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التنظيمات اإلرهابية في ضوء القانون القطري لمكافحة اإلرهاب )دراسة مقارنة(العنوان:

 أ.د.غناممحمدغنام: لمشرفعلىالرسالةا



وقد بينت يف إن ظاهرة املنظمات اإلرهابية ليست بالشيء اجلديد، فقد عرف اإلنسان منذ القدم هذه الظاهرة.      

هذه األطروحة أن الشعوب القدمية قد عرفت املنظمات اإلرهابية. فعرف الرومان واملصريون القدماء واآلشوريون 

شكالً من أشكال املنظمات اإلرهابية. وكانت أول منظمة إرهابية مقاربة ملا نعرفه اليوم هي منظمة " السيكاري " 

عاملنا العريب واإلسالمي املنظمات اإلرهابية من احلرورية إىل داعش م. وقد عرف .ق 37 إىل 66 بني وقد ظهرت ما

 وأخواهتا.

وميكن القول بأن أسباب ظهور املنظمات اإلرهابية تتمحور حول ثالثة أسباب، سياسية وتتمثل يف قمع السلطة 

البطالة اليت تؤدي السياسة وطمع املنظمات اإلرهابية يف السلطة، واقتصادية تتمثل يف الفقر واحلاجة وانتشار 

بالشباب إىل االنضمام إىل تلك املنظمات اإلرهابية، واجتماعية حيث تؤثر البيئة اليت يعيش فيها الفرد على سلوكه 

 دون شك، وانتشار املفاهيم املغلوطة يف تفسري بعض النصوص الدينية بسبب اجلهل.

رهابية مثل اجلرائم السياسية واجلرمية املنظمة والكفاح وهناك بعض السلوكيات واألفعال اليت تشابه جرائم املنظمات اإل

 املسلح، وكل ما سبق ذكره يتشابه مع اجلرائم اإلرهابية إال أن الفارق يتمثل يف القصد وبعض اخلصائص األخرى.



 ث
 

واجلرمية املقارن يف هذه األطروحة فقد بينا موقف املشرع القطري يف تعريفه للعمل اإلرهايب  املنهج وحيث انتهجنا

اإلرهابية وقارناه مع تعاريف بعض التشريعات العربية والغربية، وقد بينا مفهوم العمل اإلرهايب على املستويني الدويل 

 والداخلي.

كما جرم املشرع القطري كثرياً من صور اجلرائم املتعلقة بالتنظيمات اإلرهابية، من تزعم لتلك املنظمات إىل متويلها 

 4002( لسنة 7إلجرامية اليت عاقب عليها املشرع القطري يف قانون مكافحة اإلرهاب رقم )وغريها من الصور ا

( لسنة 2)والتعديل الذي صدر عليه. كما أفرد املشرع القطري قانوناً خاصاً لتمويل اإلرهاب وهو القانون رقم 

من القواعد القانونية مثل مبدأ  . وقد قعد املشرع القطري ملواجهة هذه التنظيمات اإلرهابية وجرائمها كثرياً 4000

 العاملية وغريه.

وقد وضع املشرع القطري عقوبات صارمة للجرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب من إعدام وحبس 

مؤبد، وذلك أن هذه اجلرائم هتز كيان اجملتمع بأسره، عالوة على متدد املنظمات املرتكبة هلا على املستوى الدويل. 

 فة إىل استحداثه قوائم يدرج عليها املنظمات اإلرهابية واألفراد مع جواز الطعن على قرار اإلدراج.باإلضا

اإلجرائية العامة اليت نص عليها يف قانون كما خرج املشرع القطري يف قانون مكافحة اإلرهاب عن القواعد 

أيام كما هو احلال يف قانون اإلجراءات اجلنائية. كما  2من  يوماً بدالً  01اإلجراءات. فجعل مدة احلبس االحتياطي 

مل يأخذ بانقضاء الدعوى وسقوط العقوبة يف جرائم اإلرهاب.
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 مقدمةال

التشريعالقطريللمنظماتاإلرهابيةومقارنتهببعضالتشريعاتتصديبينأُفيهذاالبحثسوف

وتطورأساليبفيظهورهذهالتنظيماتاًحيثتشهدالساحاتاإلقليميةوالدوليةتزايد.األخرىوالقانونالدولي

.وإجرامهاعملها

عالوةعلىهذهالمنظماتاإلرهابيةمنفزعوخوففيالمجتمعاتبهواليخفىعلىأحدماتتسبب

المنظماتموجهاًضدطائفةأوعرقالفوضىوالخسائرفياألرواح،وغالباًمايكوناإلجرامالذيتقومبههذه

.أوحكومةبهدفأنيقومالمستهدفمنهذااإلجرامبعملمعينأواالمتناععنه

وذلك،واإلسالميةيرمنبلدانناالعربيةثالناسفيكالشاغللعامةالشغلومنظماتهباتتأناإلرهابوالشك

منالعيشفيوحرمانالمجتمعات،ومعنويةماديةوخسائرآالمنفسيةلماتسببهأعمالهذهالمنظماتمن

.سالم

هذهالميدانالقانونيحيثأنوالمشتغلينفيملينعلىاألمناالعتؤرقومنظماتهباتتاإلرهابوعليهفإن

للجرائم.وأساليبارتكابهاالمنظماتالتخلومنالتعقيدفيطريقةتنظيمها

أودينيةالمنظماتألسبابُتنشأهذهالعالمفقديفوأسبابتناميهاتختلفدوافعإنشاءالمنظماتاإلرهابيةو

البشع.الجوهرومنظماتهبنفساإلرهابييظلالعمللكنفيكلالحاالتاجتماعية،أوسياسيةأواقتصادية

جهدهمفيالبحثعنوالدوليجلالداخليسبقفقدصبكثيرمنفقهاءالقانونعلىالمستويينونظراًلما

بغيةالقضاءعلى،وذلكوالحكوماتوشاركهمفيهذاالجهدالمنظماتالدوليةالمنظمات،طرقمكافحةهذه

وطريقةتعيينقادتهاذاتطابعمنظمبشكلكبيرمنحيث-لألسف-التيأصبحتالمستشرية،هذهاآلفة

داعشوليستنظيمحتىأصبحتفيبعضالمجتمعاتأقوىمنالدول،عملهاوتموليهاوطريقةإليهااالنضمام

ببعيد.عنا

 :أهمية البحث

خاصواإلسالميبشكلوالعالمالعربيبشكلعامالعالميشهدهماالموضوعإلىترجعأهميةالبحثفيهذا

.وتطرفةغيرهأشدمنهقوثلهأومتنظيمقضىعلىتنظيمحتىيظهرفماأنيُالمنظمات،تناميهذهنجدحيث

ممايستوجبمواجهتهاهذهالمنظماتجنائياً.
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بشأن8114(لسنة1القانونرقم)لخطورةالمنظماتاإلرهابيةوأعمالهافصدرالقطريالمشرعتفطنوقد

موالكماصدرقانونمكافحةغسلاأل8101(لسنة00دلبالمرسومبقانونرقم)ثمعُاإلرهاب،مكافحة

.8101لسنة(4رقم)وتمويلاإلرهاب

 :منهج البحث

القانونالقطريلمكافحةفيالواردةلبيانالنصوصاوحيثسأح،يقومهذاالبحثعلىالمنهجالمقارن

أوجهوبيان،والقانونالدوليالتشريعاتالداخليةلبعضالدولالنصوصالواردةفيبعضبومقارنتهااإلرهاب

الشبهوالخالفعلىالمستويينالداخليوالدولي.

 :خطة البحث

اإلرهابيةمبحثتمهيديفيهنبذهعنتاريخالتنظيماتمباحث،أربعةولتموضوعهذاالبحثفياتن

فيعنسياسةالتجريمفهوأماالمبحثالثاني.التنظيماتاإلرهابيةماهيةثممبحثأولعن.وأسبابظهورها

السياستانالعقابيةثممبحثثالثعن.والقوانينالمقارنةفيالقانونالقطريمكافحةالتنظيماتاإلرهابية

بالنتائجووأنتهيبالخاتمة.القوانينالمقارنةوالقطريالقانونفيالتنظيماتاإلرهابيةلمكافحةواإلجرائية

 بحثي.لهامنخاللتوصلتالتيوالتوصيات

 :البحث إشكالية

بيانكيفيةلزاماًكان،والدوليأهميةعلىالمستويينالداخليجهتهامناومونظراًلماللمنظماتاإلرهابية

بشأن8114(لسنة1رقم)مكافحةاإلرهابالقطريلقانونالالتنظيماتاإلرهابيةفيضوءهذهمواجهة

هذافإنوكونهاكذلكحيثأنقطرجزءمنالمجتمعالدولي.األخرىوالتشريعاتالجنائيةمكافحةاإلرهاب

.الجنائيةالقانونيةومنهاالمواجهةالسبلبكلتهيحتمعليهامواجهاألمر

ماإرهابية؟تعدالجريمةالمرتكبةجريمةاألسئلة،متىبعضعناإلجابةاولهذاالبحثسوفأحوفيخضم

نمامدىتوافقمفهومالتنظيماتاإلرهابيةبينالقانوالقطري؟هومفهومالتنظيماتاإلرهابيةفيالتشريع

اإلرهابية؟بالمنظماتالمتعلقةهلاستوعبتالتشريعاتالقطريةالجرائموالمقارنوالدولي؟القطري
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 البحث:م يتقس

 وأسباب ظهورها.تمهيدي: تاريخ التنظيمات اإلرهابية المبحث ال

 المطلب األول: تاريخ التنظيمات اإلرهابية.

 المطلب الثاني: أسباب ظهور المنظمات اإلرهابية.

 التنظيمات اإلرهابية. ماهية: المبحث األول

 .نشاطاً للتنظيمات اإلرهابيةالمطلب األول: مفهوم اإلرهاب 

 .النشاط اإلرهابيالمطلب الثاني: مفهوم 

 .المقارنة والقوانين القطري لقانونفي ا مكافحة التنظيمات اإلرهابيةلة التجريم سياسالمبحث الثاني: 

 .لمنظمة إرهابية انضمامإنشاء أو تزعم أو  جريمةالمطلب األول: 

 .دعم أو تمويل منظمة إرهابية أو التحريض على االنضمام إليها أو الترويج لها جريمةالمطلب الثاني: 

التنظيمات اإلرهابية في القانون القطري والقوانين  لمكافحةواإلجرائية السياستان العقابية المبحث الثالث: 

 .المقارنة

 .والتدابير االحترازيةالعقوبات المطلب األول: 

 .والقواعد اإلجرائية العقاب تشديدو حاالت اإلعفاءالمطلب الثاني: 
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 تمهيديالمبحث ال

 وأسباب ظهورهاتاريخ التنظيمات اإلرهابية 

 تمهيد وتقسيم:

ريلكيرأمرضوطريقةتطورهاوفهمهاواستيعابتاريخهاالولوجفيعالمالتنظيماتاإلرهابيةإن

التنظيمات،ثمبعدذلكاستخالصأسبابظهورهذه.وخطرهاالمدركلحقيقتهاالتعاملمعهاتعامليتسنىلنا

علىالنحوالمبحثإلىمطلبيناوعليهفسوفنقسمهذ.جنائيةناجعةكينستطيعمواجهتهاقانونياًبسياسة

اآلتي:

 اإلرهابية.تاريخ المنظمات  المطلب األول:

اإلرهابية.أسبابظهورالمنظمات:المطلبالثاني

 المطلب األول

 تاريخ التنظيمات اإلرهابية

 :وتقسيمتمهيد 

وعرفاإلنسانوأخذتتتطور،والعنفالجريمةوجدت،ءهوأنجبأبنانزلأبوناآدمإلىاألرضأنذنم

اإلجرامي.إنشاءمنظماتيديربهاعملهوفكرفي–المنحرف–ثموثبالفكراإلنسانيجديدة،أساليب

قبلالثورمنالعصورالقديمةإلىماةوالجماعاتاإلرهابيالتنظيماتلبعضأؤرخوفيهذاالمطلبسوف

.وقتناالحاضرإلى،بعدالثورةالفرنسيةثمم،0128الفرنسية

 م( 9871)الفرنسية  ةالتنظيمات اإلرهابية قبل الثور :الفرع األول

إنذ،إريفيالعصورالقديمةأمرعسوالجرائمالسياسيةأنالتفريقبينجرائمالمنظماتاإلرهابية

نراهاليوممماقريبةتكونتارةًوالتنظيماتاإلرهابيةجرائماإلرهابفنجدأن.بشكلكبيرمتشابهتانتينالجريم

فيالغالبكانتتأخذشكالًمقارباًلجرائمأنهاولكننجدمختلفة،نراهاهوتراتاإلرهابيةمنجرائمالمنظما

.والجرائمالسياسيةأمنالدولة
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حيثكانواالدولة،وجرائمأمنكانوايعرفوننوعاًمنجرائمالتنظيماتاإلرهابيةمثالًالقدماءيونلمصرفا

بل.جماعةإرهابية،والفوضىوالفتنثارةالقلقإتقومبالوطني،أويعتبرونأيمجموعةتقومبهتكالشعور

أقسىالعقوباتالتيكانتوُتنزلعليهمالثالث،لمحاكمتهمكماكانفيعهدرمسيساستثنائيةمحاكملهمكلتشُ

.1اإلعدامإلىتصل

حيثكانتتستخدمهذهالتنظيماتاإلرهابية،نوعمنالتنظيماتق.مالسابعفيالقرناألشوريينوظهرعند

الوسائلفكانونيقتلونالنساءأبشعمنقبلاآلشوريينضدعدوهماللدودالبربر،فكانوايستخدمونضدهم

.2بأكملهااًمدنوالولدانويستعبدون

الجرائممنيرتكبهذهوكانوايسمونبالعظمةجرائمالمساسباسممايعرفكانعندهمأماالرومانفقد

ودولتهأوفالرومانكانوايجرمونأيفعلأوسلوكيمسعظمةالشعبالروماني.والجمهوريةلشعباأعداء

.هذاجرائمالمنظماتاإلرهابيةويندرجتحت3وعزتهاينالمنكرامتها

واألقوالبليةمنهذهالقوانينحمايةالملكفأصبحالتجريميقععلىالكتاباتاالغتأصبحالوقتومعطول

إلىرميالمحكومعليهالقاسيةمناإلعدامحرقاًووضعتالعقوباتسان،ناإلذلكإلىاألفكارالتيتراودىتعد

.4والمفترسةللوحوشالضاريةعشاءً

منظمةعرفهاالمنظماتاإلرهابيةتأخذشكالًمتطوراًفظهرتأولحركةإرهابيةالزمنبدأتومعمرور

وقد"السيكاري"كانتتعرفباسميهوديةمتطرفةوهيحركة.مق11ىإل55بينماوكانذلكالتاريخ

يستخدموناحيُثكانوتقليدية،وبأساليبغيرهذهالحركةوقامتباألعمالالتخريبيةضدالرومانأجرمت
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ويرتكبونعملياتهميضعونهاتحتمالبسهماسمهمفكانواومنهااشتق"سيكا"سيوفاًقصيرًةيطلقعليهااسم

.1النهارحتىقضيعليهموفيوضحبلواألسواقالمزدحمةاالحتفاالتالعامةاإلجراميةفي

فبعدأنوافقرضي-رضيهللاعنه–2التنظيماتاإلرهابيةفيعهدعليأماعالمنااإلسالميفقدعرف

انشقمنجيشهفرقةيعرفونصفين،معركةبعد–رضيهللاعنه–3وبينمعاويةهللاعنهعلىالتحكيمبينه

نهللاالصحابةرضواومعاويةوغيرهممن،فكفرواعليا4ً"الحرورية"فيتاريخنااإلسالميباسمالخوارج

رضيىعلالبدمنإنزالالعقابالجنائيبهمفقاتلهموإرهابهمكانزادجرمهموسفكواالدماء.ولماعليهم،

.هللاعنه

فخرجمنرحمهذهالفرقةأوالتنظيمفرقأشدإرهاباًأفكارهم،لتظالحروريةعلىضيقُلكنبعدأن

منخرجتوالتنظيماتالتيشدالحركاتنافعبناألزرقالحنفيوهمأوهمأتباع"ةاألزارق"مثلوبطشاً،

همءويستحلوندماالرأيوإنوآفقهمحتىإليهممضولمينفكانوايكفرونكلمنسواهمالحروريةإرهاباًرحم

.5وأطفالهمودماءنسائهم

يتزعمهشخصيدعىحمدانمسلحوتنظيمإرهابيةوهيحركةهـ812"عامالقرامطة"كماخرجتفرقة

هجومهماإلرهابيةعملياتهمومنأشهر،6إلىالشيعةاإلسماعليةنوسبنتالتنظيميهذاوكانأتباعاألشعث،بن

هذهوالنساءوقضيعلىاألطفالاًمنلفأثينثاليناهزوأسروامالفاًأالثمانينلىالكعبةحيُثقتلوامايقاربع

