سج
اجطكنعااثاين :درعاوعصيبوعداثركعااسلخوعااطا ساوعداعاالقللالعااطا سج
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ادلطل همهيدي
اإلطار ادلفاهيمي االرهاب العقائدي
ئااةعاالرهااالعاائدا ااة عايفااةعاااافالعاائخا عااا ع ئاااينع خاانعااااةالع اا العخملكسااو عا لجكا عايفاااا عدعاحلاايالع
ا هكاااوعاااااياعادعااةااكاااو عافاا عاطا عا يبااوعااةاااااوعاذاععاااوععااابياعاك ااةادعااعاذاعاقسااتعارايععاالخذا ااادع
االرهاباوعااةاااو عااعاذاعاقجتع عااةااوعذالاعااعىياقةلاعألةعافيادع اعوعااعفاوع ئاخو .ع
اجدلضاااادعاا ااث عقيا خاعها اعاجطكاانععكا عفاايعني:ع خاااخاااعدعااساايذعا الع ئي ا عاالرهااالعاائدا ااة عاباخاااعدع
ااسيذعااثاينعذا اوعه اعااخيذع عاالرهال .ع
الفرع األول :تعريف اإلرهاب العقائدي
لطكاانعاجياص ااوعااداقيقاااوعاررهااالعاائدا ااة ع ئي ساانعابلااةاي عا لجكا عدةاااوع ئي ساانعدعحتة ااةعارعاقاانعاذاعاعلااربعصيبااوع
اع االعج ةدعاايعاوعا ايا معااائدايابد عذاايعاوعقا اوع ئي ا عاالرهاالعاائدا اة ع ليقا ععكا ععاسااوع خاااانعاكايعخنيع
اجااد عااجئخاي عدعاال ااازعباانيعاالرهاالعاج ااايعااا ع لخاااالع خساا عاالرهاالعااالرهاالعغا عاج ااايعاااا ع لخاااالع

يايفسعاابدوععك عاا ةيعدعاالخسا عادع ياعا نعالعل ارادعا عااداقيينع  .)1ع
اعكا عاااايغمع ا ععااة ع ئي ا عاالرهااالعاائدا ااة عبطي دااوعااألا وعااااةدك عاالعاقاانعغاا اااع اااعبااارسعه ا اعااخاايذع ا ع
االره ااالع اع ااادعااعافا ايادعذااعبياع ااثعا ة يايصا ااوع ئ ااسعداا ااسعااةاا ااوعااعاارص ااا عا لكا ا ع خ اااهج معافد اااع
جئلدةالمعااعاهةاف معااعااا ك م .ع
ااالرهااالعاائدا ااة عا اااعاوع خااايمعااعاااكياع اااايععا ف ايادعداع خااايمعااعاااكياع ي ف اانعدااااوعداع اعااوع ئاخااوع
اايعملع فلينعا ااوعقاقيقاو عا ئيفنعصاقنع عااسدنعاالرهالعاائدا ة عابقنع"االرهالعاجيصنعألاةعا ففاارعداع
اجئلداةادعاااطاوع يفاةجلعااطيا ا عداعا اعاااد"ع  )2عاهايعاا اع ئاةعايفاةعااطاايعاقاياذعاالرهاال عاها ععااطاايركع
ااةاعااأل ا وعا ايايععاااوعه ا اعاالرهااالعاااكيعاع ياائ عااانعا اااينعال داااقعغاااايدعاصيا اااوع ئاخااو عداععاااوعاا اعااثع
ااةافجتعالر فالعاائة ةع عا يا معاالرهاباو .ع
اافداااعاكلئي ا عاايااابق عالعبفا عاعل ااارعاالرهااالعاائدا ااة عارهاااابعداااااا عطاجاااعاقاانعالعبثااسعاطاايركععكا عاائالقااادع
ااةاااوعداع ئي ض اعاك طي عاابالادعالع يي ععك عاالرهالعاائدا ة ع اع يي ععك عها عاااخ تع ا عاالرهاالعابوع

ااااسعااانع س ااي ع لسااقععكااانعباانيعااااةالعاك ااالمععكا ع اااع ااةاسعفااانعا اااعالع ااةاسعألا عها اعاجس ااي ع  )3عاعكااان ع
ئةعاالرهالعاائدا ة عقيعاع عاالرهالعااةااكج عقذياعجاع الد ع كيعا فئالع عاااللعداعاأليارعاباخذاا عاائاا ع
ااااةااكجعد عابايعااا زعاالااااااوعااااقع دااي ععكا اااعادل ااجتعا دي ا اانعاايااااااوعااالصل اعاااو.عا ئااةعع ا ايعقيعاااع ا ع
ارهالعااةالعقذياعجاع دي عبنعاحلفي ادع عاع العق جتعألةعاحليعادعاااخزعادعاائيقاوعااادي او .ع
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قااةع خذاايعااعاالرهااالعاائدا ااة ععجيبااوعصخا اااوع ل ايافيعفا اااعدبئااادعخملكسااوع ا عا اعايا معاائاد ااو عابرألااافوعااعبئااةع
ا ااارعبازه اااعع ا عا ايا معاائاد ااو عا ئك اااعصيب ااوعفيقا ااوع ئك اايع ا عيفا ااثع يعا اااعااط ااس اعااد اااقيينععك ا ع يعا اانع
اداطامع اجتعاالع العاجاد وعااقع لفيوع خ اعفا اعايعاقئتعه ععا ع العاالدالالعع عقطااعاالرهال  .)4ع
ا ل ااازعاالرهااالعاائدا ااة ععا عا ااطعاالرهااالعاالااايجلعاااالخاداعااعقاايذعااخشاااطعاجيصاانعااااانعاائ ااسعاالرهااا عف اايع
داارتلع ا عاالرهااالعااسفااي ععاايوعا ا ا ع يصاانعبشاافسععااا عااعااخشاااطعاائدكااجعااادااةرادعاا هخاااوعاألف ايادعداع
ا اعادعاةمعاالأث عاايكبععكا اعداعاسعقةرالا  .)5ع
اخيلكا عاالرهااالعاائدا ااة عع ا عاالرهااالعاا ايااايصجعدععاايوعا ا ا ع يصاانعااعاايحلااا عاائضااي وع ياامعاالقياااوع
ابال ةا ع يادعبايايصاوع الد عااع ة هاعداعاالأث ععك عقةرالا .ع
ا عابلعااا ع ل ازعاالرهالعاائدا ة عع عاالرهالعاالافارتاينعاجيصانعااعدص ازكعاحلااانعااليايلاا عااالرهاالع
االقلااد عاجيصنعااعا قشطوعذادعااطابجتعاالقلااد  .ع
اا اع ل ازعاالرهالعاائدا ة عب ا اوعااطاوع ا عااخايفااوعااداقيقااوعقذاياع ياا لن عاهايع ااع اخئفسعبيصانعااارعدع
اي عجمايدعا ع ااالعاااقع خ ئاثع خ اااعاطاياع ئانيعاااايعملع رت انععكا ااعألاايرعفئكاج.عادعألاييعحتة ااةعذا ااوعاالرهااالع
اائدا ة عالعبف عاقفارعاائالقوعبنيعاالرهالعاائدا اة عايفداياعاالقيااو عف ا اعااخايذع ا عاالرهاالع اةدعاال لاجتع
ب ئضعيفدياعاالقياو عا ةدعا عاادي جعاااخذاا عاائاا عا ا عصاقانعقاايعقاةع فايوع ا عااأوعاارباوعاالرهاالع
اائدا ااة عاجياااسعبدااةرع ا عبئااضعيفدااياعاالقياااو.ععك ا عاوعاجشاافكوعالع دا ععااخاعها اعاحلااة عبااسع ث ايرع شاافكوع
دايجلعهجعاااكوع فاف وعاالرهالعاائدا اة ع وعها ععااياااكوعبفا عدوع فايوعيااعقاثرعبئااةكعاجاةجلععكا ع اةجلع
ايفرتا عيفدياعاالقياو  .)6ع
ادلب:ث األول
الطبيعة القانونية لإلرهاب العقائدي

ااائنعحتة ااةعااط ائ ااوعااداقيقاااوعارره ااالعاائدا ااة عدعاالش ااي ئادعاا ااقعالع ااخ عط ايايفوععك ا عه ا ععا يب ااو عدع
اايقااتعااا ع ئاارتمعفااانعااسداانعاكجايا معاجااااوعأب ا عااة عااااوعااااةااكجعاطا عا يبااوعاايااااااو عاعكا عاااايغمع ا عاوع
غاا اوعااسدنع ضسجعاط عا يبوعاايااااوععك عصايا معا ا عااةاااوعااةااكااو عاالعاوعا ايعخيلكا عدعجماالعاا اثع
دعصيباوعاالرهااالعاائدا ااة عالعااا اعااوعهخاااعاااالالمعيفاايلعاجئاااارعااا ع يالخةعااااانعدعذاااي عع اااعاوعهخااااع
اااالالمعيفاايلعط ائااوعصايا معاررهااالعبشاافسععااا عاهااجعايفااةجلعصايا معد ا عااةااااوعااةااكاااو عا اايعااا ع دلضااجع
با اااوعط ائ ااوعصيب ااوعاالره ااالعاائدا ااة ععأيف ااةعص ايا معد ا عااةاا ااوعااةااكا ااوع ا عصاق اان عاط ائ ااوعصيب ااوعاالره ااالع
اائدا ة ععجيبوع عصيا معاالرهالع عصاقنعقاي .ع
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االك عااسدنعا خا جعيفيلعحتة ةعط ائوعا يا معاجااوعأب عااةااوعااةااكج عفأالخةعا ااععااعاجئااارعااش ااجعدع
اا ا العااا ااسوعاايااااااوععك ا عه ا ععا ايا م عااااالخةعقا ااياوعدعبااااوعذا اايعااعاجئا ااارعاجيأل اايعج عاافداااعاك ئا ااارع
ااش اج ع ئةعاالرهالعاائدا ة عصيبوعاااااوعاذاععاوعاا اعثعااةافجتعالر فاااعاااااا.ع ع
ا ايادعابا اعااثعااعااااةافجتعااي ا نعااسئااالعااعاائكااوعااي اياااوعااااقعركااتعااساعااسععك ا عار فااالعصيبلاان عاه ايعاجئاااارع
احلاامعاااييفاةعدعحتة ةعا يبوعاايااااو  .)7ع
اافداعاك ئاارعاجيأليعجعاهيع ئاارعااريا وعداعااريي عاا ع يلخةعااعاجااك وعااسعاحل ا اوعا خا ااوعاااقع ضاارعااع
لةدعاباضيرع عا يبو ع فيوعاالرهالعاائدا ة عصيبوعاااااوع ىتععاوعاحلقعاجئلةجلععكانع لئكقعبفاااوعااةاااو ع
ااالرهالعاائدا ة عيفينعه اعاجئاارععسعفئسع فيوع اةرععااخزاذعااعقكنعقذا عاحلفامعااعذاايعااخشااطعااا ع
بف عاوع فيوعىثابوعدفاذععا عاااخسسعدع ياص اوعاالاال ةادعداعاالرهاالعااا ع اراانعااياكطوعاحلاع اوعا ضااعألاةع
اعوع ئلخقعد عااع هنعااععداةكع ئاخو .ع
ااقيجا اع جتعاال اععاارياانعدعااسدن عا اع ياعع عاوعحتة ةع س ي عا يا معاجاااوعأب ا عااةاااوعاااةااكجع يالخةعااع
اجئاااارعاجيألاايعجعال ة ااةعاجاااك وعام اااوعدعها اعااخطااااعااالسي ااقعباخ اااعاباانيعصايا معااداااقيوعاائااا ع ئااةعاالرهااالع
اائدا ة ع عطا سوعا يا معاايااااو ععايوعار فااااع شافسعاعلاةايععكا عااخذاا عاائاا عدعااةاااوعاااداا مععكا عاااخذمع
االصل اعاوعااايااااوعااالقلااد وعااقع ثسعقامعادل اجتعاهايع ااع ئاربععخانعاباخذاا عااةاالير عاك جل اجتعااا ع انع
را لنعبلجي عه ععا فئالعاغ هاع عافئالعااثركعااسنتعااالقللالعااطا سج.ع ع

ادلطل الثاين :طبيعة االرهاب العقائدي بوصفه جرمية من جرائم اإلرهاب
عدالك ا عااسداانعا خااا جعدعحتة ااةعااط ائااوعااداقيقاااوع ايا معاررهااال عفذ اايعدعه ا اعاااااةدعا اهاااو:عد اااعع ا ا ع
االرهالعابااسوعاايااااو عاا اععقايع خفيع كيعاااسوععا عها ععااطا ساوع ا عا ايا م عاعكا عااايغمع ا عاوعا يباوع
اايااااااوع ئااةعاالعااافسع ا عاااافالعا يبااوعدعااداااقيوعا خااا ج عاعاقااتعصيبااوعاطا كعاباخذاايعااع يألاايع اعاهاايع
قذا عاحلفام عاها اع ااعدعاجعااعااديايكعااائخا عدع ياص اوعاالصايا عذادعااطاابجتعاايااااج عاالعاوعبئاةعقااا عااثايركع
ااسيقياوعاا عاجشيعيوعاااسد ايع خذياوعااعادي عااياااجعقذيكعخملكسو عاائسعاجةراوعاالدكاة اوعا ة اةكعدعاائكاي ع
ا خا اااوعاالع ا ع دجلعبضااياركعاايفااقعابدااي عااياااااجعةا ااثعالعخيضااجتعاكئدااالعج اااعخيضااجتعا اانعاادلكااوعاااي ااسايفيوع
اااكايرعاقطاذعااطي ق  .)8ع
افا اااع لئكااقعاب يبااوعاالرهاباااو عاقااةرع ئكااقعاال اايعىيق ا عاجةراااوعاالدكاة ااوعا ة ااةكع ا عا يبااوعاايااااااوعاادااي ع
اايااا ااج عالع ئ ااةعا يب ااوعاالرهابا ااوع ا عق ا ااسعا ايا معاايااا اااو عا ا عابلعاااعاالره ااالعاائدا ااة عااوعاق اارتلع
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االرها ع عادي عااياااجع ع يفاوعاائدالعاا عا ع ثخانعع عرد نعداعراااالنعاااقع اةعا اعا اال عااا عااا ع ايغمع
كاايعاائديبااوعاالرهااا عاااأقنعاااأوعادااي عااياااااجعااع ااياعااخشاااطعااا عبارااانعدعاا اسعحتداااقع اااع ااال عباانعاا ا ع
خئاانع ا عاائاايدكعااع ف ايارعاااالاانع ااىتعاااخ تعااسيطااوعدعذاااي.عاالعاوع خاااطعاالااالالمعهاايعاط ا عاالرهااالع
اا عخيلك عع عاط عاالصيا عااياااجعف يعااسعاصيا عقيبعااعحليد عباسعاصيا ااعط ائاااعابجئا عاااا ا عا ع
طابئنعاالطالاع عيفاثعاجياسعابائداةكعااادامعاالصل اعااوعااثابلاو عاهايعاااسعدعااياقاجتعاالعاصايا عيفداداجعااااسع
اصيا ع زعي عااع يهي عع اعهايعاحلاالعدعاالصايا عاايااااجعااوععااوعالع يال ةمعاالعاجيااسعاباخذاا عاايااااجعااع
االصل اعجعااعاالقلااد عاادا معبداةع ئة كنعااع ريا ع .ع
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
االع ااع كساتعاالقل ااععألاياركعاال ااازعبانيعا يباوعاالرهابااوعاجخطي اوععكا ع ئا عاالصايا عاا يباوعااياااااوعاااقع لجايدع
ا اااع ا عها اعاجئا عاابالااادعألااياركعاال اااازعباانيعا ايا معاجاااطخئوع–عا يبااوعاايااااااوع–عععاايوعااداااقيوعهاايعاا ا ع
اااطخئ اعع ا عطي ااقعاال ة ااةعابائدااالعحلف ااوع ياهااا عاباانيعا ايا معااط ائاااوع–عا يبااوعاالرهاباااوع–عااااقع ثااسععااسع
اقل ااعجئ عاالالدا وعااا عاا ع ي اعااض عاائا عدععسع فاوعاز او .ع
اابائيدكعااعاال اععاا ع ضسجعااااسوعااياااااوععكا عصايا معاالرهاال عاوعاالرهاالعاائدا اة عالع ئاةاعاوع فايوع
ااكيابع خاهضاعاكخشاطعااياااجعااةااكج عااا ع ل ثسعدعاصيدعااليفزالعااجخذ ادعاايااااوعاجلطيفو .ع
ا ياالخةعاقاااارعاال اااععا ال عااعاوع ااي عاالرهااالعدعطاايركعاالرهااالعاائدا ااة عاردعباانيعقااايرع ااي عاالعلااةايع
عك ا عد ا عااةااااوعااااةااكج عا ايايعدعاالشااي جتعاائياقااجعداعاالشااي جتعاجداااروعاجاااي عاااسيقيااج عاه ا ععااطا س اوعافداااع
اك ئاار عاجيأليعجعاااش اجع ئةع عق اسعا يا معاايااااو عففسع خ اع يل ةمع دي ضعاالديارعااةاااو عاالع
اوعاالره ااالعااا االخاداعااع ط اايرعاجئ ا عااكري ااي عا اان عا س ي اانعاحل ااة ثعاا ا ع ئ ااينعاع ااالعاائخ ا عاا ااقع ي اال ةمع
ايفةاثع ريا ادعاااااوعابامعااسفايعااائدااةكعصئكاتعاجشعايذع ئا انعدعاطاارع ا عااشاةكعدعااااالنعجياص اوعها عع
ا يا م.ع ع
د اعاال اععااثاينعاا ع خفيعاط عاالرهالعاابالاادعطاير نعاجل ثكاوعدعاالرهاالعاائدا اة عفاأوعاقااارعع يالخةاوع
دعذااايعااعاوعاجااال يادعااةاااااوعاداااقيوعاائداايابدعااااقعاااال ئةدعاااااسوعاايااااااوعع ا عص ايا معاالرهااالعاجب اااجتع
طيرع ععيوعاالرهالعع عطي اقعااثركعاحلايالعاالهكااوعاااسانتعااطا سااوعاااسعاصيا ااعقيا ااععا يباوعااياااااو عاافخانع
اص ايا عفطااي ععخا ا عااوعاااااسوعاايااااااوع دلااايكععك ا عا ايا معااياقئااوععك ا عاحلدااياعااحل ايايدعاائا ااوعاك اياط ع
ااايتعااادوعبفسعصيا معد عااةااوعااةااكج .ع
االعبفا عااليااكامعاا ااااعأبوعاالعلاةايعدعاالرهااالعاائدا ااة عهاةفاعدعذا اان عاا اااعقاةع دااجتعبااةاافجتعااايجل عفااالعبفا ع
االسيقوعدعه ععااطا سوع عاالرهالعبنيعصيا معاالرهالعاافئالعداثركعااسنتعااالقللالعااطا سجعاااقع يائ عااعحتدااقع
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االااالداللعاكاايط عدعاقكااامعالااسعاكاال ك ع ا عاالااالئ ارعااعااخذااا عاائخاااي .عفااالعبفا عاوع دااجتع كاايعا ايا مع ا ع
اصسع طاانعااهاةامعق اكاوعبفا عاوع ديهااعاادااقيوعاااةادعاادل اجتعاااةادعحتاتعذر ئاوع ااع يا عابافسااحعاجياك ع
قذ اياعاكط ائااوعاجئدااةكعي ا ععا ايا م ععيااااعصيبااوعاصل اعاااوعةلاانعلااةمعااع دااي ضعااخذااا عاالصل اااعجعدعاا كااةعداع
صيبوع يصةعاطياع شرتعاعداعيفااوعارهالعفان.ع ع
اع اااع ا عاعلااةايع يصاانعألااةعا ففااارعداعاجئلدااةادعاااطااوع يفااةجلعااطيا ا عداعا اعااادع عاالعاار فاانعاريااي ع
ئكي ع االعا خاكعاوع ئيأليععأباكيامععك عاايد عاائا عايايععاوعاررهالعفانعاااكوعداعغيألااعاا اي عرغامعاوع
هخااعداااانعايعاوعبف عاالئ ع عاالياعع عه ععا هةام.ع ع
ع
ادلب:ث الثاين
ادلصل:ة احملمية يف جرمية االرهاب العقائدي