.7تقريباًعلىيدالفاطميينهـ411التنظيمعام

العصرومنظماتهفيالحديثعناإلرهابعنديمكنإغفالهااإلرهابيةالتيالوأعتىالمنظماتومنأشهر

وكانيتزعمالهجري،الثانيعشرالقرنمناإلسماعيليةالشيعةظهرتفيوهمفرقة"لحشاشين"ااإلسالمي

يعطونألنهمكانواعلىأصوباألقوالوسموابالحشاشينالصباح،هذاالتنظيماإلرهابيشخصيدعىحسن
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 .112،ص0،ج8111والتوزيع،السعودية،
7
 .11،ص8100غسانصبريكاطع،الجهودالعربيةلمكافحةجريمةاإلرهاب،رسالةماجستير،جامعةجدارا،األردن-
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الصليبيونحينقدموابالدوقدسماهموجرائمهممثميرتكبوناغتياالتهقبلقادتهمالحشيشمن

".Assassins" 1المسلمين

قتلهمالتيقاموابهااالغتياالتومنأشهرقالعهم،ويبنونفيهارؤوسالجبالحصوناًلهموكانوايتخذون

قاتلهمالمغولوقد.2ملكبيتالمقدسكونراداألولوالملكالسلجوقيوالوزيرنظامالخليفةالعباسيالمسترشد

.3دابرهمالظاهربيبرسفقطعأمافيالشامفارس،في

التنظيماتاإلرهابيةذاتالطابعالدوليالتيظهرتفيالقرنالحاديعشرالميالديتنظيمفرسانأخطرومن

وكالهما،فرسانالمعبدمنرحمتنظيم خارجفرسانالقديسيوحناوتنظيمالمعبد،وتنظيمفرسانالقديسيوحنا

علىسواحلبعضالدولنيغيروكافرسانالقديسيوحناقدنشأفيمالطاوكانتنظيمتنظيممسيحيغربي

.4وليبيامثلسواحلتونس

أغلبأعمالهاكانتتتجهإلىنولكالوسطى،فيالعصوروالمنظماتاإلرهابيةالحركاتوظهرتبعض

الدولة.ورأسهرمرموز

 م 9871التنظيمات اإلرهابية بعد الثور الفرنسية  :الفرع الثاني

امناًزلكنظهورمصطلح"اإلرهاب"فيالحقيقةكانمالتاريخ،ميمنذقداًوجماعاتهوجودإلرهابلنإ

.الدمويةالثوريةالمتطرفةعلىالسطحطفتثورةالفرنسيةحيثلل

حالةمنالفوضىفيفرنسانتيجةفانتشرت،5ولعلهذاماجعلهاحقبةيؤرخبهاكفاصلبينتاريخينلإلرهاب

خرى.أهذهالفوضىإلىدولثمزحفتوالدموية،هذاالتطرف

ولوجيةفينهايةالقرنالتاسععشرالميالديوكانتمصدرمعظمالعملياتيظهرتفيأوروباحركةأيد

األمرذاتميولبادئضدالسلطاتالحاكمةآنذاك،وكانتالحركةالفوضويةفيواإلرهابيةفيأوروبا،

"الدعايةبالفعل"،فأقامتإلى،وبعدفشلدعوىهذهالحركةبالقول"الدعايةبالقول"لجأتةاشتراكي

فظهرتعملياتإرهابيةفيفرنساوروسيا–كماتدعي–مودعتللعملالثوري0220مؤتمرفيلندنعام

                                                           
1
 .11غسانصبريكاطع،مرجعسابق،ص-

2
كونرادمنموفسراتو،هوأحدقادةالحملةالصليبيةالثالثةالرئيسيناعتالعرشأورشليم)القدس(بعدأنآلإليهالحكمبالزواج،قتله-

 م.0088أثنانمنالحشاشينبإيعازمنريتشارعام
3
-w.wikipedia.orgwwم01/8/8102،استرجاعبتاريخ.

4
 نفسالمرجع.-

5
،ص8114د.إمامحسانينعطاهللا،اإلرهابوالبنيانالقانونيللجريمة)دراسةمقارنة(،دارالمطبوعاتالجامعية،اإلسكندرية-

01. 

http://www.wikipedia.org/


 

2 
 

داخلياًللدولولمتكنذاتطابعدوليشأناًتعتبروإسبانياوغيرهامنالدولاألوربية،وكانتهذهالعمليات

.1لوجيةواحدةيويدأمعأنهانتيجةتوجيهاتمن

لمية"االصهيونيةاإلرهابية"منظمةالصهيونيةالعللمنظماتاليهوديةمالمنظمةاألم0281عاموظهرتفي

.2علىفلسطينوتمويلالحملةالرئيسيتمويلالمنظماتاإلرهابيةالصهيونيةكانعملهاو

توكانإرهابيتانصهيونيتانوهمامنظمتانمنظمة"أتسل"عنمنظمة"الهاجناه"انفصلتم0811وفيعام

عملياتهااإلرهابيةتفجيرفندقالملكداودفيالقدسعامومنأشهرمنالمنظمةاألمأكثرتطرفاًىاألول

.3م0854

مبقيادةرجليدعىفوساكو0811أماالجيشأألحمراليابانيفهومنظمةإرهابيةتأسستفياليابانعام

سلسلةمنالتفجيراتخاللسبعينياتبشيكونوغو،وهذاالتنظيملهطابعالدولية،وقدقامهذاالتنظيماإلرهابي

علىالسفارةومحاولةالسيطرةيابانيتينعملياتهذهالمنظمةاختطافطائرتينومنأشهرالقرنالمنصرم،

.4األمريكيةفيكولمبيا

أماعالمناالعربيواإلسالميفعانىومازاليعانيمنالتنظيماتاإلرهابيةالتيتزداد،فاليكاديمرشهر

إالونسمعباسمتنظيمإرهابيجديد.

الحزبهذاىويتبنم0812تأسسعاميساريمسلحوهوحزبظهرفيتركيا"حزبالعملالكردستاني"ف

عملياتهاألمنالحزبفييستهدفهذا.الكبرىإنشاءدولةكردستانويهدفإلى،5الفكرالماركسياللينيني

والعربيةاألوربيةوبعضالدولالمتحدةباإلضافةإلىالوالياتوتصنفتركيا6تركياوالسياحةفيالتركي

الحزبكمنظمةإرهابية.وإيرانهذا

نشأعاماإلسالمية"سياسيلهجناحعسكرييسمى"المقاومةوهوحزبهللاحزبوفيلبنانظهر

منالضاحيةالجنوبيةفيلبنانمقراًله،شيعييتخذوهذاالحزب،7مويترأسهالمدعوحسننصرهللا0828
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.05مرجعسابق،صإمامحسانينعطاهللا،-

2
 .11سابق،صد.غسانصبريكاطع،مرجع-
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 لظروفسياسيةخاصةبعدانهياراالتحادالسوفيتي.األحزابتوجهاتها
6
.810ص،ممدوحالحربي،مرجعسابق-

7
 .8،ص8115أحمدالقطبوآخرون،حزبهللابينالحقيقةواألهداف،مركزالرايةللتنميةالفكرية،سوريا-
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كثيرهروارتكبمجازالثورةالسوريةشاركالنظامالسوريالمجرمفيقمعالشعبالسوري،وبعداندالع

.وغيرهابسوريافيالقصير

وهذاالتنظيم1أسامةابنالدن،تقريباًبزعامةم0881عاموالذيتأسسالقاعدةفيأفغانستانوظهرتنظيم

قياممايمكنأننسميهحربعالميةعلىبتسببتلتيام8110الحاديعشرمنسبتمبرهومننفذأحداث

.والصومالمثلاليمنوينشطفيهافروعفيعدةدولوكانلهزادتوهجهذاالتنظيماإلرهاب،

عاشالعراقحالةمناالنفالتاألمنيوبعدأنم8111عاماألمريكانلكنبعدسقوطبغدادعلىيدالغزاة

هذاالتنظيمعلىومؤسساتهافنشطاإلرهابيةفيظلغيابسلطانالدولةلتنظيماتومحجاًلصارالعراقمرتعاً

ووحدنفصلعنالقاعدةاألمامصعبالزرقاويفوهوأبومشايخهيدأحدأبنائهالذينزادتطرفهعلىتطرف

بالقوة.أوتهذهالتنظيماوقناعةمنبخاطرالعراقإماعنطييمنالتنظيماتالموجودةفكثيراً

الثورةالسوريةدخلهذاالتنظيموسطهاولماقامتالزرقاوي،تنظيمقوةأزادتاالنفالتاألمنيومعاستمرار

"داعش"اسمبوالشام"ويعرفاختصاراًفيالعراقالدولةاإلسالميةمأُعلنعنتنظيم"8104وفيعام

العالمبعدأنواألغنىفيالتنظيمهواألقوىهذاوأصبح2مناألحرفاألولىمنكلكلمةمناسمهمأخوذة

نفطية.حقولضمنهاوسوريامنسيطرعلىمساحاتشاسعةمنالعراق

وبيعتهالخليفةتبعيتهاصبغةعالميةبعدأنأعلنتكثيرمنالتنظيماتالمتطرفةاكماأصبحهذاالتنظيمذ

.للمسلمينليفةخوضعنفسهالذي(بكرالبغداديوأب)هذاالتنظيم

المزعومعناألنظارعلىيدوغابخليفتهميندحرأهذاالتنظيمبداألشهرالقليةالماضيةأنوشاهدنافي

دورالتحالفالدوليىكمااليخف،"الشعبيالحشد"القواتالعراقيةبالمشاركةمعتنظيمإرهابيآخرآالوهو

التنظيم.الذييحاربهذا
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 الثانيالمطلب 

 سباب ظهور المنظمات اإلرهابيةأ

 وتقسيم: تمهيد

ويمكنمتعددة،وإنشاءمنظماتإرهابيةاإلرهابية،تؤديإلىارتكابالجريمةوالمؤثراتالتياألسباب

هذهالثالثةأسبابهيوأظنأن،اجتماعيةواقتصاديةوسياسةأسبابوهيومؤثراتفيثالثأسبابإجمالها

تحتهاباقياألسباب.والتيتندرجاألسبابالرئيسة

 الفرع األول

 سياسيةال األسباب

بعضهاالبعضعلىمدنفوذهاوسيطرتهاعلىمناطقمنأهمومنافسةالدولعاتالدوليةاإنالصر

إمافتقومبعضالدولبدعمالمنظماتاإلرهابية.إرهابيةاألسبابالسياسيةالتيتؤديإلىنشوءمنظمات

.1المنظماتوالعسكريلهذهتقديمالدعماللوجستيويصلإلىبالمالأوتوفيرمالذلهابل

منأهمواإلسالميالعربيوخاصةعالمناأومجموعةبالحكمفيكثيرمنالبلدانواستبدادفردإنتفردكذلكف

األمةهؤالءاألفرادأوالجماعاتأواألحزابسلبواحيث.حسباعتقاديأسبابظهوراإلرهابومنظماته

علىهذاعالوة.األمةالفرديةأوالحزبيةمقدمةعلىمصلحةمجموعومواردهاوجعلوامصلحتهمسلطانها

كروالمففيغيبالمصلح،وتكمماألفواهفتسلبالحريات،ولسلطانهمالجائرفإنهميطلبونالخضوعالكامللهم

سجونهم.قضبانخلف

السلطةالحاكمةالمستبدةالتيسلبتهموالغلعلىتكونلديهمالكرهيسوبالشكالشبابفإنوبعدهذا

،فاذاواألمانللمجتمعوحفظاألمنفإذاطالبوابحقوقهمقمعتهمالسلطةالجائرةبحجةتطبيقالقانون.حقوقهم

ومنيتبعها.2السلطةرموزمواجهةأمامهمإالاالشعبلميروأغلقتاألبوابأمامهذهاألمةأو

شكيعودإلىغيابالحكمالرشيدالذييستوعبحاجاتهذهاألمةالتيتطالببحقوقهاوهذابال

سمثورة،أوبالصعوداالحكمبانقالبأطلقتعليهوصلتإلىشرذمةالمسلوبمنقبلواسترجاعسلطانها

                                                           
1
يوسفكوران،جريمةاإلرهابوالمسؤوليةالمترتبةعنهافيالقانونالداخليوالدولي،مركزكردستانللدراساتاالستراتيجية،-

 .12،ص8111السليمانية
2
 .44سعدصالحالجبوري،مرجعسابق،ص-



 

00 
 

منفئاتوأقصواغيرهمعلىالسلطةابعملثوريإصالحي،فاستحوذوومفكرينقامواعلىأكتافشباب

المجتمع.

عدمجدوىالعملالفردي،فإنالشبابويرىالمجتمعالسلطاتفيبلدمعينباالستبدادعندتماديبلأنه

نهؤالءالشبابقديقومونهمإسيتجهونإلىتلكالمنظماتاإلرهابيةالتيتستوعبهم،بلشكنوبدوهنا

أنفسهمبتشكيلتنظيماتجديدهلمحاربةهذهالسلطةفيقومونبأعمالإرهابيةبحجةمقاومةهذهالسلطة

المسلوبة.ومطالبتهابالحقوق

مجتمعلتتذرعبعدقيامهابالعملياتاإلرهابيةبأنهاتثأرليجدهادائماًأنالناظرإلىالمنظماتاإلرهابيةكما

يدغدغمشاعروهذاما-حسبفكرالمنظمة–إقامةالعدلبالشورىأوالديمقراطيةوتسعىإلىالمظلوم

لالنضماملمثلهذهالمنظمات.ويجذبشبابهالمجتمع

وفيالمقابلفإنإغفالاألهدافالسياسيةالتيتهدفإليهاالمنظماتاإلرهابيةأمرغيرممكن،فأغلب

لوكالطريقالصحيحللوصولسدونإلىالسلطةواالستيالءعلىالحكم،أساساً اإلرهابية،تهدفالتنظيمات

،همتاععنبعملأواالعلىالقيامالسلطةالحاكمةإجبارإليهافتقومبأعمالهااإلرهابيةللوصولإلىالسلطةأو

نالفرادفيظلالحكمالرشيدإلها،حيثولووجدحكمرشيدلمااستطاعتالمنظماتاإلرهابيةجذباألفراد

السياسيةدونالحاجهإلىاالنخراطفياألعمالممارسةحقوقهوعنمايجولفينفسهيستطيعاإلفصاح

اإلرهابية،كيتصلوجهةنظرهالسياسية.

 الفرع الثاني

 األسباب االجتماعية

التيتفاعلبعضالعواملاالجتماعيةإنهانتيجةالقولويمكننااجتماعية،منالمسلمبهأنالجريمةظاهرة

،1وميولهاالفردإنشاءشخصيةتأثيراًسلبياًعلىأفرادالمجتمع،وهذابطبيعةالحاليسهمفيتؤثروبدونشك

وإنهذهالعواملاالجتماعيةمتعددةيمكنإرجاعهاإلىاألسرةالتيعاشفيكنفهاالفردوالبيئةالتييعيش

ا.فيه
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 .811،ص0885،الظاهرةاإلجرامية،المطبعةالجامعية،القاهرة،د.محمدساميالشوا-



 

08 
 

1إنعدماالستقرارواالضطراباتاألسريةتسهمبشكلواضحفيدفعالفردإلىارتكاباألعمالاإلجرامية

.إرهابية،وذلكأناألسرةهيالمصدرالذييتلقىمنهالفردفيبدايةحياتهالقيمودخولهفيمنظمات

.المنحرفالتييتعلمفيهاالفردمنذصغرةكيفيةالتعاملالسليمأووالمدرسةاألولى

وتعليمةفضائلإذاأحسنواتربيتهاًأومواطناًصالحاًفالفردفيطفولتههومشروعيمكنأنتجعلهمواطن

نظمةأوحتىزعيمم2مجرمإرهابيمفسد لمواطن اًكمايمكنأنيكونمشروع،والسلوكالحسناألخالق

إرهابية.