اجاااك وع ئااينعاريااو:عاااااالح عااجاااك وعاايفااةكعاجاااا عا دااال:عرد عاال ااا عاجاااك وعدععا ا عا ع اااع ئااثععكا ع
ايع
اااالح عا ع اع لئاطاععاالقياوع عاالع العاا اعثوععك عقسئنعااعقسجتعقي ان.عااجااك وع سئكاوع ا عااااالح عاه ع
عاايوعااشااجيععك ا عهاااأكععا كااوعةياانع اااع اياععذااايعااشااجيعااان)9 .عاعك ا عااخداااضع ا عه ا اع دااالع هاايع ا عاهااسع
.)10

اجسااةعالعاجاا عا عهيع عاط العاالع العااقع ئثععك عااسيادعالععك عاااالح)
د اااعاجاااك وعدعاالئي ا عاالطااطاليفجعف ااجع"ا طااسعع ا عصكاانع خسئااوعااعدف ااجتع ض اايك"  )11عا ي االسادع ا عه ا اع
اجس ي عا اعحتدقعدفجتعأليرعااعصكانع خسئاو.عاىئا عقاايعقااسعهاجع"عاسع ااع شا جتعيفاصاوع اد اوعااع ئخي اوعاشا ع
ااا"عااذاع ثكااتعاحلاصااوعاجاد ااوعدعرا ااوع اااك وعاحلااااكعا اااك وعاايااال وعا يااة وعا اااك وعرا ااوعاعضااايعا ياامع
اكي عافقعاديجلعااط ائج عفأوعاحلاصوعاجئخي وع ل ثسعدع اك وعااشيمعااالعل ارعدعا ايا معاجاااوعةي اوعاالقيااوع
ايفي لاان  )12عا ئي ا عاجاااك وعأبااااعادداانعاكخسااجتعدافئااوعاكضاايرع ئي ساااعقذاايعااعاجاااك وع ا عزاا ااوعااخلاجااوعاملع خذاايع
ع
ااا اععسفيكع ئاخاوعةاةعذالاا عاهخاااع ا ع ايجلعيفداداوعاجااك وعالع ئاةاعاوع فايوعيفاااوع يافداوعبانيعاجخسئاوعااياةم

 )13عفدا ا ااسعه ا ااجع"اجخسئ ا ااوعا ا ااسعاحل ا ا ااوعااداقيقا ا ااوعاا ا ااقع ض ا ااسا اعاجش ا اايذععكا ا ا عاحل ا ااقعاجئل ا ااةجلععكا ا اانعااعاج ا ااةدع
ابالعلةاي"  .)14ع
االع لك عاجاك وعاسعاحل ا وعا خا ااوعدعاالرهاالعاائدا اة ععجيباوعد ا عداااوععخ ااععجيباوعررهابااو عدذععالةااع
اةمعااعامافذاوععكا عااييفاةكعاايطخااوعاااياال عاالصل اااعج عيفااثعدألاس عاجشايذعاحل ا اوعا خا ااوععكا عاافااااوع
االصل اعج عااعلربعاجياسعبنعايفةجلعصيا معد عااةااوع عااةااس .ع
ا خطااي عاالرهااالعاائدا ااة ععجيبااوع ا عص ايا معد ا عااةااااوع ا عص ااوعااااةااسععك ا عاالعلااةايععك ا عااخذااا عاائااا ع
ااااةااكجعاكةااااوعااجياااسعاب ا عااالااالديارعفا ااا عا ايادعاباخذااا عاائااا عهخااا ع كاايعارصايايادعااااقع دااي عااااعااةااااوع
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الااأ نيعااساايدعدعااااةااسعألااةعا اطااارعااااقع ااسعااااخسسعااجااال عا خااجتعه ا ععا اطااارعبيألااجتعاالشااي ئادعااالز ااوع
ال دادنعااحلسا ععك ع دةاا ن .ع
ا جتعاوعااخذا عاائا عخيلك ع ا عداااوع اايجل عاخيلكا عدعاا كاةعاايايفاةع ا عز ا عاااي عاالعاقانعااسعرا اوع ااايكع
عخملك عاالشي ئادعاائداباوعااقعصئكتع عااخذا عاائا عاااصاعحل ا وعقامعادل جت عاصي تعاجياسعبن.ع ع
اع شاافسعاالرهااالعاائدا ااة عاط اياعع ا اععك ا عاايعااا زعا ااااااوعااااقع دااي ععكا اااعادل ااجت عالعاااا اع ا عااخ ايايفجع
اايااااااوعااالصل اعاااو عافداااعجاااع يماانعااخذااا عااداااقيينعيا اعادل ااجتع ا ع اايف عااط أقاخااوع فايادععارا ااوعقااامعادل ااجتع
اد عا اعو ععع اع ئةعا عاادي جع عدهمعاجاا عاااقع يائ عاجشايذعا خاا جعااعرا لانع ا ع اي عافئاالعداثركع
ااساانتعبي ا نعاائداااةكعااااقع ئلخد اااع اعااوع ا عا اعاااد ععيقاانعايفااةعاايعااا زعااااقع ئل ااةععكا اااعخملك ا عااااةالعدع
احلسا ععك ععااااعاا خ اع عاال ة ةادعاج لكسو عالعاا اع عاال ة ةادعااةااكاوعااقعبف عاوع فايوع ةفيعاوع
عااارج عاافيوعااييفاةكعاايطخااوعاااياكمعاالصل ااعجع ا ععخاطايعاافاااوعاالصل ااعجعاكةاااوعااا ع ئاةعاجيااسع
باانع ا عص ايا معد ا عااةااااوعااااةااكج عفااأوعاجاااا عام اااوع لجك ا عبلجااي عاااال ةامعاالرهااالعاائدا ااة عبشاايعاوع
اايكطو عادعااييفةكعاايطخاوعااقعقلخااياعبشجيع عاالسااسعاعك عااخ يعاايت :ع
ادلطل االول :احلماية اجلنائية لشرعية السلطة

ئااةعاالرهااالعاائدا ااة ع ا عص ايا معد ا عااةااااوعجاااع رت اانععكا اااع ا عاعلااةايععك ا عاافااااوعاجاااد عااجئخااي عاكةااااوع
اعك ا عااخ اايعاا ا ع ئااسعقلاجل اااععااةاا ععك ا عااايعاوعاايااكطو عا ايادعبشاايعاوعاايااكطوعذااايعاالباااوعااعاالعلدااادع
اا ع ييدعدعجمل جتع ئنيعاااللعفرتكعز خاوع ئاخوعى عبارسعااياكطوعابطي داوعساراال اعاعاسااوعاقلداياا عاعكاانعالع
ئةعاايكطوعايعاوعاالعاذاععاوع عبارا اعاطي دوعسارال اعياع لسقع جتعاايد عاايا ةعدعادل جت .ع
ابئةعاوع طيردعففيكعااشيعاوعااط عااشائنع ااةرعااياكطو عاطا عاالااارعاحلفاا ع ا عق اسعامفاي نيعااطي داوع
ااشاايعاوعااييفاااةكعج اراااوعاايااكطو عااطا ع ا عاجيااكمعباانعاوعاايااكطوعااشاايعاوعهااجعااااقعأتيتععا عطي ااقعاالقل ااالع
ا ااع كايعاااقعأتيتعأب عطي اقعقاايعف اجعغا عاايعاو.عااطا عازا ااععكا عاادابضانيععكا عااياكطوعساراال اعدعألااييع
ااخااايرعااةااالير وعاجخذ ااوعياااعةاااثع فاايوعساراااوعاايااكطوعاباشاافسعااا عيفااةدععااةاااليرععاعكا عااخ اايعااا ع
ل اا عاففيكعااشيعاو  .)15ع

ادلطل الثاين :احلماية اجلنائية للوحدة الوطنية

ال عخييج ع س ي عااعييفةك عاايطخاو عع ع ئ عاالاليفم عااالقيجا عبني عخملك ع في د عااشئن .عاعيفت عااعييفةكع

اايطخاوعأبااع ط اقعاجياطخوعدعااةااو عابلئ عقايعهجعق يلعاالئةد وعاائدا ة وعدعاطارعهي وعاطخاو عاعكانع ئةع
االرهالعاائدا ة عاقل ااعطارخعاالقل ايعاااياليعاك ي وعاايطخاو عابلئ عاداعهجعاقل ااعاكئاشعاجشرتاععك ع
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اااسعاجياطخوعبيط عاجياطخوعاجي فزعاااا عال داقعايي وعاايطخاوعااقع خ ريجعاوع ئكيعا ي يععك ععافوعاييايدع
ا ز اوعداعااسيعاوععك عاالالمع اادرهاعقي اوععاقتعد عد خاو .ع
ا ي ت عااعييفةك عاايطخاو عار اطا عال ع د س عاالجز و ع جت عاايكم عاالصل اعج عاذ عال ع ئة عاالرهال عاائدا ة عاقل ااع
اكييفةكعاايطخاوعف ين عاا اعاعلةايععك عاالئا شعاايك جعبنيعا اعادعاج لكسوعدااسعااةااوعداععك عاائاشع
اجشرتاعبنيعا اعادعاج لكسوعااقع لفيوع خ اعجمل جتعااةااو عاا اع ثسعااييفةكعاايطخاوع ةاال عاااااا عاكيكمع
االصل اعج عيفاث ع فيو عاايكم عاالصل اعج عهةفا عغا اا عاكييفةك عاايطخاو  )16عاجا ععاقت عااييفةك عاايطخاو عالز وع
اكلئا شعاايك ج عفدةعيفيرعاجشيذعاائياقجععك عرا ل اعاض اوعاايكمعاالصل اعج عاقذيا عاكلالز عبنيعااييفةكع
اايطخاوعااايكمعاالصل اعج عفأوععكلا اعبثسعاجاك وعاسعاحل ا وعا خا اوعبلجي عاالرهالعاائدا ة عاايعأل ع
ااخايرعااقع ي عااثركعااسنتعااعاالقللالعااطا سج .ع
ع
ادلب:ث الثالث
االرهاب العقائدي بوصفه صورة من صور ااثرة الفنت أو االقتتال الطائفي