قديفوقتأثيراألسرة،فالفهموهذاالتأثيرتأثيركبيرعلىالفرد،فيهوالمفاهيمالمنتشرةوللمجتمعواألفكار

.ومنظماتهابالشكإلىانتشارالجريمةاإلرهابيةومفاهيمهيؤديالخاطئللدين

المنظماتكملتلضفنرىالكثيرمنالشبابيناإلسالمي،فنأخذمثالًالفهمالخاطئلمفهومالجهادفيالدين

رضالذيقالألالفسادفياوالتخريبمنبقصدالجهاد،وهذابالشكإنماينمعنالجهلفيالدين،فالقتل

ََوَرُسولَُهَوَيْسَعْوَنِفياأْلَْرِضَفَساًداأَنُيَقتَّ}تعالىفيه َماَجَزاُءالَِّذيَنُيَحاِرُبوَنهللاَّ َعإِنَّ لُواأَْوُيَصلَُّبواأَْوُتَقطَّ

ْنَياَۖولَُهْمِفياآْل لَِكلَُهْمِخْزٌيفِيالدُّ
أَْوُينَفْواِمَناأْلَْرِضَۚذَٰ ْنِخاَلف  .3{ِخَرِةَعَذاٌبَعِظيمٌأَْيِديِهْمَوأَْرُجلُُهممِّ

أساسهاتدعوإلىاإلرهابكماهوحالنبعضاألفكارهيفيإالخاطئاليقتصرعلىالدين،بلوهذاالفهم

.ماسواهاإلىإلغاءكلالشيوعيالتيتدعو

انخفاضمستوىالتعليممناألسبابنإوعليهففإنهذافيغالباألحيانيكوننتيجةالجهل،وكماأسلفنا

نبعضالباحثينذهبإ،بلإلىالمنظماتاإلرهابيةوانضمامالشباب4ديإلىانتشاراإلرهابؤالتيتةالمهم

نإالدولالناميةحيثالتعليمةونظامهافيالمؤسساتمنالمسؤوليةعلىبعدمنذلكحيثالقىجزءًأإلى

بهاوليساإللماممنزاويةواحدةورؤيةالمسألةفيالتفكيراًممايسببضموربالتلقيطريقةالتدريستكون

 .5وجذبالشبابمنظماتاإلرهابيةاستقطابعلىاليسهلكلاالتجاهاتمماودراستهامن
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 الفرع الثالث

 األسباب االقتصادية

،فمنالمسلمبهضعفالحالةوسلوكهكذلكالحالةاالقتصاديةللفردلهادورهاالكبيرالذييؤثرعلىالفرد

نالفقرليسهوالعاملاألساسيإ"توليو:وقدقالالفقيهدي.وغيرهااالقتصاديةيزيدمنالجرائماإلرهابية

سببرئيسيالوالعواملاالقتصادية،1يمة"الجريمةلكنهبدونشكيساهمفيالتكويناإلجراميللجررتكابال

.ينبغيتجاهلهعنددراستناألسباباإلرهاب

وهذا.2ديةتعيسةمنأوضاعاقتصاواإلرهابيةيعانونأنكثيراًممنيمارسوناألعمالاإلجراميةوالواقعيؤكد

مناًهذهاأليامأنكثيرونسمعفيحيثأننانرىإليها،أمرمهمتستغلهالمنظماتاإلرهابيةلجذبالشباب

.المنظماتاإلرهابيةتقدمرواتبمجزيةألفرادها

اببللشاًبالشكيعتبرجاذبوهذاأمروألسرهم،لهامينضومساعداتللمنباإلضافةإلىتقديمهامواد

.السياسيوعدماالستقرارخاصةفيالدولالتيتعانيالفقر

إلىالشباباتجاهإلىتؤديفرصعملمناسبةمنالعواملاألساسيةالتيوعدمتوفركماأنالبطالة

يحصلعلىعملوالذيلمكثيراًماتغريالشبابخاصةالمتعلممنهموالتيبدورهاالمنظماتاإلرهابية

تخصصه،يناسباًمنصبوتهيئلهفتوفرلهعمل–إمايناسبتخصصهأويناسبمنحيثالراتب–مناسب

.وأخواتهاهذايكونغالباًفيالمنظماتاإلرهابيةالكبيرةمثلداعشوبالطبعفإن

كياتتكونالمجتمعاتالفقيرةأكثرإجراماًوإرهاباً،فالقناعاتوالسلوفيأغلباألحوالنهليسإوبالطبعف

 .3السائدةفيمجتمعمالهادور
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 لالمبحث األو

 التنظيمات اإلرهابية ةماهي

 :وتقسيم تمهيد

وتمولهاوتخططبلتحركهاعرق،يمكننسبتهاإلىدينمعينأوإنظاهرتاإلرهابظاهرةإجراميةال

اًأووطنياًدينيراًهذهالمنظماتتحاولأنتسدلعلىنفسهاستاوإنكانتجرائمها،ارتكابمنظماتبهدفلها

وحقوقهوحرياته.أوحتىتحتشعارالدفاععناإلنساناًأوقومي

،والدوليةالقوانينالداخليةومنظماتهفيماتقدمكانسعينافيهذاالمبحثأننبينمفهوماإلرهابوبناًءعلى

ين:مطلبإلىحيثقسمناهذاالمبحث

 .نشاطاً للتنظيمات اإلرهابيةالمطلب األول: مفهوم اإلرهاب 

 .مفهوم التنظيمات اإلرهابية في القانون المطلب الثاني:

 المطلب األول

 مفهوم اإلرهاب نشاطاً للتنظيمات اإلرهابية

 تمهيد وتقسيم:

مفهومأبينوفيهسوف،نشاطاًللتنظيماتاإلرهابيةطرقإلىمفهوماإلرهابأتفيهذاالمطلبسوف

مفهومهحسبماوردفيوالغربيثمفيالفقهالعربيةواالصطالحيةاللغويالنشاطاإلرهابيمنالناحية

سأبينكما.بينهافيماومحاولةالمقارنةالدولثمالدوليةالداخليةلبعضالقوانينالقطريوالقانوننصوص

.والمقاومةالمسلحةوجرائمالسياسيةمثلالجريمةالمنظمةومايشابههااإلرهابيةبينالجريمةالفرق
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 الفرع األول

 مفهوم النشاط اإلرهابي

 :  لغةً النشاط اإلرهابي  مفهومأوالً

،وَرَهباًبالتحريك،أي:خاف.ورُجلَرَهبوٌت،يقال:بالضموُرهًبارهب:َرهَببالكسر،َيرَهُبَرهَبًة"

،أي:ألَنُترَهَبخيٌرمنأنُترَحَم.وتقولَرَهَبُه وجاءفي،1،إذاخاَفهوسترهبهَرَهبوٌتخيٌرمنَرَحموت 

.2"أَرَهَب(فالناً:َخوَفُهوَفزَعهُ):خاَفه.وُرهباً،وَرهَبهََرَهباً،-َبُه(َرهِ)المعجمالوجيز

روبيرأناإلرهاب"االستعمالالمنظملوسائلاستثنائيةللعنفمنأجلتحقيقهدفوجاءفيقاموس

،وبصفةخاصةهومجموعةمنأعمالالعنفتنفذهامنظمةسياسيةةسياسيمثلاالستيالءأوممارسةالسلط

االستخدامالمعارفالبريطانيةاإلرهاببأنه"وعرفتدائرة،3للتأثيرعلىالسكانوخلقمناخانعداماألمن

.4المنظمللعنفإلحداثحالةمنالرعبالمزمنلدىشعبماتكونكافيةلتفعيلتغييرسياسي"

هااخاللهذهالتعريفاتاللغويةيمكنأننالحظأنالمعاجمالعربيةالقديمةلمتعرفكلمةاإلرهاببمعنمن

ل)أرهب(الذيهومصدرإرهابوقدأقرمجمعاللغةالعربيةكلمةاإلرهابالحديث،لكنكانيعرففع

.اللغةالعربيةوإرهابيفي

واإلرهابلتحقيقوجاءفيالمعجمالوسيطأناإلرهابيين"وصفيطلقعلىالذينيسلكونسبيلالعنف

.5أهدافهمالسياسية"

 ً ً  النشاط اإلرهابي مفهوم :ثانيا  اصطالحا

تعريفوالدوليمشكلةجههااليومعلىالمستويينالداخلياالتينووالمعضالتالقانونيةنمنأهمالمشاكلإ

ففيحينترىبعضالدولعمالً.نظرةالدوللإلرهاباختالفنابعةمنالمشكلةهذهوأعتقدأناإلرهاب،

خرىأنهعملمشروع.أمعيناًجريمةإرهابيةترىدول

                                                           
1
 .410،ص8118أبينصرإسماعيلبنحمادالجوهري،الصحاح،دارالحديث،القاهرة-

2
 .818،ص8105لمعجمالوجيز،مصرمجمعاللغةالعربية،ا-

3
 .00،ص8101د.ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،المواجهةالجنائيةالموضوعيةللتنظيماتاإلرهابية،بدوندارنشر،الرياض-

4
،ص8108د.محمودداووديعقوب،المفهومالقانونيلإلرهابدراسةتحليليةتأصيليةمقارنة،منشوراتزينالحقوقية،لبنان-

51. 
5
 .828،ص0818مجمعاللغةالعربية،المعجمالوسيط،القاهرة-
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هؤالءالفقهاءنظرإلىاإلرهابمنكلٌو،رهابإللتقدمفإنالفقهأخذاتجاهاتعدةفيتعريفهماوبناًءعلى

.منجهةمختلفة

إلىالقولبأناإلرهابهو""Givanovitch"فقدذهبالفقيهجيفانوفيتشالغربي،بتعريفاتالفقهأنبد

تثيرلدىشخصمااإلحساسبالتهديد،مماينتجعنهاإلحساسبالخوفمنخطربأيأنأعمالمنطبيعتها

.1صورة"

االستعمالالمنظم اإلرهاببأنه"عرف فقد"Tom Malison "أماتعريفالبروفيسورتومماليسون

بأنه"استخدامفعرفه "Thoronton"،أماثورنتون2منأجلبلوغأهدافسياسية"باستعمالهللعنفأوالتهديد

استخداماعتياديةينتجعنهاوسائلغيرالرعبكعملرمزي،الغايةمنهالتأثيرعلىالسلوكالسياسيبواسطة

.3التهديدأوالعنف"

وعلىالخصوصهدفسياسياإلرهاببأنه"استخداممنظمللعنفلتحقيقرفعُ،فالفقهالعربيفيأما

منعدماألمن،وهووخلقجوأعمالالعنفالتيتقومبهاالمنظماتالسياسيةعلىمجموعةمنالمواطنين

.4فياألماكنالعامةالتييتجمعفيهاالمدنيون"واستعمالالمتفجراتيشملأخذالرهائن،واالختطاف،

:وهيكآتيإلىتعريفاإلرهاببوضعمعاييرمعينه،البعضوذهب

 ضحيةمعينه.إلىعملمنأعمالالعنفالموجه -0

مناألفرادبعيدينعنوالفزعلمجموعةأنيكونمنفذالعملقصدمنإتيانفعلهأنيثيرحالةمنالرعب -8

 .5مسرحالعملاإلرهابيباستخدامالضحاياكوسيلةأوأداةلنشرهذهالحالة"

لرابعةعشرالمنعقدةفيالدوحةعرفاإلرهاببأنه"كماأنمجمعالفقهاإلسالميالدوليفيدورتها

العدوانأوالتخويفأوالتهديدمادياًأومعنوياًالصادرمنالدولأوالجماعاتأواألفرادعلىاإلنساندينه،أو

.6نفسه،أوعرضه،أوعقله،أوماله،بغيرحقبشتىصنوفوصورالفسادفياألرض"



                                                           
1
 .51د.سعدصالحالجبوري،مرجعسابق،ص-

2
 .81،ص8112عبدالقادرزهيرالنقوزي،المفهومالقانونيلجرائماإلرهابالداخليوالدولي،منشوراتالحلبيالحقوقية،لبنان-

3
 .8،ص0881هابوالقانونالدولي،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،بيروتإسماعيلالغزال،اإلر-

4
 .415،ص0811د.صالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةفيالقانونالدوليالعام،دارالفكرالعربي،مصر-

5
تالدوليةوقراراتاألممالمتحدة،دارالنهضةالعربية،أحمدرفعت،اإلرهابالدوليفيضوءأحكامالقانونالدوليواالتفاقيا-

 ومابعدها.088،ص0882رمص
6
 .هـ02/1/0481قطر،–أنظرقراراتوتوصياتالدورةالرابعةعشرلمجلسالفقهاإلسالمي،الدوحة-
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 :ً  القطري والتشريعات المقارنة القانونفي  اإلرهابيالنشاط  مفهومثالثا

 تعريف الجريمة اإلرهابية: -

مكافحةبشأن8114لسنة(1)رقمالقانونأحكامبعضبتعديل8101لسنة(00)رقمبقانونمرسومنص

وكلالقانونهذافيمنصوصعليهاجريمةكلأنالجريمةاإلرهابيةهي"(على0بند0)المادةفياإلرهاب

أواإلرهابوسائلإحدىباستخدامترتكبآخر،قانونأيفيأوالعقوباتقانونفيمنصوصعليهاجناية

.1"بهاالتهديدأوتقدممماجريمةأيارتكابإلىالدعوةبقصدأوإرهابيعملتنفيذأوتحقيقبقصد

القطريللجريمةاإلرهابية،حيثنصوقدجاءتعريفالمشرعالمصريبتعريفمقاربلتعريفالمشرع

علىبشأنمكافحةاإلرهاب8101(لسنة84)فقرةج(منالقراربقانونرقم0المادة)المشرعالمصريفي

جنايةأوجنحةترتكبوكذاكلأنالجريمةاإلرهابيةهي"كلجريمةمنصوصعليهافيهذاالقانون،

أوبقصدتحقيقأوتنفيذغرضإرهابي،أوبقصدالدعوىإلىارتكابأيةوسائلاإلرهابباستخدامإحدى

.جريمةمماتقدمأوالتهديدبها،وذلكدونإخاللبأحكامقانونالعقوبات"

اإلرهابيةبأنها"ةالجريموتمويلهب/أ(مننظامجرائماإلرها0كماعرفالمشرعالسعوديفيالمادة)

نيتنفيذاًلمشروعإجراميفرديأوجماعيبشكلمباشرأوغيرمباشر،يقصداإلخاللكلفعليقومبهالجا

استقرارالدولةأوتعريضوحدتهاالوطنيةللخطرأوتعطيلالنظاموأمنالمجتمعةبالنظامالعام،أوزعزع

رربأحدمرافقالدولةإلىسمعةالدولةأومكانتها،أوإلحاقالضاألساسيللحكمأوبعضمواده،أواإلساءة

أومواردهاالطبيعية،أومحاولةإرغامإحدىسلطاتهاعلىالقيامبعملماأواالمتناععنه،أوالتهديدبتنفيذ

."أعمالتؤديإلىالمقاصدالمذكورةأوالتحريضعليها

 العمل اإلرهابي: -

استعمالكل " حيثعرفهبأنه(8بند0)العملاإلرهابيفيالمادةتعريفتطرقالمشرعالقطريإلى

أوالقانونأوالدستورأحكامبغرضتعطيل،الخارجأوالداخلفيالترويعأوالتهديدأوالعنفأوللقوة

                                                           
1
الجناياتالمنصوصعليهافيقانونكانتالمادةقبلالتعديلتنصعلى"تعتبرجريمةإرهابيةفيتطبيقأحكامهذاالقانون-

العقوباتأوفيأيقانونآخر،إذاكانالغرضمنارتكابهاإرهابياً.ويكونالغرضإرهابياًإذاكانالدافعإلىاستعمالالقوةأو
مالعامأوتعريضسالمةالعنفأوالتهديدأوالترويع،هوتعطيلأحكامالنظاماألساسيالمؤقتالمعدلأوالقانونأواإلخاللبالنظا

المجتمعوأمنهللخطرأواإلضراربالوحدةالوطنية،وأدىذلكأوكانمنشأنهأنيؤدىإلىإيذاءالناسأوتسبيبالرعبلهمأو
أوتعريضحياتهمأوحرياتهمأوأمنهمللخطر،أوإلحاقالضرربالبيئة،أوالصحةالعامة،أواالقتصادالوطني،أوالمرافق

المنشآتأوالممتلكاتالعامةأوالخاصةأواالستيالءعليهاأوعرقلةأدائهاألعمالها،أومنعأوعرقلةالسلطاتالعامةعنممارسة
 أعمالها".
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أوذلكأدىإذا،الوطنيةبالوحدةواإلضرارللخطروأمنهالمجتمعتعريضسالمةأوالعامبالنظاماإلخالل

،للخطرأمنهمأوحرياتهمأوتعريضحياتهمأولهمالرعبتسبيبأوالناسإيذاءإلى،يؤديأنشأنهمنكان

العامةالممتلكاتأوالمنشآتأوالمرافقأو،الوطنيواالقتصاد،العامةالصحةأو،بالبيئةالضررإلحاقأو

أعمالهاممارسةعنالعامةالسلطاتعرقلةأومنعأو،ألعمالهاأدائهاعرقلةأوعليهااالستيالءأوالخاصةأو

. "الدولةعليهاصادقتالتيواالتفاقياتللمعاهداتوفقاًأو

(العملاإلرهابيبقوله"يقصد8وفيالمادة)فقدعرففيقانونمكافحةاإلرهابالمشرعالمصريأما

بالعملاإلرهابيكلاستخدامللقوةأوالعنفأوالتهديدأوالترويعفيالداخلوالخارجبغرضاإلخاللبالنظام

العامأوتعريضسالمةالمجتمعأومصالحةأوأمنهللخطرأوإيذاءاألفرادأوإلقاءالرعببينهمأوتعريض