ملع لخاااالعاجشاايذعاائياقااجعاالرهااالعاجيصاانعألااةعا ففااارعداعاجئلدااةادعاااطااوع يفااةجلعااطيا ا عداعا اعاااد دع
قاقيوعاائديابدعاائياقجعرقمع )111عايخوع1161عبشفسعطي عا يعاا ع دلضجعاالياؤلعع ع اةجلعد فاقااوع
ئا لنعأل عا يا معاجااوعأب ا عااةاااوعاااةااكج عادع اةجلعا فاقااوعاقط اااعقااقيوع فاف اوعاالرهاالعرقامع )13ع
ايخوع2005ععك عه اعااخيذع عاالرهال.
اابايص اايذعااعقا ا عاج ااادكع )115ع ا ا عق اااقيوعاائد اايابدعاائياق ااجعع ااةعاوعاجش اايذعاائياق ااجعذع اايع ا ااطك عاالقلل ااالع
ااطااا سج عبااسعاعاقاانع ا عيفااثععك ا عاالقللااالعااطااا سجعبديااانع ئاقاانعابايااج عاجالبااةع ا عاااال ةمعااثركعيفاايلع
اهكاااوعااعاقللااالعطااا سجعاذااايعبليااكا عاج اياطخنيعداعة ك اامععكا عااليااكا عبئض ا معألااةعاا ا ئضعاااااي عااعابحلااثع
عك عاالقللال عا فيوعاائديبوعاالعةا عاذاعحتدقع اعاال ةفنعا اين) .ع
اعاعلااربعاجشاايذعاائياقااجعااثركعفلخااوعطا ساااوعداعاقللااالعطااا سجعصيبااوعارهاباااوعىيصاانعق ا عاجااادكع )4/2ع ا عق اااقيوع
فاف ااوعاالرهااالعرقاامع )13عايااخوع2005عيفاااثعصااايعفا اااع ئااةعاالفئااالعاا اااوع ا عاالفئااالعاالرهاباااو...ع-4ع
اائ سعابائخ عااال ة ةععك عااثركعفلخوعطا ساوعااعيفيلعاهكاوعااعاقللاالعطاا سجعاذاايعبلياكا عاجاياطخني عااعرك امع
عك ع يكا عبئض معبئضا عاابال ي ض عداعاال ي س) .ع
االئي ا عصيبااوعااثركعفلخااوعطا ساااوعااعاقللااالعطااا سجعقيا خاعها اعاج ااثععكا عااع طك ااني:ع خاااخاااعدعاجطكاانعاالالع
ئي عااثركعااسلخوعااطا ساوعااعاالقللالعااطا سج عااااخاعاجطكنعااثاينعااعبااو درعااوعصيباوعداثركعيفايلعدهكااوعداع
اقللالعطا سجعاعك عااخ يعاايتعبااقنع ع
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ادلطل األول :تعريف ااثرة الفتنة الطائفية أو االقتتال الطائفي

دلضجعبااوعاالاطامعا ي اوعاررهالعاائدا ة عحتة ةعاجئ عااكرياي عااالطاطاليفجعاالقللاالعااطاا سجعع ااطك ع

اردعدعاجادكع )115ع عقاقيوعاائديابدعاائياقجعااجادكع )4/2ع عقاقيوع فاف وعاالرهاالعاائياقاجععخايا عاكسايذع
ا ال عفضالعع عبااوعاجئ عااكريي عااالططاليفجعاكسلخوعااطا ساوعايرادعها اعاجااطك عدعاجاادكع )4/2ع ا عقااقيوع
فاف وعاالرهالعااياا عاا عيعاذايععخيا عاكسيذعااثاين .ع
الفرع األول :ادلعىن اللغوي واالصطالحي لالقتتال الطائفي

لفيوع اطك عاالقللاالعااطاا سجعsectarian fightingع ا ععك اوعقلاالعداععايااعfightع ايع عاااانعا اااوع
ااعاعثاايعابااالئ العا ااة عداعغ هاااع ا عااااا سعاائخ ا عااش اااج  )17عاعك ااوعطااا سجعخياال عداع لاااسع يفااةجلع

ااطيا ا عااعااسااياعااة خاااوعاهايع اااطك ع ااأايذع ا عاسا عsectعا ئااينعطا سااوعداعفيقااوعداعيفازلع ل ااجتعافايادعععكا ع
عدا ةعد خاوعاايفةكعأل عدايقوععربجل  .)18ع
ا دا ااةعاباطا س ااوعجم يع ااوع ا ا عاالاا ا ارع ئ اامع اا ازادعااعط ااسادع ش اارتعو عداعجم يع ااوعااا ا ارع لا ااسيوع

بااسادع ئاخااوعةيانعاايألااجتعاالصل اااعجعاألاايكعااعاحلااااوعاااا اوعااعاارايعااياااااوعااعااخشاااطعااخدااا .)19عداع
هجعع اع ياهاعاا ئضعااايعجم يعاوع ا عاالاا ارعبيطاس مع اعاوعاايايعاعااوعها اعاالعل اارعراصئااعااعاطاك اعا ع
د خ اعا ع يعزهاعاالصل اعجعا عاايحلاسوعااقع الد اع .)20عد اعاالقللالعااطا سجعف يعالع لجاازع ئا ع" كايعاائ كااادع
اادلاااوعااقع دجتعبنيعطيا عادل جتعاا كيعاائ كاادعاادلاااوعااقع دجتعب اعثعطا سج"  .)21ع
االع ئةعاالقللالعااطا سجعيفايابعاهكااوعاالعاذاععااوعاانعهاةمعاااااجعابئاةع ا عجمايدعاالقللاالعااطاا سج عىئا عقاايعالع
ئةعيفيابعاهكاوعاالعاذاعاقجتعدعقطااعاااجتع ش سععسعاقكامعااةااوعااعاصزايعااائوع خن  .)22ع
الفرع الثاين :ادلعىن اللغوي واالصطالحي للفتنة الطائفية
ذع اايعاجش اايذعاائياق ااجع ا ااطك عااثركعااسلخ ااوعااطا سا ااوعااعصاق اانع ا ااطك عااثركعاحل اايلعاالهكا ااوعا ا ااطك عاالقلل ااالع
ااطااا سجعاذااايعدعقاااقيوع فاف ااوعاالرهااالعاائياقااجعرقاامع )13عايااخوع 2005عاعك ا ععفااسع اااطك ع"االقللااالع
ااطااا سج"عاا ا ع ئااةع ا عاجا ااطك ادعاالعثاايعدقااوعااألااييفاعاك ئ ا عاج ايادعاباااخ عااداااقيين عهخااااع ئاااوععة ااةكع
جاطك عااسلخوعااطا ساوعحتل سعاالسي عااالأا س  .)23ع
اعك وعااسلخوعاامع شلقع عااسئسعااثالثجعفنت عاذعيدعياع ئاوععةك عيفاثعذعيهاعا يهي عباا ايفنعأبوعااسلخاوع
أتيتعىئ ا عاال ل اااوعااالال ااار عاااساانتعااليف ايااعاباخااار ع داايل:عفلخااتعاا ا هنعاذاعدداكلاانعااخااارعالخذاايع اااعصيد اان.ع
افنتعفالوعااةرهمعاااة خارعاذاعاداكنعاافيرعااخذيعصيد ن .)24ع ع
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اقةعاردعاس عااسلخوعدعااديقوعاافي عدع ياألجتع لئةدكعاىئااوعخملكساوعبدياانعاا اقنعا ئاااعىئا عااليفايااعدعااخاارع
دعااايركعاااارباجع"اوعااا عفلخاياعاجااال خنيعااجال خااادعيعملع ليباياعفك اامععا العص ااخمعاياامععا العاحلي ااق"  )25عاقيااانع
هلالج لجعدعايركعاا ارايدع" ي عهمععك عااخارع سلخيو"  .)26ع
اأتيتعااسلخااوعدعااداايقوعاافااي عىئ ا عااسجااير عاأتيتعىئ ا عا خاايوعاديااانع ئااااعدعااايركعاادكاامع"فيل ااايعا اااياوع
أب ااافمعاجسلاايو"  )27عاااسلخااوعااضاااللعااالي عاااسااا عهاايعاااااا ضعاعا ايعاجضااسععا عاحلااق عاااسااا عااشاااطاوع قاانع
ضاسعاائ ااد.عا ايدعااسلخاوعىئا عاافسايعادياانعهلالج لجعدعااايركعاا دايكع"اااسلخاوعاااةع ا عاادلاس"  )28عاقياانع ئاااعدعااايركع

ااخيايع"اوعاسلمعدوع سلخفمعاا ععسياا"  )29عاااسلخوع ئينعااليعااجئااوعاديانع ئااعدعاايركعااليباوع"دالعدعااسلخاوع
ادطيا" .)30عاأتيتعااسلخوعىئ عااسضا وعع اعدعقيانع ئااعدعاايركعاجا اةكع"ا ا ع ايدعنعفلخلان" )31عا عفضاا لن ع
اااسلخوعدعجابيعاباشجيعع اعدعقياانع ئاااعدعاايركع ايقسع"ربخااعالع ئكخااعفلخاوعاكداي عااذااجني" )32عد عالع ذ ايهمع
عكاخاعفائج ياعا ذخياعدامعا ع خا.عاااسلخوعا اعاجئ ع ئينعاعجالعاافسارعبفسيهم .ع
افا اااع لئكااقعىيألاايذعاا ااث عأتيتعااسلخااوعىئا عاادلااس عا ايادعاباسلخااوع ئا عاادلااالعباانيعااخاااسعع اااعدعقيااانع ئااااعدع
ايركعااخيايع"اوعاسلمعدوع سلخفمعاا ععسيااعاوعاافافي ععااقياعافامععاةااع اخاا" )33عاقياانع ئاااعدعاايركع ايقسع
"ف اااعق ا عجيا ا عاالعذر ااوع ا عقي اانععك ا عااايمعفيعاايوعا كااا معدوع سلااخ معااوعفيعاايوعائااالعدعاالر عااقاانعج ا ع

اجييفني"  .)34ع
اعيفاتعااسلخاوعاطاطاليفاع )35عأبااااع" ااع ل انيعيفاالعاالقياااوع ا عااا عاااشاي" عاهااجع"اال ل ااوعبشاةا ةعاالفكاا :ع
ا ع سارقااوعاالاطاااو عاجماهااةكعا عااةاي عااااا يعااطاعااادعااشاااقو عاهجاايعااش ا يادعااجااالذ عااباسدااي عاااد اات ع
ااقياذعاجاا نعدعاالقسسعااال يال عاىاابيكعاافسارععك عدذاهمعاعاةهمعاأليارهم".ع ع
ادلطل