الخاصةأوامنهمللخطرأوغيرهامنالحرياتوالحقوقالتيكفلهاوأةماالعوحرياتهمأوحقوقهمحياتهمأ

الدستورأوالقانونأواإلضراربالوحدةالوطنيةأوالسالماالجتماعيأواألمنالقوميأوإلحاقالضرربالبيئة

مةأوالخاصةأواحتاللهاأواالستيالءااألمالكالعأوبالمواردالطبيعيةأواآلثارأوباألموالأوبالمبانيأوب

مةأوالجهاتأوالهيئاتالقضائيةأومصالحالحكومةأوالوحداتالمحليةاأومنعأوعرقلةالسلطاتالععليها

والقنصليةأوالمنظماتوةأودورالعبادةأوالمستشفياتأومؤسساتومعاهدالعلمأوالبعثاتالدبلوماسي

هيئاتاإلقليميةوالدوليةفيمصرمنالقيامبعملهاأوممارستهالكلأوبعضأوجهنشاطهاأومقاومتهاأوال

تعطيلتطبيقأيمنأحكامالدستورأوالقوانينأواللوائح،وكذلككلسلوكيرتكببقصدتحقيقأحد

أوالتحريضعليهاإذاكانمنشأنهاإلضراراألغراضالمبينةفيبالفقرةاألولىمنهذهالمادةأواإلعدادلها

باالتصاالتأوبالنظمالمعلوماتيةأوبالنظمالماليةأوالبنكيةأوباالقتصادالوطنيأوبمخزونالطاقةأو

.بالمخزوناألمنيمنالسلعوالموادالغذائيةوالمياهأوبسالمتهاأوبالخدماتالطبيةفيالكوارثواألزمات"

كلعمل(منقانونمنعاإلرهابعلىأنه"8أماالمشرعاألردنيفقدعرفالعملاإلرهابيفيالمادة)

لمشروعإجراميفرديأوتنفيذاًيقعكانتبواعثهوأغراضهأووسائلهأياًمقصودأوالتهديدبهأواالمتناععنه

نةإذاكانمنشأنذلكاإلخاللبالنظامإحداثفتجماعيمنشأنهتعريضسالمةالمجتمعوأمنهللخطرأو

تعريضحياتهمللخطرأوإلحاقالضرربالبيئةأوالمرافقالعامأوإلقاءالرعببينالناسأوترويعهمأو

المرافقالدوليةأوالبعثاتالدبلوماسيةأواحتاللأيمنهاأواالستيالءواألمالكالعامةأواألمالكالخاصةأو

سلطةشرعيةأومنظمةدوليةأوإقليميةعلىإرغامالوطنيةأواالقتصاديةللخطرأوضالمواردعليهاأوتعري

."أواالمتناععنهأوتعطيلتطبيقالدستورأوالقوانينأواألنظمةعملالقيامبأي
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مكافحةبشأن8105(لسنة11)رقمالفعلاإلرهابيفيالمرسومالسلطانيبتعريفوجاءالمشرعالعماني

أومساهمةفيغسلاألموالةتمويلاإلرهاببأنه"كلارتكابأوشروعأواشتراكأوتنظيمأوتخطيط

ارتكابأحداألفعالاآلتية،أوتوجيهاآلخرينإلىارتكابهاسواءوقعمنقبلشخصأومجموعةمن

األشخاصتعمللغرضمشترك:

 الصلةالتيتكونالسلطنةطرفاًفيها.والمعاهداتذاتكلفعليشكلجريمةوفقاًلالتفاقياتالدولية-أ

كلفعليهدفإلىالتسببفيالموتأواإلصابةالجسديةالجسيمةلشخصمدنيأوأيشخصآخرغير-ب

بحكمطبيعتهأومشتركفيأعمالعدائيةفيحاالتنشوبنزاعمسلح،متىكانالغرضمنهذاالفعل،

فيسياقه،موجهاًلترويعالسكانأوإلرغامحكومةأومنظمةدوليةعلىالقيامبعملأواالمتناععنالقيام

 .به

كلفعليعدإرهابياًبموجبقانونمكافحةاإلرهاب،أوأيقانونآخر".-ج

منالمشرعالقطريفيتعريفهأكثروالعمانيتوسعواواألردنيالمصريينهناأنالمشرعمنالواضحو

.التيلميدخلهاالمشرعالقطريمناألعمالاًوأدخلكثيررهابيللعملاإل

العملاإلرهابيمصطلحوذلكأناإلرهابيللعملاًتعريفتأوردحينأحسنتالتشريعاتفقدحالوعلىأي

كلعملاليوافقهوىفئةوإسباغهعلىلتعسففيإطالقهلفضفاضيجبضبطهكياليكونعرضة

.معينة

 تفعيل مبدأ اإلقليمية: -

حدودتطبيقالنصالجنائيتتفقوحدوداإلقليمالخاضعلسيادةالدول،ن"أهواإلقليميةأإنالمقصودبمبد

فالنصيطبقعلىكلجريمةترتكبفيهذااإلقليم،سواًءأكانمرتكبهاوطنياًأمأجنبياً،وسواًءأكانالمجني

ةلدولةهددتمصلحةالدولةصاحبةالسيادةعلىاإلقليمأوهددتمصلحأ،وسواًءاًعليهوطنياًأمأجنبي

.1"أجنبية

ومنخاللاستقراءالنصوصفيكفيوقوعهفيالبالدكييطبقعليهالقانونوتختصبهالمحاكمالمحلية.

ميوالًواضحاًإلىتطبيقهذاالمبدأإالأنهمالميخصصانصاًواضحاًيفصحعنالسابقةنجدأنالمشرعينماال

                                                           
1
 .081،ص0828د.محمودنجيبحسني،شرحقانونالعقوباتالعام،دارالنهضة،القاهرة-



 

81 
 

من2(0)منقانونالعقوباتوالمادة1(01)عالقطريفيالمادة،كمانصالمشررغبتهمافيتفعيلهذاالمبدأ

.قانونالعقوباتالمصري

الصادرأمافيالتشريعاتالغربيةنجدأنالمشرعالبريطانيعرفاإلرهابفيقانونمكافحةاإلرهاب

أواستعمالمصطلحاإلرهابيعنيالقانونفإنبموجبنصوصهذا-1"أنعلىوالذينص8111عام

:بهالتهديد

 المادة.هضمنالفقرةالثانيةمنهذ-أ

هديديعنيأنيكونالهدفمنهالتأثيرعلىالحكومةأوتخويفجزءمنأفرادالمجتمعأوتإناستعمالال-ب

 الجمهور.

 عقائدية.ةلوجييوإيداستعمالالتهديديتممنأجلطرحقضيةسياسيةأودينية،أوفرض-ج

 على:قعضمنهذهالفقرةيعدإرهاباًإذاماأشتملإنالعملالوا -8

 األشخاص.ممارسةعنفخطيرضدشخصمن-أ

 لألموال.إتالفخطير-ب

 تهديدحياةشخصبالخطرعداالشخصالذييرتكبذلكالعمل.-ج

العامةأواألمنالخاصبالجمهورأوالمجتمعأوجزءبالصحةإيجادحالةخطرةللغايةمنشأنهاالمساس-د

 منه.

التدخلبشكلخطيرإلجراءقطعأوتخريبللنظاماإللكتروني.-هـ

إنأياستعمالأوالتهديدباستعمالعملمعينيقعضمنالفقرةالثانيةمنهذهالمادةيشتملعلىاستخدام -1

 ."بندب(أمال..0أسلحةناريةأومتفجراتيعدإرهاباًسواًءأكاناألمرينطبقعلىالفقرة)

لعملياتإجراميةمدخالًوعددصوراًلإلرهابهنالحظأنالمشرعالبريطانيتوسعكثيراًفيتعريفأنويمكن

أعطىالمشرعالبريطانيفقديجيدمنالمشرعالبريطانوهذاتوجهتعريفه،هافينطاقاإلرهابحسباإي

                                                           
1
تالقطريعلىأنه"تسريأحكامهذاالقانونعلىكلمنيرتكبفيقطرجريمةمنالجرائم(منقانونالعقوبا01نصتالمادة)-

أوكان،أوإذاتحققتفيهانتيجتها،المنصوصعليهافيه.وُتعتبرالجريمةمرتكبةفيقطرإذاوقعفيهافعلمناألفعالالمكونةلها
 يرادأنتتحققفيها.

2
عقوباتالمصريعلىأن"تسريأحكامهذاالقانونعلىكلمنيرتكبفيالقطرالمصريجريمة(منقانونال0نصتالمادة)-

 منالجرائمالمنصوصعليهافيه.
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فيوردالدقيقكماتعريفاًبالمعنىوليس1نسميهوصفاًلإلرهابمايمكنأنبقلإلرهابفيالقانونالسا

 .م8111القانونالصادرعام

 :ً  في القانون الدولي مفهوم النشاط اإلرهابيرابعا

وقدوضعتهذهاالتفاقية،2م0811جنيفلعاماتفاقيةتعرضتلتعريفاإلرهابهيدوليةوثيقةإنأول

فعرفت(0)لإلرهاباألولوصفيوالثانيتعدادي،فجاءالتعريفالوصفيفيالفقرةالثانيةللمادةاعريفينت

األفعالاإلجراميةالموجهةضددولة،والتيتهدفإلىأنتكونبطبيعتهامؤديةإلىإثارة"بأنهاإلرهاب

بعضاألفعال(8المادة)عددت"،ثمالرعبلدىشخصياتمعينةمنمجموعةأشخاصأوفيالوسطالعام

الموجهةاألفعالالعمديةفنصتعلىأنيعدعمالًإرهابياً"3التيتعدإرهابيةوهذاالتعدادعلىسبيلالمثال

ضدالحياةأوالسالمةالجسديةأوصحةوحريةالفئاتالتالية:

 .وخلفائهمبالوراثةأوالتعيينخاصالذينيمارسوناختصاصاترئيسالدولةشرؤساءالدولأواأل-أ

 أزواجاألشخاصالمشارإليهمفيالبندالسابق.-ب

بوظائفأومهامعامةعندماترتكبضدهمهذهاألفعالبسببممارسةهذهالوظائفأواألشخاصالمكلفين-ج

 المهام.

رفآخرمتعاقدأوألموالالعامةأوالمخصصةلالستعمالالعامالمملوكةلطلالتخريبأواإلضرارالعمدي-ح

 تخضعإلشرافه.

 اإلحداثالعمديلخطرعاممنشأنهتعريضالحياةاإلنسانيةللخطر.-خ

محاولةارتكابالجرائمالمنصوصعليهافيهذهالمادة.-د

صنعأوتملكأوحيازةأوتقديماألسلحةأوالذخائرأوالمفرقعاتأوالموادالضارة،بقصدتنفيذجريمةمن-ز

فيأيبلدكان.المنصوصعليهافيهذهالمادةالجرائم

أنيقصدونصتعلىوالعدالةالجنائيةهيئةاألممالمتحدةمؤتمرهاالحاديعشرلمنعالجريمةتعقدكما

للمنازعات".والتسويةالسلميةوالنظاموحقوقاألنسان"هجومعلىمبادئالقانونباإلرهاب

                                                           
1
بأنه"استعمالللقوةأوالعنفمنأجل0828نصالمشرعالبريطانياإلرهابفيقانونمكافحةاإلرهابالبريطانيالصادرعام-

 .هكلالستعمالللقوةأوالعنفمنأجلبثالذعربينالمواطنينأوبينمجموعةخاصةمنهم"تحقيقأغراضسياسية،بمافي
2
 .05د.ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص-

3
 .85عبدالقادرزهيرالنقوزي،مرجعسابق،ص-
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متعريفاًلإلرهابحيثقررت"0884الصادرعام(51/48)رقمكماأعطتالجمعيةالعامةفيقرارها

ومبادئاألممتشكلمخالفةصارخةألغراضوالطرقوالممارساتالتيأناإلرهابعبارةعناألعمال

وتعيقالتعاونالصداقةبينالدول،وتهددعالقات،واألمنالعالميينتشكلتهديداًللسالموالتيقدالمتحدة،

واألسسالديمقراطيةللمجتمع".والحرياتاألساسيةتدميرحقوقاألنسانوتهدفإلىالدولي

حيثاًاإلرهابتعريفاًتعددي(0ة)مادالمفي0811االتفاقيةاألوروبيةلقمعاإلرهابالمبرمةعامأوردتكما

إرهابيةوهيعلىالنحواآلتي:ماالًألفعالواعتبرتهاأعاعددتمجموعةمن

 خطفالطائرات.-أ

 م.0810األعمالالتيوردتفياتفاقيةمونتلاير-ب

 األعمالالموجهةضداألشخاصذويالحمايةالدبلوماسيةالخاصة.-ج

 استعمالالقنابلوالقذائفوالصواريخالتيتهددحياةالناس.-د

 أخذالرهائنواالحتجازغيرالمشروعألشخاص-هـ

 الشروعأواالشتراكفيأيجريمةمنالجرائمالسابقة.-و

علىأنه"كلفعلمنأفعال(0)المادةإلرهابفياأمااالتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهابفقدعرفت

العنفأوالتهديدبهأياًكانتبواعثهأوأغراضه،يقعتنفيذاًلمشروعإجراميفرديأوجماعي،ويهدفإلى

لرعببينالناس،أوترويعهمبإيذائهمأوتعريضحياتهمأوحرياتهمأوأمنهم،أوإلحاقالضرربالبيئةاإلقاء

أوبأحدالمرافقأواألمالكالعامةأوالخاصة،أواحتاللها،أوتعريضأحدالمواردالوطنيةللخطر".

هابيةاليوجدلهاتعريفموحدالمنخاللالتعريفاتالسابقةيمكنأننستشفأناإلرهابوالجريمةاإلر

وهذاومصلحتها،علىالمستوىالداخليوالالدولي،وذلكأنكلدولةتعرفاإلرهابوفقرؤيتهاالسياسية

والجريمةبينهالإلرهابفيماينطبقكذلكعلىالمستوىالدوليفالمنظماتالدوليةلمتتفقعلىتعريف

لوجياالتيمنأجلهاقاميوبلهومسالهمعقدةتدخلفيهاإليدالقانونيالبحتاإلرهابية،فاإلرهابليسبالشأن

.1اإلرهاب

                                                           
1
 .05د.محمودداووديعقوب،مرجعسابق،ص-
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إالأنهمنأهمالعناصرالمشتركةالتيأجمعتعليهاأغلبالتعريفاتعنصراستخدامالعنفوقصدإرعاب

الناس،أياستهدافاألبرياءبأعمالعنف.

 الفرع الثاني

 عما يشابهها الجريمة اإلرهابية تمييز

: تمييز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة المنظمة  أوالً

نإعليه،بلاًكونهالمتجدتعريفاًشامالًمتفقواإلرهابفيتتشابهالجريمةالمنظمةمعالجريمةاإلرهابية

وكثيراًمايكونهناكخلطبينالجريمةاإلرهابية.الدولالعربيةلمتوردتعريفاًللجريمةالمنظمةتشريعات

يميزالجريمةالمنظمةعناإلرهابونبينما،لذلكسوفنأخذتعريفاًواحداًلكلمنهاوالجريمةالمنظمة

.والجريمةاإلرهابية

لوكالقانونهذافيعليهامنصوصجريمةكلعرفالمشرعالقطريالجريمةاإلرهابيةبأنها"وقد

أواإلرهابوسائلإحدىباستخدامترتكب،آخرقانونأيفيأوالعقوباتقانونفيعليهامنصوصجناية

"،ولكنبهاالتهديدأوتقدممماجريمةأيارتكابإلىالدعوةبقصدأوإرهابيعملتنفيذأوتحقيقبقصد

وهذا"اإلرهابيةمثلالجريمةالمنظمةعنالجريمةهناكجرائمشبيهةووقديختلطويصعبتمييزها

وصفبهالظاهرةاإلجراميةحينيكونمنخلفهاجماعاتمعينةتستخدمالعنفأساساًتالذياالصطالح

.1الربح"إلىإلجراميوتهدفالنشاطها

 الجريمة المنظمة: خصائص -

اليقومونهانأعضاءأحيثوتدارمنقبلتنظيمأننشاطهااإلجراميمنظم،تتميزالجريمةالمنظمة -0

 .نموفقترتيبهرميمعيةعليهبأعمالهمعشوائياً،وأعمالهممنظمةوموزع

 كماتختصبالعملالسريلتضمناستمراريةنشاطهاوبقائها -8

 .2لاألمواوممارسةغسيلإلىكسباألموال،ثمتوظيفهافيعملتجاريغالباًتهدفالجريمةالمنظمة -1

 .3المنظمةتعتمدعلىتسخيرالجهازالبشريواستغاللهلتحقيقأهدافهاإنالجريمة -4

                                                           
1
 .00،ص8114مةعبرالوطنية،دارالشروق،القاهرةد.محمودشريفبسيوني،الجريمةالمنظ-

2
 .011د.سعدصالحالجبوري،مرجعسابق،ص-

3
 .08م،ص8108جمعدار،الجرائمالمنظمةبينالتقدمالعلميوالمكافحةاألمنية،دارالكتبالقانونيةزعزيزةعليعبدالعزي-
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إنالجريمةاإلرهابيةيمكنأنترتكبمنقبلشخصواحد،أماالجريمةالمنظمةفالتكونواليتصور -1

 أنتقعإالمنمجموعةأشخاص.

جريمةاإلرهابيةمثالًالخصائصالجريمةاإلرهابية،فالعنختلفتالخصائصنجدأنبعضهاهوبمطالعةهذ

حالفإنهوعلىأي،تسعىدائماًإلىتحقيقالربح،فكثرمناألحيانمايكونالدافعإلىارتكابهاقوميأوديني

 فيكثيرمناألحيانتكونالجريمةالمنظمةمرتبطةبالجريمةاإلرهابية.

ً: تمييز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة السياسية  ثانيا

منوهيأقدمتتميزعنالجريمةاإلرهابيةهيالجريمةالسياسيةوتكادأالالتيتتشابهجرائمالإنمنأكثر

الماضياإلرهابيةفياألعمالأغلبنإحيثالتشريعاتفيالسابقالتميزبينهماوقدكانت،الجرائماإلرهابية

.ةسياسيتهدفإلىتحقيقأهدافالحاضروحتىفي

المعيارالشخصيإلىالفقهاءفيتحديدمعيارالجريمةالسياسيةلتمييزهاعنغيرهافمنهممنذهباختلفوقد

.المشرعالقطريعلىغرارالمشرعالمصريتعريفاًللجريمةالسياسيةولميحدد،1يبالمعيارالمادنهمأخذوم

وفي8101لسنة(4)رهابرقمفيقانونمكافحةغسلاألموالوتمويلاإلحالمشرعالقطريأوضأنإال

منالجرائمالسياسيةحيثنصتعلىأنه"الوتمويلاإلرهاباألموالجرائمغسلالتعتبر(أنه55)المادة

هذاالقانون،المرتكبيها.وألغراضتعدجرائمغسلاألموالوتمويلاإلرهاب،منالجرائمالتييجوزتسليم

تعتبرجرائمغسلاألموالوتمويلاإلرهابجرائمسياسيةأوجرائممرتبطةبجريمةسياسيةأوجرائمذات

دوافعسياسة".

.منالجرائمالسياسةوغسلاألموالوهذاتصريحمنالمشرعالقطريبعدماعتبارجرائمتمويلاإلرهاب

ئمالسياسيةمنعاًللخلط.معأنهكانحرياًبهأنيعرفالجرا

(منقانونالعقوبات80)المادةفيالجريمةالسياسيةعرفحيثالعراقيقانونالعقوباتعكسالوجاءعلى

التينصتعلىأن"

                                                           
1
سيةإذاكانالباعثالرتكابهاسياسياًكانتالجريمةسياسية،أماالمعيارالماديالمعيارالشخصييذهبإلىأنالجريمةتعتبرسيا-

فينظرإلىالمصلحةالتيانتهكتهاالجريمةفإنكانتمصلحةسياسيةعدتالجريمةسياسية،ينظر:د.سامحالسيدجاد،مبادئقانون

 .11،ص0881العقوباتالقسمالعام،دارالكتابالجامعي،مصر
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الجريمةالسياسيةهيالجريمةالتيترتكببباعثسياسيأوتقععلىالحقوقالسياسيةالعامةأوالفردية–أ

تعتبرالجريمةعادية.وفيماعداذلك

ومعذلكالتعتبرالجرائمالتاليةسياسيةلوكانتقدارتكبتبباعثسياسي:

الجرائمالتيترتكببباعثأنانيدنيء.–0

الجرائمالماسةبأمنالدولةالخارجي.–8

جرائمالقتلالعمدوالشروعفيها.–1

جريمةاالعتداءعلىحياةرئيسالدولة.–4

الجرائماإلرهابية.–1

الجرائمالمخلةبالشرفكالسرقةواالختالسوالتزويروخيانةاألمانةواالحتيالوالرشوةوهتكالعرض.–5

علىالمحكمةإذارأتأنالجريمةسياسيةأنتبينذلكفيحكمها.–ب

لسياسيبعضالحمايةالتيحيثأنللمجرماوغيرها،المشرعالعراقيإذميزبينالجريمةالسياسيةوقدأحسن

اإلرهابي.المجرموغيرهعكسيتمتعبهامثلحقاللجوء

يمكنتعريفالجريمةالسياسيةبأنها"الجريمةالتيتقعانتهاكاًللنظامالسياسيللدولةكشكلحالوعلىأي

".1لألفرادوالحقوقالسياسيةالدولةأونظامهاالسياسي

أنهاوالبشاعةكمافيأناألولىتتصفبالعنفوالجريمةالسياسيةمةاإلرهابيةأيأنالخالفيكمنبينالجري

وهدفتعرضالنظامالعامبرمتهللخطر،كماأنالجريمةاإلرهابيةتكوندوافعهادنيئة،بينمايكوندافع

فيمكنناالقولبأنأخرىوبعبارة،2السياسيةهوتعديلالنظاماالجتماعيأوالسياسيأوضدفلسفتهالجريمة

الجريمةالسياسيةتستهدفالحكوماتوالنظمالسياسيةوتسعىدائماًإلىتحقيقهدفسياسي،بينماتستهدف

الجريمةاإلرهابيةاألفرادوالمجتمعاتوإثارةالفزع.

 

                                                           
1
 .48د.سامحالسيدجاد،نفسالمرجعالسابق،ص-

2
 .81د.ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص-
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 :  المسلحةالمقاومة عن تمييز الجريمة اإلرهابية ثالثًا

،وهذامايقعاليوممنوتشويهالمصطلحاتاليوممشكلةخلطالمفاهيمجههاانومنأكبرالمشكالتالتي

مع–أمااليوم،فياإلعالمالغربيوهذاالخلطوالتشويهكانمحاولةربطأيعملمقاومةباإلعمالاإلرهابية،

.ياإلعالمالعربإلىاألمرفقدتسربهذا–األسف

والحقوقمنالمبادئوتقريرالمصيرحقالمقاومة،فشاسعفرقمعأنالفرقبينالعملاإلرهابيوالمقاومة

.واألعرافالدوليةالمواثيقضمنتهاالتياألساسية

علىاألممالعالقاتالوديةبينإنماءمنهعلىأن"(0)مفيالمادة0841فقدنصميثاقاألممالمتحدةلعام

لكلمنهاتقريرمصيرها،وكذلكنيكونأالذييقضيبالتسويةفيالحقوقبينالشعوبوباحترامالمبدأأساس

تحتهحقشكفيهأنحقتقريرالمصيريندرجومماال"،المالئمةلتعزيزالسلمالعاماألخرىاتخاذالتدابير

.1التيهي"حالةالنهوضللدفاععنالوطن"المقاومة

"عملياتالقتالالتيتقومبهاعناصروطنيةمنغيرأفرادالقواتالمسلحةبأنهاالمقاومةُعرفةوقد

كانتتلكالعناصرتعملفيأالمسلحةالنظاميةدفاعاًعنالمصالحالوطنيةأوالقومية،ضدقوىأجنبيةسواًء

الخاصة،سواٌءعلىمبادرتهابناءًقانونيةأوواقعية،أوكانتتعملوتوجيهسلطةتنظيميخضعإلشراف

.2باشرتهذاالنشاطفوقاإلقليمأومنقواعدخارجهذااإلقليم"

مبأن"عندمايهبشعبإقليمللدفاععنوطنهضدالغزاة0811المبرمةعامالهايالرابعةاتفاقيةوقدقررت

".للحربيحترمالقواعدالقانونيةوإذاكانفإنهيعتبركالمحاربينإذاكانيحملالسالحعلناً

تكونشبيهةبالمقاومةالمسلحةالتيتستمدمشروعيتهامنالفطرةالجريمةاإلرهابيةاليمكنأنإذاًفإن

.اإلنسانيةقبلالقوانينوالتشريعاتالدوليةوالداخلية



                                                           
1
 .48نزيهنعيمشالال،اإلرهابالدوليوالعدالةالجنائية،منشوراتالحلبي،بيروت،ص-
2
 .015زهيرالنقوزي،مرجعسابق،صرعبدالقاد-
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 المطلب الثاني

 مفهوم التنظيمات اإلرهابية في القانون

 :وتقسيمتمهيد 

ذلكبالتعريفاللغويثماالصطالحيوبعدهائاً،مبتداإلرهابيةهذاالمبحثمعنىالتنظيماتفيأبينسوف

أتحدثعنبعضهاوبعدالدولي،سوفأذكرالتعريفاتالواردةفيالتشريعاتالداخليةثمفيالقانون

ؤولةعنتحديدالمنظمات،ثمأختتمهذاالمطلبببيانالجهةالمسالتيتتميزبهاالتنظيماتاإلرهابيةالخصائص

.اإلرهابية

 الفرع األول

 تعريف التنظيمات اإلرهابية

 :  لغةً تعريف التنظيمات اإلرهابية أوالً

إرهابي،وقدتنظيمبصيغةالجمع،ومفردهمفردتينمصطلحالتنظيماتاإلرهابيةمصطلحمركبمنإن

التنظيمفمصدره"نظم:َنَظمُتاللؤلؤ،أياللغويةفيالمطلبالسابق،أماالناحيةمناإلرهابأنعرفناسبق

تنظيمات  (، الجمع:َتنظيم:)اسم كماجاء"1وَنظمُتُه"الشعرومنهَنَظمتُ،والتنظيُممثلجمعُتُهفيالسلك.

:َيْشَتِرُك ِفي َتْنِظيٍم  نسقا معيناَتْرِتيُبُه َوَتْدِبيُرُه ِلَيْأُخَذ  الَعَمِل:مصدر َنظََّم َتْنِظيُم   ُمَنظََّمٍة،ِفي ِحْزٍب أْو  ِسَياِسيٍّ

.2"ألْعَضاِئَها ِاقِتَناَعاٌت َوَأْهَداٌف ُمْشَتَرَكةٌ 

 ً ً تعريف التنظيمات اإلرهابية  :ثانيا  اصطالحا

جماعة،أوهناكمصطلحاتمرادفةلمصطلحالتنظيماإلرهابي،فهناكمنيطلقعليهالفظعصابة،أو

"كلجماعةيتحيزأوالعصابةبأنهاالمنظمةتعريفإلىجانبمنالفقهوقدذهبهذهاأللفاظ،وغيرهامن

كمايُعرفبأنه"كلمجموعةمن،3نأسمها"اأفرادهابعضهمالبعضللعملعلىتحقيقهدفمشتركأياًك

                                                           
1
 .0048الجوهري،مرجعسابق،ص-

2
 http://www.almaany.comم81/8/2810النت،استرجاعبتاريخمعجمالمعانيالجامع.منشورعبرموقع -

3
 .054،ص0881د.رمسيسبهنام،شرحالجرائمالمضرةبالمصلحةالعمومية،منشأةالمعارف،اإلسكندرية-

http://www.almaany.com/
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الواجباتوااللتزاماتأونسقالحقوقاألفرادأوالزمريلتفونحولأهدافمعينة،ويسعونلتحقيقهامنخالل

.1التيتربطبينهم"

مجموعةمناألفراد،يلتفونحولأهدافمعينة،ويسعونلتحقيقهامنخاللأيضاًبأنه"وُعرفالتنظيم

نسقالحقوقوااللتزاماتأوالواجباتالتيتربطبينهم،وينطبقهذاالتعريفعلىأيتنظيمأياًكانتتسميته،

.2"سواءجمعيةأومنظمةأوجماعةأوعصابة

كلجمعيةأوهيئةلهاميثاقيحددأغراضها،ووسائلوذهبجانبآخرمنالفقهإلىتعريفالمنظمةبأنها"

كلمجموعة الجماعةبأنه"والجماعةفيعرفبينالمنظمةيفرقوهذاالجانبمنالفقه."تحقيقهذهاألغراض

شكل،اليشترطفيهأنتكونلههيئةالتنظيمالمستمر،متىكاناجتماعهملتحقيقبوامناألشخاصانتظم

بينالتعريفينالسابقين،بأنالثانييستوجبأنيكوناجتماعهمهريووالفرقالج.3"غرضغيرالربحالمادي

.لتحقيقهدفغيرالربحالمادي

 :ً  القطري والتشريعات المقارنة لقانونفي اتعريف التنظيمات اإلرهابية ثالثا

جاءقانونلمتتفقالتشريعاتوالقوانينعلىتعريفمشتركللكياناتأوالتنظيماتاإلرهابية،فقد

األمر،خالياًمنتعريفللكياناإلرهابي،وقداستدركالمشرعهذا8114لسنة(1)رقممكافحةاإلرهاب

بشأن8114(لسنة1بتعديلبعضأحكامالقانونرقم)8101ةلسن(00)قانونرقمبمرسومالربإصدا

أوالعصاباتأوالجماعاتأوالمنظمات(الكياناإلرهابيبأنه"4بند0مكافحةاإلرهابفعرففيالمادة)

وسيلةبأيةالدعوةمنهاالغرضكانأومارستمتى،الواقعيأوالقانونيشكلهاكانأياً،التجمعاتمنغيرها

."اإلرهابيةالجرائمارتكابمحاولةأوارتكابإلىالدولةخارجأوداخلفي

8101(لسنة2القراربقانونرقم)من(0/0اإلرهابيةفيالمادة)تأماالمشرعالمصريفقدعرفالكيانا

المنظماتأوالجماعاتأوصهعلىأنها"الجمعياتأونبواإلرهابيناإلرهابيةتالكياناقوائمبشأنتنظيم

،أياكانشكلهاالقانونيأوالواقعي،متىمارستأوكانالغرضعصاباتأوالخالياأوغيرهامنالتجمعاتال

منهاالدعوةبأيوسيلةداخلأوخارجالبالدإلىإيذاءاألفرادأوإلقاءالرعببينهمأوتعريضحياتهمأو

                                                           
1
 .021سابق،صد.سعدصالحالجبوري،مرجع-

2
 .88د.ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،مرجعسابق،ص-

3
الطبعةاألولى،دارالفكرالعربي،القاهرة،سنة،مالحقتهاوإجراءاتجرائماإلرهاب،أحكامهاالموضوعيةسعيد،د.محمدمحمود-

 .14،ص0881
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أوإلحاقالضرربالبيئةأوبالمواردالطبيعيةأوباآلثارأوباالتصاالتأوحرياتهمأوحقوقهمأوأمنهمللخطر

المواصالتالبريةأوالجويةأوالبحريةأوباألموالأوبالمبانيأوباألمالكالعامةأوالخاصةأواحتاللهاأو

أومصالحالحكومة،أواالستيالءعليهاأومنعأوعرقلةالسلطاتالعامةأوالجهاتأوالهيئاتالقضائية

أوغيرهامنالمرافقالعامة،أوالوحداتالمحليةأودورالعبادةأوالمستشفياتأومؤسساتومعاهدالعلم،

والقنصلية،أوالمنظماتوالهيئاتاإلقليميةأوالدوليةفيمصرمنالقيامبعملهاأوةالبعثاتالدبلوماسي

أومقوماتها،أوتعطيلالمواصالتالعامةأوالخاصةأومنعأوعرقلةممارساتهالكلأوبعضأوجهنشاطها

سيرهاأوتعريضهاللخطربأيوسيلةكانت،أوكانالغرضمنهاالدعوةبأيوسيلةإلىاإلخاللبالنظامالعام

حدىتعطيلأحكامالدستورأوالقوانينأومنعإوأوتعريضسالمةالمجتمعأومصالحهأوأمنهللخطرأ

مؤسساتالدولةأوإحدىالسلطاتالعامةمنممارسةأعمالها،أواالعتداءعلىالحريةالشخصيةللمواطنأو

قوقالعامةالتيكفلهاالدستوروالقانون،أواإلضراربالوحدةالوطنيةأوالسالمحغيرهامنالحرياتوال

اصالمذكورينمتىمارسواأواستهدفواأوكانويسريذلكعلىالجهاتواألشخاالجتماعيأواألمنالقومي.