الثاين :أركان جرمية أاثرة الفتنة الطائفية أو االقتتال الطائفي

لطك اانعاا ااثعدعارع اااوعع ااسعا يب ااوعبا اااوعااخ اايذجعااد اااقيينعي ااا عا ئ ااةعااخ اايذجعااد اااقيينعأل ااياركع ا عأل اايارادع
اااااااغوعاد اايدكعاكداع ااةكعااداقيقا ااو عاق ااةعدطك ااقععكا اانعااسد اانعاال ط ااادع fattispecie legaleعا ش االقعفف اايكع

ااخ اايذجعااداااقيينعدطااك اعااكريااي ع ا عاالئ ا عااال اااين facti-specieعا ئخاااععاحلايدع"طاايركعااسئااس" عد اااعااسداانع
االجاينعفأطكقععك عه ععااسفيكع ئ عtatbestandعا ئخاعع"يفااوعااسئسعداعاط عااسئس" .ع
اال داقعدهةامعااخذا عااداقيينعا خا جعاجل ثكوعدعاائةلعااالالديار ع يصنعاجشيذعااا يععاقياهانعبياااطوعاادياعاةع
ادي ااوعااعاف ايادعا اعااو عاااةداعياامعقطااااعقشاااط معاجشااياذعااافذاااعدعاايقااتعقسياانععك ا عاجاااا عا ااااااوع
ااالز وعا خايعادل جتعا ا ن .ع
االعف يعاجشيذعداع خ جعع عا عاكياعحتتعذر ئاوعااال ةامعداثركعااسانتعااعاالقللاالعااطاا سج عد ااعف ايعداع خ اجع
ع عاايكياعاا ع ةدععااوعادل جتعااال وعافيادععاباطيعااوعملع ةرعه اعاايكياع كيعاجاا  .ع
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اافاايوعدفئااالعاالقياااوعاألاايالعقشاااطنعدعا اعااوعالع لخاااه عفااأوعاجشاايذع اااطخجتع يذصاااعجماايداعاكيااكياعغ ا ع
اجشااياذعا ضا خنعقاعااةكعصخا اااو ععاها اعهاايعااخ اايذجعااداااقيينعاكجيبااو عاافاايوععااسعفئااسع ا عاالفئااالعذااايعاايااكياع
غ عاجشياذعدعااداقيوعا خا جععخة اع لطابقع اجتعااخ ايذجعاادااقيينعدعقاعاةكعصخا ااوعجمي اوعدعها اعااخطااا عاايايع
ك اايعااا اياردكعدعاج ااادكع )115ع ا ا عق اااقيوعاائد اايابدعاائياق ااج عداعااا اياردكعدعاج ااادكع /2ع )4ا ا عق اااقيوع فاف ااوع
االرهالعرقمع13عايخوع .2005ع
اافاايوعااداااقيوع اليفااقعااخشاااطعاالقياااينعغ ا عاجشااياذعدعصاق ااانعاجاااد عااجئخااي عفأقاانع اااطخجتع اااذجعقاقيقاااوع
خاا و.عفاايكياعاالراد عجباق انعاجاد عاجل ثاسعىااع ةثانعاالقيااوع ا ع رياا عدعاائااملعاجااد عاميايسع ا عيفياان ع
اصاق اانعاجئخااي عااا ع لساعااسعدعااااخسسع ثا اعاالففااارعاااااةاافجتعااارياااايدع ريااةاعااكيعاعغا ع شااياذععخااة اع طااابقع
ااخ اايذجعااداااقيينعااااارعاباطااأعىئخاااععاايااااجت عااايااكياعااااارصجع يقا عااع يااليجلعاايااكياعاجاااد عغا عاجشااياذع
عخااة اع لطااابقعبااةارعع ااجتع اايذجعقاااقيينع ااةدعاايااكياعاالصيا ااجعىئخاااععاايااااجتعا ضااا.عاىاااعاوعااطااأعالعفا ا عدع
قااايرعصيبااوعداثركعااساانتعداعاالقللااالعااطااا سجعدعثاايع ا عطاايركعاايفااةكعدطااكاوعهااجعااطااأعاجدااايد عفااأوعاجشاايذعالع
سسعبيامع يذجعقاقيينعقايعاك طأعدعااداعةكعادي و .ع
اافيوعاايكياعاالصيا جعدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجعفاا عطايرع لئاةدكعا اذصانعدعااياقاجتعاائ كاجع
الع دجتعحتتعاحلاي ع ئ سعاجشيذععك عأل تعيفةادععجميداعدعااداعةكعادي و .ع
ااااالخاداعااع اااع دااة ع لض ا عدوعاجدااايدعاباخ اايذجعااداااقيينع يبااوعداثركعااساانتعداعاالقللااالعااطااا سج عبااااوع ااتع
ااياكياعاجاااد عاجئاقانععكااانعبيطااسنعارهااابععدا ااةاي ع قاانع خل ايع اااك وعااييفااةكعاايطخااوعااايااكمعاالصل اااعجعااع
ةدهاعاباطي .ع
اجاااععاقااتعاجيااالاااوعا خا اااوعالع ااخ ضعاالعبل ايافيعااطاايعىئخاااععاايااااجت عفأقخاااعقااالثيعدوعقساااسعباانيعطاايرعاايااكياع
اجاد عدعصيبوعداثركعااسنتعداعاالقللالعااطاا سج عاطايركعااياكياعاجئخاي .عفخاةرسعا العحتاتعااامع"ااايع عاجااد ع
دعصيب ااوعداثركعااس اانتعداعاالقلل ااالعااط ااا سج" عاااث اااينعحت ااتعاا اامع"اا اايع عاجئخ ااي عدعصيب ااوعداثركعااس اانتعداعاالقلل ااالع
ااطا سج" .ع
الفرع األول :الركن ادلادي يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفي
لااأا عاااايع عاجاااد عدعا يبااوعع ي اااع ا عاااكياع اااد ع ئااةاععكا عاجاااك وعااداقيقاااوعاااسعاحل ا ااوعا خا اااوعداعدوع
ةدهاعاباطيعع اعاصة عدع يألجتعاابق .ع
ااالعلااةايععك ا عاجاااك وعااداقيقاااوعداعلة ااةهاعاباطااي عد اااعاوع االمعابر فااالعاااكياع ااالد عااعيفااةثعسخاايذعد ع
قلاجااوعاذاايركعا ي ا ع"صيبااوعذادعيفااةث" عداعاوع االمعىجاايدعا ااااوعفئااسعداعا لخاااذعا ي ا عهخاااع"جبيبااوعاااكياع
ةت"عاهيع اع لئكقعىيأليذعةثخا .ع
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اااسااسعدعباااوععخاطايعااايع عاجااد عدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجعهايع اةجلعاعلاةادعاجشايذعاباخلاا اع
اجرت ااوععكا عاايااكياعاالصيا ااجعفا ااا عاافيااااعاايااتع ا عصايا معاايااكياعاااخلاجااوعااااقع لطكاانعفا اااعاجشاايذعحتداااقع
قلاجوع ئاخوعاكيكياعاالصيا جععئخاايع ا ععخاطايعا يباو عاااااع ا عق ااسعصايا معااياكياعادايد عفاأوعاجشايذعع اي ع
ااسئااسعفا اااعبريااضعااخذاايعع ا عحتداااقعااخلاجااوعداععااة عحتداد ااا عااذاعحتددااتعااخلاجااوعااااقعالع ي ااةهاعاجشاايذع ل دااقع
يذجعاصيا جعقاي .ع
ااضياركعاالئيمععك ععالقوعااطايعاباخلاجاوعاالصيا ااوعدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجععاايركع ا عطايرع
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
االصيا او.ع ع
اوالً :السلوك اإلجرامي يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفي

اايااكيا عيفيعااوععضااكاوعداععااةكعيفيعااادع ااةفئ اعااعاائاااملعااااارصجعارادكعاقياااوعال ااةثعفااانع ريا ا اعدعااألاااعنع
اايابدو عاه اعاايكياعدعصيبوعداثركعااسنتعداعاالقللالعااطاا سجعالعباةعااوع فايوعا اباااعذاايعاوعاالقيااوع ليااسع
بخشاطنعاال ا عااعراضاذعاااي عالعاا الع لئكاقعابااة عااعاائدااةك عا ا عاصاسعها اع فليانعااياكياعقا لانع
ااي اوع عقةر نععك عايفةاثعااخلاجوعاج خيعو عاع ا عاسعاعل ارعدعااداقيوعد ع ا عا اعدعا يبو .ع
ااالعلةايعدعاالرهالعاائدا ة ع ش عع عااداعةكعاائا اوععاخيايجععا عيفاةادها عف ايعاعلاةايعالعباةعااوع المعبياكياع
ا ا عا عاباسئسعداوعاال لخاذ .ع
اخيلك عااسئسعع عاايااكو عفااسئسعهيعا نعاالعلةايععك عاجاك وعاسعاحل ا وعااداقيقاو عا ااعااياااكوعف اجعاداكع
االخسا عاجاد عدعا يبو عاباخ اع لييفةعااسئسعدعا يبوع يأليذعاا ث عفأوعاايااكوع لك ع ا عصيباوعااعداايجلع
ةينعاداكعاالخسا عاه ععاايااكوعقةع فيوع اد وعاقةع فيوع ئخي و .ع

ااايااااكوعدعا يب ااوع يأل اايذعاا ااثع فش ا عع ا عصة ااوعااي ااكياعفا اااعابفيق اانع ا ااك عا ا اعداعالع ا ااك ععك ا ع
اااالمعااداااةعف اايع-ععع اااعاااخيجلعاليفداااع-عد اياع ا عا اايرعاا اطخاااوع يلشااس اعااداألااجع ا ع البيااادعااااةعيجلع
احليامعاحلادثعال ة ةعاجيق عااخسيجعاكجاينعازايعاحلةثعاا عاقجت .ع
ا لئةدعطيرعاايكياعاالصيا جعاجفيوعاكيع عاجاد ع يبوعااثركعااسنتعااعاالقللاالعااطاا سجععكا عافاقعايففاا عاجاادكع
)115ع عقاقيوعاائديابدعاائياقج عاافقعايففاا عاجاادكع /2ع)4ع ا عقااق عيوع فاف اوعاالرهاالعرقامع )13عاياخوع
 .2005ع
ع
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اقااةعاقدياامعااسداانعا خااا جعبشااأوعحتة ااةعطاايرعاايااكياعاالصيا ااجعاج ا عيركعدعاجااادكع /2ع)4ع ا عقاااقيوع فاف ااوع
االرهالعااعثالثوعا اهاد :ع
ذهاانعاال اااععا العااعاوعااي ااكياعاالصيا ااجعدعاج ااادكع /2ع)4عااي ااابدوعاا ا عيع ل ث ااسعابائخ ا عااال ة ااةعبدا ااةع

االاثرك عد اعاالياكا عااعاحل اسععكا عاالياكا عااال اي ضعااال ي اسعف اجعاااا سع داجتعاااعااسئاسعاالصيا اج .)36عااا اع
الع ئ ااةعاائ ااسعابائخ ا عااال ة ااةع ا عط اايرعااي ااكياعاالصيا ااجعاا اااعاط ا ع اانعاوع ك ااقععاف ااوعط اايرعااي ااكياع
االصيا ااجعاالا اايجلعاا ااقع ضا ا خ اعاا ااخ عةا ااثعالعقف اايوعا ااا عصيب ااوعااا ال ةامعااثركعااس اانتعااطا سا ااوعااعاالقلل ااالع
ااطا سجعاالعاذاعاقرتوعاايكياعاالصيا جعابائخ عااال ة ة .ع
ا اااعاال اااععااثاااينعفدااةعذهاانعااعااداايلعأبوعطاايرعاايااكياعاالصيا ااجعاا اياردكعدعاجااادكع /2ع)4ع ا عقاااقيوع فاف ااوع
االرهااالعاجا عيركعققساااعهااجعوااسعطااير عاعااسعطاايركع ا عها ععااااايرع ياالدكوعع ا عاالااايجلعاهااج:عاائ ااسعابائخ ا ع
ااال ة ة عاااليكا عااحل سععك عااليكا عااال ي ض عااال ي س  .)37ع
عا اايجلعاال اااععاثاااثعاهاايعاا ايد عاا اياص عااعاوعاائ ااسعابائخ ا عااال ة ااةعاط ا ع ك ااقع يااكا عاج اياطخنيعااعرك اامع
عك ع يكا عبئض معبئضا عا عاوعاالياكا عااعاحل اسععكا عاالياكا ع انعاوع المععا عطي اقعاائخا عااال ة اةعافاجع
ل دااقعهااا نيعاااااير نيع ا عطاايرعاايااكياعاالصيا ااج عاابالااادعبف ا عحتة ااةعطاايرعاايااكياعاجاااد عاجفاايوعاكاايع ع
اجاد عاكجيبوع يأليذعاا ثعبسئسعااليكا عااال ي س.عا اعبداوعطيرعااياكياعاالصيا اجعفأاااع ل ا عطايرعااياكياع
االئ عذ عاجض يوعااخسيجعاا ع يصنعاكري عاه اعهيع يأليذعةثخا  .)38ع
عاقةعقاتعاالشي ئادعا خا ااوععكا عااياكياعاالئ ا عااعااياكياعاجااد عذ عاجضا يوعااخسياجعبيطاسنعايفاةعطايرع
اايااكياعاالصيا ااجعاجفاايوعاكاايع عاجاااد ع يبااوعاااال ةامعااثركعااساانتعداعاالقللااالعااطااا سج عيفاااثع ل ثااسعاايااكياع
االئ ا عابحل اسععكا عاالياكا عااعاحلاث عااعاحلاضععكا عاالقللاال عااعاال اي ضععكاان عا خاةرجعها ععاجااطك ادع
ةينعاايد عااياص عدعااسدنعا خا جعأل عااخشاطعاال ي ضج  .)39ع
ا ايادعابال ااي ضعاكااقعففاايكعا يبااوعاااةجلعااش ا عيع ااةعامعه ا ععااسفاايكععااجع ل اايلعااع ا ا امععك ا عار فااالع

ا يبو عاىئ عااايععايمعابقانعقشااطعذاعط ائاوعقسيااوع ليصانعبانعاماي عااعذها عااساعاس  )40عااعهايععخاةعاااياوع
االغياي عااعاال اي عااعااليصاان عااعاااةفجت عااعاااةعيك عااعاالشاجاجت عااعااثركعااسفايكعاالصيا ااوعااع ئز زهااعاذاععاقاتع
دعذه عامي عابلةايع  .)41ع
ا لئةدعطيرعاال ي ضععكا عااثركعااسانتعااعاالقللاالعااطاا سجعدعألاييعاالشاي جتعا خاا جعاائياقاج عابفا عيفاايعطايرع
اال ااي ضعدعه ا اعااخط ااااععك ا عاف ااقعاالشااي جتعا خااا جعاائياق ااجعبا ااير نيعة ااا:عاحل ااسععك ا عاالي ااكا عااحل ااثععك ا ع
االقلل ااال عاه اااووعااا اايرووعق ا ععكا اااعق اااقيوعاائد اايابدعاائياق ااجعرق اامع )111عاي ااخوع1161عاجئ ااةلعدعاج ااادكع
)115ع خان عع اااع ضا عقاااقيوع فاف ااوعاالرهااالعاائياقااجعرقاامع )13عايااخوع2005عطاايرعاحل ااسععكا عااليااكا ع
ضاساعطيركعاثاثوع ثكتعابال ي ضععك عااثركعاحليلعاالهكاوعاذايعدعاجادكع )4/2ع خن .ع
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ااالخاداعااع اع دة ع شرتطعايقيذعاالرهالعاائدا ة عدعطايركعاحل اسععكا عاالياكا عاوع فايوعااخشااطعاال ي ضاجع
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
باانعاك ااقعفف اايكعاالي ااكا عااعالااةعا اعا ئز زه اااعاذاععاق ااتعقا ااوعاط ااالعدعاذهاااوعاج اياطخني.عع اااعبف ا عاوع ف اايوع
ااخش اااطعاال ي ض ااجعقش اااطاع ئ ا ايع يص اانعااعاجش اااعيعااائياط ا عبدا ااةعاالهاص ااوعااالاثركعبريا ااوعدف ااجتعاجا اياطخنيعااع
يكا عبئض معألةعاا ئضعاااي  .)42ع
ا ااعاااايركعاالاايجلع ا عطاايرعااخشااطعاال ي ضاجعااا ع يال ةمعااثركعااساانتعااعاالقللاالعااطاا سجعاااياردكعدعاجااادكع
)115عف ااجعيفااثعاجاياطخنيععكا عاالقللااال عاها ععااااايركع ل دااقعاايايععاااوعا اااينعهاايع ا عاكااقعففاايكعاادلااالعااع
اقلايعدارعععك عحتياخ اعاحت ا هاعااع شجائ اعألةعافيادع خل يوعااععداةكع ئاخو .ع
ا عا ة يعابا عيعاوعاالرهالعاائدا ة عقةع دجتعع عطي قعاالعاال ععخاة اع فايوعااياكياعاالصيا اجعاجفايوعاكايع ع
اج اااد ع يب ااوعااثركعااس اانتعااعاالقلل ااالعااط ااا سجعا ااكيعاع ئ ا ايعذاع ض ا يوعقسي ااجعا ايايعاع اااوعبا اايركعاحل ااسععك ا ع
االيكا عااعاحلثععك عاالقللالعااععاوعااياكياعاالئ ا عقشااطاعحتي ضاااع يص ااعااعاذهااوع ا ع ي اةعاماي عاالاأث ع
فا معبرياوعدفئ معالر فالعا عع سع عاأقنعاوع الد عااعااثركعاحليلعاالهكاو .ع
ع
اثنياً :النتيجة اإلجرامية يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفي

لخازذعااسدنعا خا جعدعحتة ةعففيكعااخلاجوعداعاحلةثعد ا ع اي ياو:ع اي يعداع س اي ع ااد عا ااي يعداع س اي ع