 .غرضهمتنفيذأيمنتلكاألعمالولوكانتغيرموجهةإلىجمهوريةمصرالعربية"

الجماعةوبندأ(منقانونمكافحةاإلرهاب0كماعرفالمشرعالمصريالجماعةاإلرهابيةفيالمادة)

هيئةأومنظمةأوعصابةمؤلفةمنثالثأشخاصعلىاألقلأوواإلرهابيةبأنها"كلجماعةأوجمعيةأ

غيرهاأوكيانتثبتلهالصفة،أياًكانشكلهاالقانونيأوالواقعيسواءكانتداخلالبالدأوخارجها،وأياً

كانتجنسيتهاأوجنسيةمنينتسبإليها،تهدفإلىارتكابوأحدهأوأكثرمنجرائماإلرهابأوكان

توسعالمشرعالمصريفيقدو،هابمنالوسائلالتيتستخدمهالتحقيقأوتنفيذأغراضهااإلجرامية"اإلر

فيقانونالكياناتاإلرهابية،حيثمنهللجماعةاإلرهابيةفيقانونمكافحةاإلرهابعنتعريفهتعريف

نالعلموجنسيةالطائرةوالعينيةوبعدمنمبدأاإلقليميةوالشخصيةوقانوأالواضحأنهمدمجالتطبيقهإلى

.مبدأالشخصيةالسلبيةوهذهمنالقواعدالتقليدية،فطبقمبدأالعالمية

أماتعريفالمشرعالعمانيلتنظيماإلرهابيفيقانونمكافحةاإلرهابجاءمقتضباًولكنهجامعمانع

أوهيئةأومنظمةأومركزأوجماعةأوعصابةأوحسباعتقاديفقدعرفالتنظيماإلرهابيبأنه"كلجمعية

،أياًكانتتسميتهاأوشكلها،وأيفرعلها،تنشألغرضإرهابي".اماشابهه
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 مبدأ الشخصية السلبية: -

فيالقوانينالجنائيةهوأنيطبقالقانونالوطنيعلىالجرائمالمرتكبةةإنالمرادمنمبدأالشخصيةالسلبي

إلىجنسيةااللتفاتضدمجنيعليهيتمتعبالجنسيةالوطنية،حالارتكابالفعل،وذلكدونالدولة،خارجإقليم

الجاني.

(منهعلى4)،فقررتالمادةومنالمبينأنقانونمكافحةاإلرهابالمصريتوسعكثيراًفيمجالتطبيقه

علىمنارتكبالفعلإذاطبقمكافحةاإلرهابيُليالمصرقانونالتطبيقمبدأالشخصيةالسلبية،وعليهفإن

.اًكانالمجنيعليهمصري

.إالأنني1والفرنسيوالبريطانيياًفيكثرمنالتشريعاتالمقارنةمثلاألمريكيلالمبدأهوالسائدحاوهذا

.السلبيةمبدأالشخصيةسنداًقانونياًفيالتشريعاتالجنائيةالقطريةيعينعلىتطبيقلمأجد

 لمية:امبدأ الع -

ويقصدبمبدأالعالميةسريانقانونالعقوباتعلىالجرائمالتيتقعخارجإقليمالدولةفيحالةالتندرجمع

قأحكامقانونالعقوباتبةأوالشخصيةاإليجابيةأوقانونالعلمأوجنسيةالطائرةأوالسفينة،فتطينيمبدأالع

عنجنسيةمرتكبهابعيداًالدولة،عندوجودالشخصعلىإقليموقعتخارجالبالدعلىأنواعمنالجرائم

.2المرتكبةفيهالجريمةوتجريمالقانونالبلدومدىتجريمهافيالبلدالذيارتكبتفيه

إلىنصالمادةاستناداًوذلكالمشرعالقطريوهذاالمبدأيمكنتفعيلهمنخاللالنصوصالواردةلدى

أحكامهذاالقانونعلىكلمنوجدفيالدولةبعدأن"تسري(منقانونالعقوباتحيثنصتعلىأن01)

جرائمواألشخاصأتجارفيالمخدراتأوفيأياًمنجرائماال،بوصفهفاعالًأوشريكاً،ارتكبفيالخارج

العالمية.مبدأصريحلتبنيوتفعيللتفعيله"،وهذاالنصالقرصنةأواإلرهابالدولي

كماأنالمشرعالمصريأحسنحينحددفيقانونمكافحةاإلرهابأنالجماعةاإلرهابيةتكونمؤلفةمن

.فيقانونالكياناتاإلرهابيةوالمشرعالمصريغفلعنهالمشرعالقطريوهذاماثالثأشخاصعلىاألقل،

                                                           
1
مواجهةالتنظيماتاإلرهابية،بحثمنشورفيمجلةالبحوثالقانونيةد.شماءعبدالغنيعطاهللا،السياسةالجنائيةالمعاصرةفي-

 .01،ص8105،مصر18واالقتصاديةعنجامعةالمنصورة،العدد
2
جامعةقطر–أ.د.غناممحمدغنامود.بشيرسعدزغلول،شرحقانونالعقوباتالقطريالقسمالعام،إصداراتكليةالقانون-

 .11،ص8101
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جرائمالتنظيماإلرهابيمنجرائمالخطر،حيُثاعدوالمصريقديتضحمماسبقأنالمشرعينالقطريكما

.لغرضارتكابنشاطإرهابيأنشأكونالتنظيميكفيفقط،بلاإلرهابيةلميجرماارتكابالجريمة

:ً  في القانون الدولي تعريف التنظيمات اإلرهابية رابعا

ت"المجموعابأنهااألمريكيلمكافحةاإلرهابالمركزالقوميجاءتعريفالمنظماتاإلرهابيةلدى

منقانونالجنسيةوالهجرة،808الخارجيةالتييتمتصنيفهامنقبلوزيرالخارجيةاألمريكي،وفقالفصل

والتيتشاركفينشاطإرهابيأويكونلديهاالقدرةوالنيةعلىاالنخراطفينشاطإرهابيأوأعمال

.1"إرهابية

منشخصينتأسستعبرأكثرجماعةذاتهيكليضم"تحاداألوروبيالجماعاتاإلرهابيةعرفاالو

ونالحظفيتعريفاالتحاداألوروبيأنه.2"إرهابيةفترةمنالزمنوتتحركبشكلمنسقالرتكابجرائم

أوجبأنيضمالتنظيمأكثرمنشخصينوهومقاربلماتطلبهالمشرعالمصريفيقانونالكياناتاإلرهابية

األمماتفاقيةنصتعليهوهوأيضاًما،الجماعةاإلرهابيةمؤلفةمنثالثأشخاصعلىاألقلأنتكون

جماعةذاتهيكلتنظيمي،مؤلفةمنثالثةةاإلجراميةالمنظمة،حيُثعرفتهابأنها"المتحدةفيتعريفهاللجماع

أشخاصأوأكثر،موجودةلفترةمنالزمنوتعملبصورةمتضافرة،بهدفارتكابواحدةأوأكثرمنالجرائم

شرعلىمنفعةماليةالخطيرةأواألفعالالمجرمةوفقاًلهذهاالتفاقية،منأجلالحصولبشكلمباشرأوغيرمبا

."أومنفعةماديةأخرى

منغيرالمتصورعقالًأنتتكونجماعةمنشخصواحد،بلأنهبمجردإطالقلفظالجماعةوإنكانأنه

ولتالفيأيشخصينفأكثر،إالأنهمنبابحسنالصياغةالقانونيةللنصوصمنأنهاتتكونيتبادرللذهن

حرٌيبالمشرعالقطريأنهذاالوصف،فإنهكانومتىيطلقإشكالقديردبخصوصمعيارتحديدالجماعة

وذلكأنفيتحديدالحداألدنىالذيبهتتكونالجماعةأوالتنظيم،والمشرعالمصرييسيرسيرهذهاالتفاقيات

 الجماعةأوالتنظيماليمكنأنتكونإالأكثرمنشخصين.

                                                           
1
 .81ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،مرجعسابق،صد.-

2
 .1/08/8110،بتاريخ2401"،جريدةالشرقاألوسط،العدداالتحاداألوروبييقرتعريفامشتركاجديدالإلرهابمقالبعنوان"-
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 لثانيالفرع ا

 التنظيمات اإلرهابية خصائص

التنظيماتاإلرهابيةتتميزببعضالخصائص،وهيعلىالنحواآلتي:إن

مناألحيانتكونجزء -0 منمنظمةأوسع،حيثأنالتنظيماتاإلرهابيةاًأنالتنظيماتاإلرهابيةفيكثير 

لتحدياتداخليةكلفترةفتنشقعنهاجماعةتحتفظبنفسواستراتيجياتهاتتعرضوبسببسياساتها

 .األسلوبوتختلففياألهداف

 .وننفساألهدافحمليهاءتتميزالمنظماتاإلرهابيةبأنأعضا -8

للمنظماتاإلرهابيةخاصيةأنهاذاتبناءيعتمدعلىمعرفةالعضوفيهاعلىعددمحددمنأعضائها، -1

،وهذامشهودفيوقتناالحاضرفيكثيرمن1لىخالياصغيرةوذلكعنطريقاعتمادتقسيمهاإ

 التنظيماتالموجودةعلىالساحة.

قررهالمشرعالمصريفيقانونالكياناتاإلرهابيةوهذاماإنالتنظيماتاإلرهابيةذاتطابعجماعي، -4

 أسلفنا.ألوروبيكماوتعريفاالتحادالمتحدةواتفاقيةاألمم

فيوقتناالحاضروقدأصبحتتعتمدالمنظماتاإلرهابيةدائماًعلىالعنفواستخدامالقوةلتحقيقأهدافها، -1

 .2،وربمااستخدمتاألسلحةالكيميائيةفيبعضعملياتهاوفتاكهتمتلكأسلحةمتطورة

 .ودولوداإلرهابيةدونالتقييدبحدوتنفذعملياتهاتنتهجالتنظيماتاإلرهابيةالعملالسري، -5

التنظيماإلرهابييتميزبأنهدائماًمايكونمدافعاًعنقضيةمعينة،فالتنظيماإلرهابييستهدفالحكمأو -1

 .3إرغامالسلطةعلىالقيامبعملمعينأواالمتناععنهإلىيهدف

 المسؤولة عن تحديد المنظمات اإلرهابية ةالجه :الثالثالفرع 

إلىالنائبالعامقائمتياإلرهابواألشخاصعلىالمنظماتاإلرهابيةإدراجمهمةسندالمشرعالقطريأ

مكافحةبشأن8114لسنة(1)بتعديلبعضأحكامالقانونرقم8101لسنة(00)رقمالقانونوذلكفي

ُتنشأقائمتانُتسميان"قائمةاإلرهابيين"و"قائمةالكيانات"ىعل(اًمكرر80)المادةحيننصفياإلرهاب

                                                           
1
 ومابعده.112،مرجعسابق،صحسانينعطاهللامد.إما-

2
 .81سابق،صد.ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،المرجع-

3
 .85ص،مرجعسابقماءعبدالغنيعطاهللا،يد.ش-
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ُيدرجالنائبالعامعلىالقائمتينالمشارإليهمافيالمادةعلىأنه"(0/اًمكرر80)ونصفيالمادة"اإلرهابية

السابقة:

عليهفيالمادةأوكيانصدرضدهحكمقضائينهائييسبغعليهالوصفالجنائيالمنصوصكلشخص-أ

(منهذاالقانون.0)

األمنعمالًوالكياناتاإلرهابيةقرارمنمجلسأوكيانيصدربإدراجهعلىقوائماألشخاصكلشخص-ب

 بالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة.

فيأيمنالحاالتاآلتية:المختصة،علىطلبالجهاتءًا،بنأوكيانكلشخص-ت

أمنيةأواستخباراتيةموثقةعلىالقيامبأعمالإرهابيةأوأعمالمرتبطةبهاأوإذاتوفرتمعلومات -0

أو،أوتدريباألفرادعليها،التهديدبارتكابهاأوالتخطيطأوالسعيالرتكابهاأوالترويجلهاأوالتحريض

أوالمشاركةفيهاارتكابأعمالإرهابيةأوتدبيرهاأواإلعدادلهاتسهيلسفرهمإلىدولةأخرىبغرض

أوتمويلاإلرهاب.

ضدالدولةأومصالحهافيالخارج.أوالكيانبعملإرهابيمسلحأوغيرمسلحإذاقامالشخص -8

 ."عليهاأوروجلهاعلناًأوالكيانأوتبنىجريمةإرهابيةعلناًأوهددبهاأوحرضإذااعترفالشخص -1

وقدنصتالمادةبإنشاءاللجنةالوطنيةلمكافحةاإلرهاب8111لسنة(1)رقممجلسالوزراءقراروصدر

ُتشكلمن«اإلرهابالوطنيةلمكافحةاللجنة»"تنشأبوزارةالداخليةلجنةتسمى(منهذاالقرارعلىأن"0)

ة:ممثليناثنينعنوزارةالداخليةيكونأحدهمارئيساًللجنة،وعضويةممثلعنكلمنالجهاتالتالي

القواتالمسلحةالقطرية.-0

جهازأمنالدولة.-8

قوةاألمنالداخلي)لخويا(-1

وزارةالعمل.-4

وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية.-1

وزارةاالقتصادوالماليةويمثلهاعضوانيكونأحدهمامنالجمارك.-5
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النيابةالعامة.-1

األمانةالعامةلمجلسالوزراء.-2

قطرالمركزي.مصرف -8

وتختاركلجهةمنيمثلهافياللجنة،ويصدربتسميةالرئيسونائبالرئيسواألعضاءقرارمنوزير

الداخلية،وتختاراللجنةنائباًللرئيسمنبينأعضائها.

ويكونللجنةمقرر،وعددمنموظفيوزارةالداخليةللقيامبأعمالالسكرتارية،يصدربندبهموتحديد

 تهمومكافآتهمقرارمنوزيرالداخلية.اختصاصا

وضعالسياسات-0"(مننفسالقرارالتينصتعلىأن1)هذهاللجنةفيالمادةوُحددتاختصاصات

والخططوالبرامجالخاصةبمكافحةاإلرهاب.

األمنتنسيقالجهودبينجميعالجهاتالمعنيةفيالدولةلتنفيذااللتزاماتالواردةفيقراراتمجلس -8

وقراراتاألممالمتحدةذاتالصلةبمكافحةاإلرهاب.،الدولي

الواردةفياالتفاقياتالدوليةالمعنيةبمكافحةاإلرهابوالتيانضمتإليهاالعملعلىتحقيقاألهداف -1

 الدولةأوصادقتعليها.

 وتعزيزمساهمةالمواطنفيالتصديله.،التوعيةبمخاطراإلرهاب -4

 ."المعنيةباإلرهاب،ولجاناألممالمتحدة،لوفودالتيتمثلالدولةفيالمؤتمراتاالشتراكفيا -1

واألفرادفتحأكثرمنبابلتحديدالمنظماتومنخاللالنصوصالسابقةيتبينلناأنالمشرعالقطري

جونفيقوائمصدورحكم،كمايدرجفيقوائماإلرهابالقطريةالمدروذلكبعد،فتكونقضائيةاإلرهابية

األمن،باإلضافةإلىالطلباتالتيتقدممنقبلالجهاتالمختصةوذلكبالشروطالتيحددتهاوقراراتمجلس

للنائبالعامبناًءعلىماوردفيالقانونبنصصريح.تيأعطإالأنسلطةاإلدراجقد.(0مكرراً/80)المادة

وكانقائمتياإلرهابوكياناتعلىبشأنإدراجأشخاص8102(لسنة85)وقدصدرقرارالنائبالعامرقم

.1بناًءعلىطلبمناللجنةالوطنيةلمكافحةاإلرهابذلك



                                                           
1
81/4/8102،استرجاعبتاريخ.www.moi.gov.qa اللجنةالوطنيةلمكافحةاإلرهاب،موقعوزارةالداخلية،-
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تسأل هنا عن سلطة النائب العام في رفض طلبات اإلدراج المقدمة من الجهات المختصة المبنية على  يثارو

 معلومات أمنية.

اإلدراجأعتقدأنالنائبالعاميمتلكسلطةالرفضوذلكلعدتاعتبارات،أولهاأنههومنيمتلكسلطة

المقترحاتالمقدمةمنقبلالسلطاتالمختصةومنيملكسلطةالموافقةيملكسلطةالرفض.والموافقةعلى

وصحة،فالبدمنتقييمدقةكماأنالمشرعلميعطيسلطةاإلدراجللنائبالعامإالكضمانةللمدرجين

أنالنائبالعامإذاوعليهفأعتقدالتيبناًءعليهاسوفيدرجالشخصأوالكيانعلىقوائماإلرهاب،المعلومات

المقدمةيمكنهأنيرفضطلباإلدراج.ودقةالمعلوماتثبتلهعدمجدية

لةاإلدراجالذيألمشرعالمصريفيمسبالمشرعالقطريأنيحذوحذوااًحريوعلىأيحالفإنهكان

الكياناتواألشخاصفيقوائماإلرهابللنيابةالعامةويقدمدرجاأولىفيقانونالكياناتاإلرهابيةمهمة

سبيبقراراإلدراج،وبينآليةإدراجتالطلبمنقبلالنائبالعامإلىمحكمةاستئنافالقاهرة،كماأوجب

(منقانونالكياناتاإلرهابية1اإلرهابيينالموجهةأعمالهمإلىغيرالبالد،حيثنصتالمادة)المنظماتو

علىأنه"تختصدائرةأوأكثرمندوائرالجناياتبمحكمةاستئنافالقاهرةتحددهاالجمعيةالعموميةللمحكمة

ياناتاإلرهابيةواإلرهابيين،ويقدمطلبسنوياًتكونمنعقدةفيغرفةالمشورة،بنظراإلدراجعلىقائمتيالك

اإلدراجمنالنائبالعامإلىالدائرةالمختصةمشفوعاًبالتحقيقاتوالمستنداتالمؤيدةلهذاالطلب.ويكونطلب

العربيةبناًءعلىطلبيقدمإلىراإلدراجبالنسبةللكياناتواألشخاصغيرالموجهةأعمالهملجمهوريةمص

منوزارةالخارجيةبالتنسيقمعوزيرالعدل،أومنجهاتالدولةاألمنيةإلىالنائبالعام.وتفصلالنائبالعام

الدائرةالمختصةفيطلباإلدراجبقرارمسببخاللسبعةأياممنتاريختقديمالطلبلهامستوفياًالمستندات

يثأعطىالحقلدولةفيإدراجفيهتوسعغيرمحمودحوإنكانالحاليةوهذاالنصبصيغته،األزمة"

علىأراضيدولةأخرىالتراهاإرهابية،وهذايعتبرتزيدالمبررله،إالأنهيمكنومنظماتتعملأشخاص

ةشرطأنتكونهذهالمنظماتأواألفرادمدرجينعلىقوائماإلرهابلدىالدولةاألخرى.ضبطالنصبإضاف

أنالمشرعالمصريأخذبمبدأقضائيةاإلدراجوالمصرينجدلقطرياالمشرعينماقررهوبالنظرإلى

فيقدمالطلبمنالنائبالعامإلىدائرةفيمحكمةاستئنافالقاهرة.كماة،خالصةقضائياإلدراجمسألةفجعل

البلد.استوجبأنيكونطلباإلدراجمسبباً.وبينآليةإدراجالمنظماتاإلرهابيةالتيتوجهأعمالهاإلىغير

.تفردبهاالمشرعالمصريعنالقطرياتوهذهضمان
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ممهمةإدراجالمنظماتاإلرهابيةفيقائمة8111أمافيالمملكةالمتحدةفقدأناطالمشرعالبريطانيقبلعام

.1مإلىوزيرالخارجية،وذلكأنأغلبالمنظماتأجنبيةالوزيرالداخلية،لكنبعدهذاالعامأوكلهذهالمه

أمافيأستراليافإناإلدراجيكونبناًءعلىقراريصدرمنالمحاميالعامأوبناًءعلىقرارمناألمم

سبباًلإلدراجعلىقوائموقراراتهامسلكجيدمنالمشرعاألستراليحيثجعللألممالمتحدةوهذا،2المتحدة

اإلرهاب.

المترتبةعلىقراراتاألممالمتحدةااللتزاماتنفيذوهومشابهلماقررهالمشرعالقطريحينأوجبت

.المصدقعليهامنقبلدولةقطرواالتفاقياتالدولة

بينهاتختلففينظرتهاللمنظماتفالبدفيماالدولوالمنظماتاإلرهابيةتأخذغالباًطابعاًدولياًأنوذلك

منجهةتحددأوتساعدفيتحديدالمنظماتاإلرهابيةمنعاًلتغولالدولالناظرةإلىالمصلحةالبحتةلرجال

 قائمةاإلرهاب.واألفرادعلىالسلطة،أماعلىالمستوىالدوليفإنمجلساألمنهوالمخولبإدراجالمنظمات

 اها المشرع لألشخاص والمنظمات المدرجة على قوائم اإلرهاب:الضمانات التي أعط 

مدةاإلدراجبثالثسنواتحيثحدد3(8/مكرر80فيالمادة)حقالمحاكمة،ينالمدرجأعطىالمشرع

لميصدرحكمنهائي،(فإن0مكرراً/80)منالمادة(1،8،0)عليهافيالبنودالحاالتالمنصوصوذلكفي

لتمديداإلدراج،منعقدةفيغرفةالمشورةالالجنائيةبمحكمةاالستئنافإطالعالدائرةوجبعلىالنائبالعام

 .ةلزاماًعلىالنائبالعامرفعاسمالشخصأوالكيانمنالقائموإالكان

،فإخضاعالتمديدلدائرةالجناياتاًأوكياناًطبيعياًقويةللمتهمسواًءكانشخصاتأنهذهضمانوالشك

.وكفاءةلقضاتهامنخبرةوذلكلمامقتضياتالعدالةلأوفقاالستئنافيةبالمحكمة

قديتسببفيتراخيالجهاتالمختصةفيإجراءات،مماإالأنمدةثالثسنواتتعتبرطويلةنوعاًما

.كماأنالمشرعالقطريلميضعحداًأقصىلمددالتمديدمماقديتسببفيضرركبيرعلىالمدرجالمحاكمة،

                                                           
1
 .18د.شيماءعبدالغني،مرجعسابق،ص
2
 نفسالمرجع.-

3
عليهافيالبنوددراجعلىأيمنالقائمتينالمشارإليهمافيالحاالتالمنصوصيكوناإلعلىأن"(8مكرر/80تنصالمادة)-

بإسباغالوصففإذاانقضتهذهالمدةدونصدورحكمنهائيسنوات،لمدةالتجاوزثالث(0مكرراً/80)منالمادة(1،8،0)

علىالدائرةتعينعلىالنائبالعامالعرضالمدرج،أوالكيان(منهذاالقانونعلىالشخص0)عليهفيالمادةالجنائيالمنصوص

وإالوجبعليهرفعاالسممماثلة،فيمداإلدراجلمدةأولمددأخرىالمشورة،للنظرمنعقدةفيغرفةالجنائيةبمحكمةاالستئناف
منالقائمةمنتاريخانقضاءتلكالمدة.

إذاقامتدالئلجديةعلىانتفاءأسباباإلدراج.القائمة،أوالكيانالمدرجعلىسمالشخصوللنائبالعامخاللمدةاإلدراجأنيرفعا
 ."وُيعلنذويالشأنبقراراإلدراجوقرارمدمدتهوقراررفعاالسم
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المدرجمنبالشكتوثرعلىتوهذهاإلجراءاسابقاًكماذكرنااإلجراءاتأناإلدراجيترتبعليهبعضحيث

 المدة.أولىبالمشرعأنيقلصهذهوغيره،فكانالناحيةاالجتماعية

حقالطعنلذويالشأنفيقراراإلدراجعلى1(1/مكرر80)المشرعالقطريفيالمادةىأعطكما -

 .أمامالدائرةالجنائيةبمحكمةالتمييز،أومده،أوالرفعمنهماالقائمتين

لنائبالعامفيحالانتفاءأسباباإلدراجأنيرفعاسمالكيانأوالشخصمنلزالمشرعالقطرياكماأج -

 القائمة.



















 



                                                           
1
أو،إليهماالصادربشأناإلدراجعلىأيمنالقائمتينالمشارلذويالشأنالطعنفيالقراره"علىأن(1مكرر/80تنصالمادة)-

لإلجراءاتالمقررةوذلكوفقاً،خاللستينيوماًمنتاريخاإلعالن،أمامالدائرةالجنائيةبمحكمةالتمييز،أورفعاالسم،مدمدته
 ".للطعنأمامها
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 المبحث الثاني

 والقوانين المقارنة ة التجريم لمكافحة التنظيمات اإلرهابية في القانون القطريسياس

:وتقسيم تمهيد

كثيرمنوالجرائمالمرتبطةبهاوظهورصورإجراميةجديدة،ذهبتاًإلىخطورةالتنظيماتاإلرهابيةنظر

ومنهاالتشريعالقطريالذياستحدثصوراًتجريملمتكنقدأوجدتها،لالتشريعاتإلىاستحداثصورجديدةل

وهذاماسنتناولهفيهذاالمبحثمنخاللمطلبينوهمالتجريمبعضالجرائمالمرتبطةبالتنظيماتاإلرهابية،

كاآلتي:

 .مام لمنظمة إرهابيةإنشاء أو تزعم أو انض جريمةالمطلب األول: 

 دعم وتمويل المنظمات اإلرهابية والترويج لها والتحريض على االنضمام لها. جريمةالمطلب الثاني: 

 األولالمطلب 

 إنشاء أو تزعم أو انضمام لمنظمة إرهابية جريمة

 :وتقسيمتمهيد 

وهيمطلبسوفأتحدثعنثالثصورمنالجرائمالمرتبطةبجرائمالتنظيماتاإلرهابيةالفيهذا

االنضمامجريمةإنشاءمنظمةإرهابية،ثمجريمةتزعممنظمةإرهابية،وأختمهذاالمطلببالحديثعنجريمة

.أوجماعةإرهابيةلمنظماتأوإجبارشخصعلىاالنضمام

 األولالفرع 

 مة إرهابيةإنشاء منظ جريمة

 :  القطري والتشريعات المقارنة القانونفي  جريمة إنشاء منظمة إرهابيةأوالً

،إنشاءبشأنمكافحةاإلرهاب8114لسنة(1)قانونرقمل(منا1جرمالمشرعالقطريفيالمادة)

أنشأأوأسسأونظمكلمن،المؤبدأوالحبس،يعاقبباإلعدامنه"أالمادةعلىتالمنظماتاإلرهابيةحيثنص

كماأنالمشرع،".....الرتكابجريمةإرهابية.،كانمسماهالقانونأياًأوأدارجماعةأوتنظيماًعلىخالف

(مننفسالقانونعلىأنه"يعاقبباإلعدام،أوالحبسالمؤبد،كلمنأداركياناأو5)المادةالقطرينصفي
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.قانون،واستغلإدارتهلهافيالدعوةإلىارتكابجريمةإرهابيه"جمعيةأومؤسسةخاصةأنشئتطبقاًلل

طبقاًأنشئتوأنكانتالقطريهناإلىتجريممنيستغلإدارتهلكيانأوجمعيةأومؤسسهورمىالمشرع

المشرعأحسنحينأوردهذهوأعتقدأنللقانونإالأنإدارتهلهاكانتتهدفإلىتحقيقغرضإرهابي،

امنالمؤسساتتنشأطبقاًألحكامالقانونلكنتستغلألغراضإرهابيةمماحداًنكثيرإاإلجراميةإذالصورة

الثغرة.بالمشرعإلىسدهذه

 :أركان الجريمة 

الذيهوقوامالركناإلجراميصورالسلوكيتبينلناتعددينالسابقينمنخاللالنص:1الركن المادي -1

تتحققالذيبهلتحققالركنالماديكافي النشاطوحدههذهالجريمةمنجرائمالخطرفإنوبماأنالمادي

علىالنحواآلتي:هووالجريمة،

ويكونذلكها،ئوهوتكوينالجماعةأوإعادةإحياماديوهذاسلوكهوإيجادالشيمنالعدم،:إلنشاءا - أ

 .2أوأكثرلقيامهذاالتنظيمأوالجماعةللقيامبأعمالإرهابيةنمنخاللتالقيإرادتي

يتحققبمجردإنشاءفالسلوكالمجرم،مجرمدونااللتفاتإلىعالقةالجانيبالتنظيمأوالجماعةواإلنشاءبعينه

 .الجانيللمنظمةأوالجماعة

اإلجراميفيهأنالمؤسسيحددالمالمحاألساسيةللتنظيمأوالجماعة،منحيثالسلوكويتمثل:التأسيس - ب

الواقعاليختلفعناإلنشاءفكليهمايرادبهوالتأسيسفي،واألعضاءوطريقةتواصلهماختيارالقادة

قصدمنهايُواألفعالالتيمكلالمعانييرمىإلىتجرولعلالمشرع.تكوينالجماعةأوالمنظمةاإلرهابية

بوضعالجانيللمالمحفيهذهالجريمةالسلوكاإلجرامي،ويتمثل3والجماعاتتكوينهذهالمنظمات

 والمرجعياتالفكرية.األساسيةللتنظيم

والتنظيميمكنأننسميهالنظاماألساسيوتحديدماأوالتنظيموهيكلالجماعةشكلوهوتحديد:التنظيم - ج

هذهاإلجراميفيالسلوكوعليهفإن،المفهوماليمكنأنيكونإالمرحلهالحقةعلىالتأسيسبهذا

 المنظمة.أووالنظامللجماعةالجريمةهوتشكيلالهيكل

                                                           
1
معبرةعنإرادتهنالركنالماديللجريمةهو"وجههاالذييبدوفيالخارجمتمثالًفيالوقائعالماديةالتيصدرتمنمرتكبهاإ-

اآلثمة،فاليعتدالقانونبمجردالتفكيرأوالنوايا،أومجردالمعتقداتالتيالتتجسدفيعملخارجي،ويعدذلكضماناًفيمواجهة
اوزةمجردتحطمالسلطةالتشريعيةفيالتجريم.وتبدودقةاألمرفيتحديداللحظةالتييعتدبهاالقانونللتعبيرعناإلرادةاآلثمةمتج

العالقةالسببية"،ينظر:د.أحمدفتحي-1النتيجة-8السلوكاإلجرامي-0التفكيرأوالنية.ويتكونالركنالماديمنثالثةعناصر:

 ومابعدها.181،ص8101سرور،الوسيطفيقانونالعقوباتالعام،دارالنهضة،مصر
2
 .058،ص8101اإلرهاب،دارالنهضةالعربية،مصرد.كمالأحمد،الوسيطفيشرحقانونمكافحة-

3
 .ومابعدها51د.ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،مرجعسابق،ص-
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القيادةونقلهامن،وإعطاءالتوجيهاتواإلشرافعليهاتسييرعملالجماعةأوالمنظمةويرادبها:إلدارةا - ح

جميعمنيضطلعبدورواإلدارةتشملبغرضتحقيقأهدافالتنظيمأوالجماعة،إلىاألعضاء،وذلك

فالسلوكاإلجرامييتمثلهنافياإلدارة.،التنظيمأوإداريداخلالجماعة

وسارالمشرعالمصريأيضاًنفسمسارالمشرعالقطريحينعددصورالسلوكاإلجرامي،حيثنصفي

أونظمأوأسسأوأنشأمنكلالمؤبدالسجنأوباإلعداميعاقب(علىأن"08)قانونمكافحةاإلرهابمادة

."فيهاقيادةأوزعامةتولىأوإرهابيةجماعةأدار

(منمرسوممكافحةاإلرهابالعمانيعلىأن"يعاقبباإلعدامأوبالسجنالمطلقكلمن8)المادةونصت

قررهالمشرعمماالعمانيمقاربفيمضمونهونصالمشرع"،...أنشأأوأسسأونظمأوأدارتنظيمإرهابي

القطري.

علىإيرادالتأسيسوتعديالته8115لسنة11رقماإلرهابقانونمنعبينمااقتصرالمشرعاألردنيفي

آخر،مراعاةأحكامقانونالعقوباتأوأيقانونعبندد(علىأنه"م1)كصورةوحيدةحيثنصتالمادة

د.تأسيسجمعيةأواالنتسابإليهاأوألي.......المحظورةتعتبراألعمالالتاليةفيحكماألعمالاإلرهابية

بقصدارتكابأعمالإرهابيةفيالمملكةأوضدجماعةأوتنظيمأوجمعيةأوممارسةأيمنهاأليعمل

 ."مواطنيهاأومصالحهافيالخارج

المعنويفيصورةالقصدالجنائيالعام،ألنهذهالجريمةمنالجرائميتمثلالركن:1الركن المعنوي -2

والنتيجةالتيأيأنهيجبأنتتوجهإرادةالجانيإلىارتكابالسلوكاإلجراميالذيقامبهالعمدية،

 .2المشترطةقانوناًوبعناصرالجريمةتترتبعليه،مععلمهبهما

،والعلمالمرادهناأنيعلمواإلرادةهذهالجريمةعمديةكماأسلفنافالبدمنتوافرعنصريالعلموبماأن

حرية.الفعلالمجرمبكلارتكابإلىواإلرادةتتجه،وكنهأفعالهالجانيبماهية



                                                           
1
يعنياإلرادةالتييقترنبهاالفعل،سواءاتخذتصورةالقصدالجنائي،وفيهذهالحالةتكون"هوالركنالمعنويللجريمةإن-

د.أشرفتوفيقشمس"،ينظر:طأغيرالعمدي،وتوصفالجريمةحينئذبأنهاغيرعمديةالجريمةعمدية،أواتخذتصورةالخ

،ص8101جامعةقطر–إصداراتكليةالقانونالدين،شرحقانونالعقوباتالقطريالقسمالعامالنظريةالعامةللجريمةوالعقاب،

518.. 
2
 .014د.كمالأحمد،مرجعسابق،ص-
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 ً  في القانون الدولي إنشاء منظمة إرهابية :ثانيا

التنظيماتاإلرهابيةوتجريمهامسألةحديثةنسبياً،فكانتاالتفاقياتالدوليةتجرماإلرهاببشكلإنمسألة

المعاهداتولمتتطرق،1متزايداالهتمامبشأنالتنظيماتاإلرهابية0828عام،لكنبعدحادثةاللوكربيعام

.هابيةاإلرمسألةتأسيسأوإنشاءالتنظيماتوصريحإلىضحاوالدوليةبشكل

الطابعاإلرهابيمنِقبلوالجماعاتذاتإالأنهاتتطرقفيغالباألحيانإلىمسألةتنظيمهذهالمنظمات

.والتنظيمواإلدارةوالتأسيسفيبدايةهذاالفرعالفرقبيناإلنشاءوقدبيناالدول

منهاإلىمسألةالتنظيمحيُثنصتعلىأن"(1)فيالمادةالعربيةلمكافحةاإلرهاباالتفاقيةوقدتعرضت

تتعهدالدولبعدمتنظيمأوتمويلأوارتكاباألعمالاإلرهابيةأواالشتراكفيهابأيةصورهمنصور،

...."واإلجراءاتالداخليةاإلرهابيةطبقاًللقوانينومكافحةالجرائمبمنعوالتزاماًمنها

حولالدولدوناتخاذأراضيهامسرحاًللتخطيطوالتنظيمللجرائمأنت"كماجاءفينفساالتفاقية

علىأنه"تتعهدالدولاألطرافمعاهدةمنظمةالمؤتمراإلسالميلمكافحةاإلرهابالدولينصتو."اإلرهابية

انأنهاتيناالتفاقيينتبينشك".والبعدمالقيامأوالشروعأواالشتراكبأيشكلمناألشكالفيتنظيمأو....