قاقيين .ع
اط داعاكلاي يعاجاد ع ئيمعاحلةثعأبقنع"ا ثيعااط ائجعاا ع خساسعع عاايكياعاةاثعدعاائاملعااارصجع رياا اع
اييااااعملع فا ع يصاايداع ا عق ااسع ئلااةعباانعااداااقيو" عداع"اااثرعاجاد ااوعداعااط ائاااوعااااقعحتااةثعدعاائاااملعااااارصج ع
ا ي تعابايكياعبيابطوعا او".عد اعاحلةثعداعااخلاجوعافداعاكلاي يعااداقيينعف يعذا نعاائاةااوععكا عاجااك وعاااقع
ا اعااداقيوعاذايع هةارعه ععاجاك وعداعبل ة ةهاعاباطي .ع
ادع دابااسع اااع اياععاقاااارعاالاااي يعااط ائااجعداعاجاااد ع ا عاقاانعالبااةعاوع خساااسعع ا عاايااكياعدثاايعاااارصجع االمعباانع
ايفااةاثع" رياا عداعحتااي ي"عدعاالاألاااذعااط ائاااوعاادا ااوعق ااسعيفةاثاان عفااأوعاقاااارعاالاااي يعااشاايعجعداعااداااقيينعالع
ياوعبكزا عاوع خسيعع عاايكياع ثسعها اعا ثاي عباسع فساجعاوع داقعااياكياع"اائاةااو"ععكا عاجااك وعااداقيقااو ع
ايايعحتدقعه اعاائةااوعب ادعاايكياعداعاب ثيعاجخساسععخن .ع
ا ضا عاقاارعاجةايلعااداقيينعاكخلاجوعااعاعل ارعااخلاجوععخاياععا اعدع اجتعا يا م عععاداااعاااثرعاااقع ك د ااع
اايكياعابجاك وعاسعاحل ا وعا خا ااوعاجل ثكاوعدعاالألايارعداعاال ة اةعاباضاير عااذاعصاي عاجشايذعااياكياعاالقيااينع
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دعبئاضعااذايام عفأقانع اةمعبا ايعااعرا ااوعاجااك وع ا عاقايذعااضايرعاااا عابا ايع داقعرا اوعاعاربعااااااجتع
ي ععاجاا عاسعاحل ا و  .)43ع
ا جتعاصيدعااساراعبانيعاالااي ي ع ئاةعااخلاجاوعدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجع ا عقلاا اع"ااطاي"عطاجااع
اوعاحلةثعابجئ عاجاد عاجيعقاايعغا عااياكيا عد عااقئاوعداايجلع خسااكو.عا ئاةعااخلاجاوعافدااعاكلااي يعاادااقيينع
قسااسعاايااكياع دااةراع دااة ياعااايعااعطاجاااع خذاايراعااا اااع ا عزاا ااوعاحل ا ااوعااااقع فسك اااعااشااارذعاك اااا عااداقيقاااو ع
ااايايعيفدااقعاايااكياع"دثااي"عداعملع دااقعها اعا ثاايعف اايع"يفااةث"عدعاجئا عااداااقيينعطاجاااع ااةدع اااك وعقاقيقاااوعداع
ئيأل اعاك طي .ع
ااقيااجا اع ااجتعاال اااععااسد ااجعاايااا ةعقال ااةعاجا هنعاجاااد عداعااط ائااجعدع اااي يعاحلااةثععيقاانعا قاايلعااعاطااوع
اجش اايذعاائياق ااج عذا اايعاوعاجا ا هنعااد اااقيينعداعااش اايعجعخيك ااتعب اانيع"اائ ااةااو"عدعصيب ااوعداثركعااس اانتعداعاالقلل ااالع
ااطاا سجعابانيعاحلاةثعداعااخلاجاوعارصيا اااو.عابلئ ا عقاايعاوعاال ااععاادااقيينعخيكااتعبانيع يألايذعها ععا يباوعاباانيع
عخايع ععخاطيهاعاجاد وعاذاعاك خاعصةالعاااع عقلا اعااضير .ع
فاررهالعاائدا ة عالع دي عاالعاذاععاقتعهخااع ااك وعقاقيقااوعهاجع يألايذعاحل ا اوعا خا ااوعفا ااعقاةعدهاةردعداع
هااةددعاباطااي عاها اعاائااةااوعالعحتدداانعاالعااقئااوعأت كا ع ا عاااضعاااكياع اااد عداع ا عابلعدااعاااكياع ااالد ع
ااعيفةث.عااحلةثعافداعيا اعاجئا عالع لاايرعاالعاوع فايوعاثاياعط ائاااع خسااسععا عااياكياعااةاثع رياا اعدعاائااملع
امييس .ع
اافاايوعاحلااةثعففاايكعط ائاااو ع ئااةعااخلاجااوعدعصيبااوعداثركعااساانتعداعاالقللااالعااطااا سجع ا عقلااا اع"ااطااي"عالع ا ع
قلا اعااضير عطاجاعاوعاقيع اعالع لطكنعاادضايععك عاجاك وعاسعاحل ا وعااداقيقاوعقضايعو ا .ع
اافاايوعاا ارتاطعحتداااقعااخلاجااوعارصيا اااوعدعصيبااوعااثركعااساانتعداعاالقللااالعااطااا سجع ااةرعاجاااك وعاااسعاحل ا ااوع
ا خا اوعاالع يفيعياعاحل ا وعاجطكيباو ع اةاسعاجشايذعاائياقاجعاباخاايرعا خا ااوعالايف عها ععاحل ا اوعسااع اةاعاا عع
اجاااك وع ا عاطاايععك ا عاااايغمع ا ععيقاانع ييفكااوعاااابدوععك ا عحتداااقعااضاايرعابجاااك وعام اااو عا اايعاا ا عصئااسع
ااطيععخاياعسازاعي ععا يبو .ع
ااذاععاقتعااخلاجوعاالصيا اوعدع س ي اعاجااد ع خئاة عدعصيباوعداثركعااسانتعداعاالقللاالعااطاا سجععياااع ا عا ايا مع
ذادعاايكياعاديد عف ئا عذاايعاوعااخلاجاوعااياتععخااياعاااااااعاكايع عاجااد عدع ااجتعا ايا م عباسع ئاةععخااياع
ااااااعاباخي وعاكجيا معااقع لطكنعفا اعاجشيذعحتداقعقلاجوع اد وعرع العا يبوعدعرعخ اعاجاد  .ع
خنك عساع دة عااعاوعااطيع-عاهيعاجيعقايعغ عااخلاجاوع-عديفاةععخاطايعااايع عاجااد عدعصيباوعداثركعااسانتعداع
االقللااالعااطااا سج ع ل ثااسعفا اااع رت اانععك ا عاايااكياعاداايد عا اااع دداانع ا علة ااةعاباضاايرعاك اااك وعاااسعاحل ا ااوع
ا خا اااو عااا ع ياائ عاجشاايذعدعها ععا يبااوعااععااة عحتداداانعابجاااك وعقذاياع ةال اااعاحلاي ااو.عااذاعيفااةثعااضاايرع
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ابجاااك وعام اااو عقفاايوعا ااا ع اايذجعاصيا ااجعقاااي عا فاايوعذااايعا ا اعالشااة ةعاائديبااوعع اااعصااايعبااخ عاجااادكع
)115ع عقاقيوعاائديابدعاائياقجعااقعصايعفا اع"ا فيوعاائديبوعارعةا عاذاعحتدقع اعدال ةفنعا اين" .ع
ا ااجتعاوعااسداانعقااةعيفااايعقطااااعاا ااثعدعرابطااوعاايا اوعدعا ايا معاجاد ااوعداعا ايا معذادعااخلاجااوعااااال ئةهاعدع
صايا معااطااي عاالعاوعذااايعالعبخااجتع ا عااداايلعبيصاايلعاالث ااتع ا عحتدااقعااطاايعدعاااكياعااساعااس عطاجاااعاوعااطاايع
يفااوعااقئاوعذادعقاثرع اد وع خشأععخ اعايفل العيفةاثعأليرعابجاك وعام او.ع ع
الفرع الثاين :الركن ادلعنوي يف جرمية أاثرة الفنت أو االقتتال الطائفي
صيبااوعااثركعيفاايلعاهكاااوعااعاقللااالعطااا سجعصيبااوعع ة ااوعالع دااجتعاالعبطي ااقعااطااأعغ ا عاائ ااة عاالع فسااجعاداااا ع
احتدقعاايع عاجئخي عفا اع يافيعااداةعا خا جعاائا عفدت عبسعالعبةع ع يافيعااعصاق نعقاةعصخا جعاار .ع
اوالً :القصد اجلنائي العام يف جرمية ااثرة الفنت او االقتتال الطائفي

اكداةعا خا جعاائا ععخاي ععخايعاائكمعاعخايعاالرادك عا ئةععخايعاائكمعاائخاايعاج اازعاسفايكعاائ اةعا دااةع
بنعا قع ثسعااياقئوعاالصيا اوعاااخلا اعاجرت وععكا ا عااعهيعبلئ ا عقاايعاالاايرعاحلداداجعاكشاجيععكا ع ايع لطاابقع
ااجتعااياقااجت.عا ايادعبئخاطاايعااياقئااوعاالصيا اااوععااسع اااع لطكاانعااداااقيوعرعطااايعااياقئااوعاطااس اعاا ا ع ضااسانععكا اااع
اجشيذعابازهاعع عغ هاع عاايقا جتعاجشياعوعاغ عاجشياعو .ع
ا اااعاالرادكعف ااجعااخشاااطعااخسيااجعااا ع لجاانعااعحتداااقعغااي عع ا عطي ااقعاااااكوع ئاخااو.عا ش ا سعجمااالعاالرادكعدع
ااداةعا خا جعارادكعاايكياعاااخلاجوععخة اع شرتطعااداقيوعيفةاثعقلاجوع ئاخو .ع
اافاايوعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع ا عا ايا معااشاافكاوعااعص ايا معاايااكياعاداايد عفافسااجعا اااععاالرادكع

فا اااعااعحتداااقعاايااكياعاجفاايوعاكجيبااوعبااايمعااخذاايعع ا عااخلاجااوعىئخاهاااعاجاااد .عا ا عيعبف ا عااداايلعبل ايافيع
اادااةعا خاا جعاج ااايعدعاالرهاالعاائدا اة عىجايدعارادكعا ااينعار فاالعااياكياعاالصيا اجعفدات عاعخاة اع فاايوع
ااياكياعاالصيا ااجعاجفايوعاكجيبااوعااكيعاع ااادايعذاع ضا يوعقسياجعفأقاانع فساجعا اااععارادكعا ااينعااعا ااااوعااخشاااطع
االئ ا عذ عاجض ا يوعاال عي ضااجعااوععاااوع يألاايذعاال ااي ضعالعبف ا عاوع ل دااقعاالعدعاجياالد سعااعاوعحتدداانع

لطكنع يافيعايطع ئنيعااعيفةاثعااقئوعاةدك  .)44ع
ا ئاةعاادااةعاج اااايعدعاالرهاالعاائدا ااة ع ل ددااعبلايافيعاائكاامعاباياكياعااا ع يا قعاالرادك عااب اااععاالرادكعااع
اايااكياعاجفاايوع يبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سج ع وعاجشاايذع فلسااجعابايااكياعاالصيا ااجعداوعاوع لطكاانع
ااخلاجوعىئخاهاعاجاد .ع ع
ا اااعاذاعحتددااتعااخلاجااوعاالصيا اااوعابجئا عاجاااد عياااعااجل ثكااوعدعصيبااوعاااال ةامعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع
بيقيذعه اعاالقللال عفأوعاااسعجيالاااوعع عه ععااخلاجاوع فايوعاادااةعااليفل اادععكا عاعل اارعاوعاقايذعاالقللاالع
ا اايعسف ا عاكسئااسعاا ا عار ف اانعا اااينعاااااسعا اياع داخااااعايفامااا.عفافاايوعااداااةعااليفل ااادعاباخي ا وعااعااخلاجااوع
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االصيا اااوعاالاااةعاهااجعاقاايذعاالقللااال عا اااعااداااةعاج اااايعفافاايوعاباخي ا وعاكخلاجااوعاالصيا اااوعاالاا عاهااجعاطاايع
اال ة ةعبيقيذعاالقللال .ع
اهخااااع ا ع اايجلعاوعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجعبيطااس اع ا عصايا معااطاايع فسااجعفا اااعااداااةعاج ااااي ع
ادكع
ايفىتعدعيفااوعاقيذعاالقللالع د عااداةعا خا جعقاةاع ااياعاااسعايفل اااا عالعااا اعااوعقطاااعاائكامعااالر ع
عئخاااي عاكداااةعا خااا جعالع لئااةجلعاائكاامعابايااكياعاالصيا ااجعاجفاايوعياااعاا اااععاالرادكعااعار فااالعها اعاايااكياع
الوعه ععا يبوع عصيا معااطي عه اعااطيعاجخة اعابايكياعاابالادعفااوعجمايدعحتداقعااياكياع داجتعا يباو عاها اع
اايكياع لجنعااانعاالرادكععك ع يع داينعايفاام  .)45ع

اثنياً :القصد اجلنائي اخلاص يف جرمية ااثرة الفنت او االقتتال الطائفي

الع فسااجعاداااا عاااايع عاجئخااي عدعصيبااوعااثركعااساانتعااعاالقللااالعااطااا سجع ايافيعااداااةعا خااا جعاائااا عاا اااع كااز ع ايافيع
ااداااةعا خااا جعااااارعاا ا ع ئااةععخا اياعسا ازاعدعاااايع عاجئخااي عاكجيبااوع يألاايذعاا ااث عا ا عااااللعااداااةع
ا خا جعااارع ربزعاائالقوعبنيعااريي عاااريا وعااا اعث .ع
ااذاععاوعااريي عهيعايةمعاج اايع عاايكياعاا ع ليق ععخاةععاايكياكوعاايا اوعاكخشااطعاالراد عاجيصانعاهايع
لطابقع جتعااخلاجوعدعا يبوعاائ ة و عفاأوعااريا اوعاياةمعاا ئااةعاا اا عااررادكعةااثع ئاةعبكيغ ااعااا اعاعحلاصاوع
ئاخوع لجاازعااخلاجوعال ثسعايةمعااخ ا جعاا ع ي جعااانعا اينع عفئكن .ع
االع ااي عاجشاايذعاايااكياعاالصيا ااجعدعاالرهااالعاائدا ااة عداايدععاايوعها اعاايااكياعبثااسعاطاياععكا عاجاااا عام اااوع
اا اع شرتطعاوع فيوعغا اوعار فاالعها اعااياكياعاالصيا اجعااثركعااسانتعااعاالقللاالعااطاا سجع.عا ا عيعفاأوعاادااةع
ا خاا جعااااارعدعها ععا يبااوع ل ثااسعدعقاااوعااثركعااساانتعااعقاااوعااثركعاالقللااالعااطااا سج عاابالااادع فاايوعارادكعا اااينع
اجلج وعااعار فالعاايكياعاالصيا جعاجفايوعاكايع عاجااد عدعاالرهاالعاائدا اة ع ثاسعاادااةعا خاا جعاائاا عا ااع
ااثركعااسنتعااعاالقللالعااطا سجعف جعااريا وعااقع يل ةف اعا اينع عارايعفئكوعاالصيا ج  .)46ع

ااااراثركع ئاااوععااةكع خ اااعااكريااي عااالااايعاطااطاليفج.عاةااةادعاجئا عااكريااي عاااألاثركعفااأوععك ااوع ااثرك)ع شاالدنع ا ع
االطسعااثالثجعثيرعااثرعااشجيعثيراعاثالاراعاثيرا عا ثير.عاااثرعاعاابنعهاجنعااغض ن عاااثرعاقل اهانعااثرعاهل ا ان:ع
اسااتعقذاايععااااارتعاع .)47عد اااعدعاالط ااطالحعفاااوعياااع ئاااينععااةكعيفي اانع يألااجتعاالا االةاللعفا ااا عف ااجع ئ ااينع

اقسئااال عادععكاامعااااخسسع ئااينعاال سااازعااا االخ ا عاي ااو .)48عاملع اايدعي اااعدعااد اااقيوع ئي ا عااأل ا عاجئاااملعاا اااع
ذعيدعدعابيالع شااوعياع ثسعاالالسزازعااحلضعااال ي ض .ع
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
ااةااوعاايط عا ل لئيوعابيي وعاايطخاو عا عصاقنعاايع يل ةمعه ععا يباوعاجخااخعااا ع يايدعبانيعا اعاادع
ااقع لأا ع خ اعجمل جتعااةااوععك عاالالمعاقل ايالاعاادي اوعااعااة خاوعااعااطا ساو .ع
اقلاجااوعاك طاايعااياأل ا عاا ا ع شاافكنعاالرهااالعاائدا ااة ععك ا عاجاااا عاااسعاحل ا ااوعا خا اااوعالعبااةع ا ع
ياص ااوع شااي ئاوعااطااوعحتااةدعباانعطاايرعاايااكياعاالصيا ااجعااالعلسااايعبيقاايذعاايااكياعاالصيا ااجعبااايمعااخذاايعع ا ع
ااخلاجوعاالصيا اوعىئخاهاعاجاد  .ع
اااعصاق اانعأل ااياركعاقا ارتاوعبئ ااضعط اايرعااي ااكياعاالصيا ااجعاجف اايوعاك اايع عاج اااد عيا ا ععا يب ااوعابائخ ا ا ع
ااال ة ة عاعطتعاالشي ئادعا خا اوعاةاوعع ا ععاا ئضعاجااطك ادععياااعالع داسعاطايركععا عغ هااع ا عاالفئاالع
االصيا اوعادع دة ل اع اطك عاال ي سعاا عالع ئةاعاوع فيوعطيركع عطيرعاجياعةكعااائايوعااا عبفا عاوع
دااة عااعا اااينعدعاا اسعار فااالعا يبااو عا ااااعصيبااوعصة ااةكععكا عاجخذي ااوعاالشااي ئاوعاائياقاااو عااطيرلاااععكا ع
اا خاااوعاالفي خاااوعاك جل ااجتعاااثرهاااعاجااة يك عا ااتعااياااااوعا خا اااوعدعاائ ايااعااع يطاااس اعبسئااسع ياالدسعبثااسع
قشاااطعاصيا ااجع ئاقاانععكااانعأبا اةعاائد اايابدعااااقع اااسعااعاالعااةا عاعكا اانع دااة خاعب ا ئضعااليط اااادعقيصزه اااع
ابايت :ع
اوألً:عاعااادكعطااااغوعااخااايرعاالشااي ئاوعاحلاااااوعاعك ا عااخ اايعاا ا ع يفااجتعباانعاجاااطك ادعغ ا عااةقادااوعااالاسااا ع
ااسضساألو عااةعااثرييادعااقع عاج ف عاوع خس ع خ اعادي يوعااع كيعااقع عااأااعاوع سال عابلعاالياااجتعدع
سيا ا عااخا اايرعاائدابا ااو عاذا اايعابالا االئاقوعيا اربايعااا ااااغوعاالش ااي ئاوعااطا ا العاالالا ااارع ا ا عاحلد اايقانيع
ااادضاكعاجةقانيع خ معااائيفي ني.ع ع
اثنياً:عاعل اادعااع خ اينعاااااوعصخا ااوع ا عااأااعاوع يااجتعقطاااعاحل ا اوعا خا ااوعجااك وعاايعاوعااياكطوعاااييفاةكع
اايطخاااوعااايااكمعاالصل اااعج ع عا فااي سععااسع اااع ا عاااأقنعاوع ياااخعففاايكعاجياطخااوعاااييفااةكعاايطخاااوعا ئااززعاايااكمع
االصل اعجعدعخملك عجماالدعاحلااكعاالصل اعاو عااالقلااد و عاااثدافاو .ع
اثلثـ ـاً:عاع ااادكعط ااااغوعاج ااادكع )4/2ع ا ا عق اااقيوع فاف ااوعاالره ااالعاباش اافسعااا ا ع ااةدععخاط اايعاا اايعخنيعاج اااد ع
ااجئخي عاعك عااخ يعاا ع يليعنعبنعابشفسعطي عاالرهالعاائدا ة  .ع

رابعاً:عاارتعاازععكا عاالاةر نعااشايطجعدعجماالعا ايا معاالرهابااوعا ااازعععا عاالاةر نعدعاجالاياادعاائا اوعااااطاوع
االايجل عاذاايعاايطااوعاائ اسعااشايطجعا اازعععا عغا عع ا عيفااثعااط ائاوعااالهاةامعدعها اعاداال.عاذع ل اازع
جم اااالدعاائ ااسعااش اايطجعدعق ااجتعا ا ايا معاالرهابا ااوعع ي اااعاص ا ايا معااثركعااس اانتعااعاالقلل ااالعااط ااا سجععك ا ا عاص اانع
ااايرعدعاايي و.عيفاثع ل ازعجماالدعاائ سعااشيطجعدعه اعااخيذع ا عا ايا معبةرصاوععااااوع ا عااياي وعاال ايع
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اا ع ساي ععكا عاجالاياادعا خااوعاوع ياعاجعذاايععخاةع اينعا ااطعيفة ثاوع ا عاالاةر نعالعبفا عاوع لاا عجمااالع
ارااللعب اي.ع ع
خامسـ ـاً:عاوعااط ائ ااوعااداقيقا ااوعارره ااالعاائدا ااة ع دلض ااجعاحلا ا رع ا ا عاعل ااادععقخا ايادعاال ااةر نعع ااربعاالقرتق ااتع
ر فاقاوع ئيأل اعاكليكس عادعيفااوعاال ةا عاا فادعاالعيارتاقتعااالقرتاقاتعالعباةعاوع المعذاايعبشافسع ياعاجع
قياعةعا عااسخاوعابةرصوععاااوعع عااليفلااطادعا خاو .ع

سادس ـاً ً :عالع شاااراعدعاائ كاااوعاالةر اااوعجياص ااوعه ا اعااخاايذع ا عا ايا معاالعاذاععاااوعا ااااع يثااياعصااةا ع ااجتع
ألااياركععاازلعاجااةربنيعع ا عبئض ا معاا ا ئضعاعااة ع فاااخ مع ا ع ئيفااوعبئض ا معباخ اااع دااي عا ااوعاالةر اااوعبل داااقع
االخياقعاجطكيلعباخ م .ع

سابعاً:ع طي يعاادةرادعااجياردعاا شي وعاكلاة عاررهاالعاائدا اة عالعااا اعاذاععاقاتعبشافسع اخذم عاهاجعماوع
االصيا عدعاجيلد سعاادي ن عاذايعبلةر نعاافيادرعاجياطخوعدعجماجتعجماالدعاقشطوعا يبوعاجخذ و .ع

اثمن ـاً:عاالااالئاقوعىاايحلسنيع ااةقانيع ااالهكنيعدعجمااالعاالااط ا معاكداااا عاب ع ااالعااااقعالع لطكاانعدداؤهاااع دخاااادع
اففايعا اارادعااايطاو عااقشاايعدارادع ل ااااوعادايجلعا ا عاااةااكجعارياعي عاالاااة عيا اعااخاايذع ا عااخشاااطع
االصيا ج عااالةر نععك عايفةثعااطياعاااياا سعاالفخيايصااوعجياص اوعها ععا يباوعالااا اعاذاعاقئاتعبطاياعغا ع
دكاة و .ع
ع
ع
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