والقانونيةمكافحةاإلرهابمنالناحيةاألمنيةواإلسالميةعلىمدىحرصالدولالعربية

،8115العامةالصادرةفيعامالجمعيةالعامةلألممالمتحدةاستراتيجيةعالميةلمكافحةاإلرهابوقداعتمدت

المزيدحرياًبالمجتمعالدوليعقدولكنكانومنظماته،ابتظافرجهودالدوللمكافحةاإلرهةضروروبينت

والجماعاتاإلرهابيةإنشاءأوتشكيلأوإدارةأوتأسيسالمنظماتبشكلمباشراالتفاقياتالتيتجرممن

األطرافأنتجرمفيقوانينهاالداخليةهذهالسلوكاإلجرامي،الذيالينمعنخطورةإجراميةوإلزامالدول

ويجبخطورةإجراميةعاليةوالمنظماتذو،بلغالباًمايكونالمنشئلمثلهذهالجماعاتوحسبيةعاد

ردعهعلىالمستويينالدولوالداخلي.



 

                                                           
1
 .11ني،مرجعسابق،صد.شيماءعبدالغ-
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 الفرع الثاني

 منظمة إرهابية تزعمجريمة  

 :  القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة تزعم منظمة إرهابية أوالً

أوقيادةمنظمةأوجماعةإرهابيةالقطريفيالتشريعاتالمتعلقةباإلرهابصورةالتزعملميوردالمشرع

(منالتعديلعلىقانون1بند0سوىفيالمادة)كجريمةمنالجرائمالمرتبطةبجرائمالمنظماتاإلرهابية،

أوهددأوحرضطبيعيارتكبأوشرعفيارتكابكلشخصمكافحةاإلرهابحيثعرفاإلرهابيبأنه"

بشكلمنفردأوساهمفيهافيإطارمشروع،بأيةوسيلةكانت،أوخططفيالداخلأوالخارجلجريمةإرهابية

أواإلعداد،أوتدبيرها،ارتكابأعمالإرهابيةأوسهلسفرأفرادإلىدولةأخرىبغرض،مشتركإجرامي

زعامةأوتوليقيادةأو،أوتلقيذلكالتدريب،لاإلرهابأوتوفيرتدريبعلىأعما،أوالمشاركةفيها،لها

أوساهمفي،أوقامبتمويلها،أوإدارةأوإنشاءأوتأسيسأواالشتراكفيعضويةأيمنالكياناتاإلرهابية

أوقادمنظمةإرهابية،مالمشرعالقطريصفةاإلرهابيعلىمنتزعوهناأسبغ".."نشاطهامععلمهبذلك

؟لكنبعدهذااإلسباغتحتأينصسيعاقبمنيتزعمأويقودمنظمةإرهابية

المعاقبفالتزعميختلفعنالصورودقته،بالقانونةياكلمنلهدريستشفهلواضحلمنالبينأنهذاخ

،والسيادةمةتعنيالرئاسةاعزفالزعم،(المقاربةللت1)فيالمادةالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابعليهافي

.مبشرطأنيكونوالمؤسسأوالمنظمأوصاحباإلدارةأوالمنظملشؤونالجماعةأوالتنظيوالزعيمليس

منالقيادة،ىمةمرتبةأعلا،حيثجعلواالزعوالقيادةبينالزعامةحيثفرقوابعضالفقهاءوهذامامذهبإليه

بينماالقيادةأوالتنظيم،الروحيللجماعةكاآلبوالسيادةويعتبرالزعيمفالزعامةكماأسلفناهيالرئاسة

.1التنظيمومتصلةبأعضاءمرتبطة

حيثقانونمكافحةاإلرهابمن(08)التزعمفيالمادةتفردفيتجريموقدأحسنالمشرعالمصريحين

باإلعدامأوالسجنالمؤبدكلمنأنشأأوأسسأونظمأوأدارجماعةإرهابيةأوتولىبأن"يعاقنصتعلى

."زعامةأوقيادةفيها

                                                           
1
 .55د.ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص-
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(منمرسممكافحةاإلرهابحيث8)المادةوكذلكالمشرعالعمانيأوردصورةالتزعمكسلوكإجراميفي

ونظمأوأدارتنظيمإرهابيأوتولىيعاقبباإلعدامأوبالسجنالمطلقكلمنأنشأأوأسسأ"نصعلى

زعامةأوقيادةفيهبغرضارتكابإحدىالجرائماإلرهابيةالمنصوصعليهافيهذاالقانون".

 :أركان الجريمة 

إالبوجودالتنهضبالتنظيماتاإلرهابيالجرائمالمرتبطةوغيرهامنالجريمةههذ:1المسبق الشرط -1

 إرهابية.منظمةأوجماعةأووجودقياموهوشرطمسبق

ءًامرسواألواليختلفشخصللزعامةأوبتوليالجريمةبتعيينلهذهيتمثلالركنالماديالمادي: الركن -2

 .2باشرأملميباشرمهامهأكانهذاالزعيممنخارجالتنظيمأممنداخله

علمالجانيبأنالجماعةأويتمثلبالعلمهنافإنعنصر،واإلرادةفيالعلموهوالمتمثل:لركن المعنويا -3

إلىأنيقوممتجهةالمنظمةالتييتزعمهاتهدفإلىالقيامبأعمالإرهابية،أمااإلرادةفالبدأنتكون

فلوأنشخصاًتولىزعامة.3يباشرهافعالًوإنلمالجانيبمباشرةالزعامةعلىالمنظمةأوالجماعة

قانونية،ثمعلمأنهيتزعممنظمةإرهابيةفالشيءعليهالنتفاءالقصدمنظمةخيريةمستوفيةلإلجراءاتال

 الجنائي.

 ً  في القانون الدوليتزعم منظمة إرهابية : ثانيا

جريمتزعمأوقيادةالتنظيماتوالجماعاتلتعلىالصعيدالدوليفلمتتطرقالمعاهداتواالتفاقياتالدولية

،إالأنمعاهدةمنظمةالمؤتمراإلسالميلمكافحةاإلرهابالدوليأوجبتفيوصريحوأضحاإلرهابيةبشكل

أما،4وقياداتها(علىالدولاألعضاءتبادلالمعلوماتفيمايختصبنشاطاتالجماعاتاإلرهابية4المادة)

.الدوليةفلمتتطرقإالإلىالتنظيمكأقربصورةإجراميةلجريمةتزعمالمنظماتاإلرهابيةاالتفاقياتغالب

                                                           
1
الشرطالمسبقهو:أمرالبدمنتوافرهقانوناًفيبعضالجرائمكيتقعمععدمدخولهذاالشرطفيأركانالجريمة،ينظر:-

 .85أ.د.غناممحمدغنامود.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،ص
2
 .811الجبوري،مرجعسابق،صد.سعدصالح-

3
محمد،التأصيلالشرعيوالقانونيلمكافحةالجماعاتاإلرهابيةفكراًوتنظيماًوترويجاً،دارالجامعةالجديدة،اد.أبوالوف-

 .82،ص8111اإلسكندرية
4
بينهاحولمايلي:/أ(علىأن"تتعهدالدولاألطرافبتعزيزتبادلالمعلوماتفيما0بند4نصتالمادة)-

أنشطةوجرائمالجماعاتوالمنظماتاإلرهابيةوقياداتهاوعناصرهاوأماكنتمركزهاوتدريبهاووسائلومصادرتمويلهاوتسليحها-أ
 .وأنواعاألسلحةوالذخائروالمتفجراتالتيتستخدمهاوغيرهامنوسائلاالعتداءوالقتلوالدمار...."
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والتي(8فيالمادة)0881قمعالهجماتاإلرهابيةبالقنابلعامفياتفاقيةلالمثاليعلىسبالتنظيمفجرم

كلمنينظمأويوجهعلىأن"يعتبرأيشخصمرتكبلجريمةفيمفهومهذهاالتفاقية....)ب(نصت

."آخرينالرتكابجريمة...

(منهاعلىعدمتنظيمالدول1)المادةالعربيةلمكافحةاإلرهابفياالتفاقيةكماتعاهدتالدولالعربيةفي

.1اإلرهابيةوتمويلهالألعمالاألطراف

فيسياسةالتجريمالدولية،حيثأنالتزعمأوالقيادةللمنظماتاًماتقدميتبينلناأنهناكقصوروبناًءعلى

،التيالبدمنمواجهةمرتكبيهامواجهةقانونيةبفرضعقوباتأوالجماعاتاإلرهابيةمنأخطرالجرائم

علىمنيتولىهذهالزعاماتالمجرمةالتيالتنمإالعنشخصيةذاتخطورةإجرامية،فالزعيمهوالملهم

 باًألعضاءتنظيمهفبأمرهيأتمرونوبنهيهينتهون.غال

 الفرع الثالث

 منظمة إرهابيةل أو إجبار شخص على االنضمام االنضمامجريمة  

 : القطري  القانونفي جريمة االنضمام أو إجبار شخص على االنضمام لمنظمة إرهابية أوالً

 والتشريعات المقارنة

إلىمنظمةأوجماعةإرهابيةمنصورالجرائمالمجرمةعلىمستوىالقوانينإنااللتحاقأواالنضمام

لمكافحةاإلرهابهذهالصورةمن8114(لسنة1المشرعالقطريفيالقانونرقم)وقدجرمالداخلية،

عاقب.وي.....كلمنأنشأأوأسس،المؤبدأوالحبس،يعاقبباإلعدام(علىأنه"1)المادةالجرائم،حيثنصت

وهو،صورةأوشاركفيأعمالهابأية،حدىهذهالجماعاتأوالتنظيماتإكلمنانضمإلى،المؤبدبالحبس

."يعلمبأغراضها

يعاقببالحبسمدةالتقلعنخمسسنواتوالتجاوزخمسعشرةسنة،(علىأن"1)نصتالمادةكما

منظمةأوتنظيمأوجماعةأياكانتتسميتهايكونمقرهاكلقطريتعاونأوالتحقبأيجمعيةأوهيئةأو

.خارجالبالدإذااستهدفتارتكابجريمةإرهابية،ولوكانتالجريمةغيرموجهةإلىدولةقطر..."

                                                           
1
معاهدةالعربيةلمكافحةاإلرهابعلىأن"تتعهدالدولالمتعاقدةبعدمتنظيمأوتمويلأوارتكاباألعمال(منال1نصتالمادة)-

 اإلرهابيةأواالشتراكفيهابأيصورةمنالصور...."
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(أورد1)المادةبينمافياالنضمام،(جرم1)المادةفيفأوردالمشرعالقطريصورللسلوكاإلجرامي

أوردصورةلسلوكإجراميالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابكماأن.المتمثلبااللتحاقاإلجراميالسلوك

ضماموهوإكراهشخصعلىاالنضمامأومنعشخصعناالنفصالعنالتنظيماإلرهابيحيثنلالمقارب

ماعاتأو(علىأن"يعاقببالحبسالمؤبد،كلمنأكرهشخصاًعلىاالنضمامإلىإحدىالج1نصتالمادة)

.(منهذاالقانون،أومنعهمناالنفصالعنها"1عليهافيالمادة)التنظيماتالمنصوص

 :أركان الجريمة 

القانونالقطريلمكافحةمن(1(و)1)لكلالصوراإلجراميةفيالمادتينالشرطالمسبق:الشرط المسبق -1

القانونمن(1)فيالمادةةالوارةالصوجودالتنظيماإلرهابيأوالجماعة،إالأنهفيهوواإلرهاب

 .المشرعأنيكونالجانيقطريالجنسيةفيهااستلزموهيااللتحاقاإلرهابالقطريلمكافحة

،وهذاالعنصركذلكالبدأنيكونوعليةفإنإسقاطأوسحبالجنسيةعنصاحبهايمنعتطبيقهذهالمادة

 .يجبأنتكونهذهالجمعيةأوالمنظمةخارجقطر،كما1معاصراًالرتكابالسلوكاإلجرامي

القانونالقطريمن(1)يتمثلالركنالماديفيالسلوكاإلجراميالواردفيالمادة الركن المادي: -2

تتالقىإرادةشخصمعإرادةأعضاءأوممثلينللتنظيمعلىدخولحين-االنضمام-لمكافحةاإلرهاب

 .األولوقبولهفيصفوفالتنظيم

لهالسلطةممنإيجابهبقبولقابلبلالبدأنيُ،الجريمةبمجردإبداءالرغبةمنهذاالشخصوالتتحقق

 .2داخلالتنظيمأوالجماعةاإلرهابية

 .بذلككماأناالنضمامقديكونعنطريقالعرضمنقبلأحدالذينلهمسلطةفيالتنظيمأومخول

المتمثلفياإلجراميفيالسلوكالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابمن(1)كمايتمثلالركنالماديفيالمادة

وهوالدخولأوكسبالعضويةفيجمعيةأومنظمةإرهابيةموجودةخارجقطر،وهومصطلحااللتحاق:

 مرادفلالنضمام.

                                                           
1
 .828د.كمالأحمدمرجعسابق،ص-

2
 .801د.سعدصالحالجبوري،مرجعسابق،ص-
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إجبارالشخصعلىاالنضماملمنظمةإرهابيةفإنهوالسلوكاإلجراميلجريمةالمادييتعلقبالركنأمافيما

منعهمناالنفصالعنالمنظمةوالثانيةفيفيإكراهالشخصعلىاالنضمام،ىيتمثلفيصورتيناألول

.اإلرهابية

المادييؤديإلىانعداماإلرادةكلياًلدىه،فاإلكراوالمعنويوالبدهناأننميزبيناإلكراهالمادي

المادي،ففياإلكراه1الشخصالُمكَرهةالمعنويفإنهيؤديإلىانعدامجزئيإلرادهصالُمكَره،أمااإلكراالشخ

.2الُمكَرهبمثابةأداهفييدالُمكِره،فإناستطاعدفعاإلكراهاعتبرتأفعالهمعبرهعنإرادتهيكون

 تعودللقاضي.وعلىكلحالفإنمسألةتقديرمدىأثراإلكراهعلىالُمكَره

منالجرائماالنفصالومنعهعنعلىاالنضماموإجبارالشخصوجريمةاالنضمام الركن المعنوي: -3

 .واإلرادةتوفرالعلممنخاللالعامالقصدالجنائيالتيتتطلبلقيامركنهاالمعنويالعمدية

إجبارشخصعلىاالنضمامأوبهإلىوأنهاتذهبحقيقةأفعالهبعالماًالجانييكونأنأماالعلمالمقصودفهو

.منظمةأوجماعةإرهابيةاالنضمامأومنعهشخصمنأنينفصلعن

إجبارشخصعلىاالنضماماالنضمامأووهوأنتتجهعلىارتكابالسلوكاإلجرامي،يجبفهياإلرادةأما

ارأناإلرادةيجبأنتكونمعاألخذباالعتبأومنعهشخصمنأنينفصلعنمنظمةأوجماعةإرهابية،

 .3حرة

(80)ةالمادفيقانونمكافحةاإلرهابمشابهللنصالقطريحيثنصتاًوقدأوردالمشرعالمصرينص

بالحبسالمشددمدةالتقلعنعشرسنينكلمصريتعاونأوالتحق،بغيرإذنكتابيمنبعلىأن"يعاق

.التييقعالجمعيات.السلطاتالمختصة،بالقواتالمسلحةلدولةأجنبية،أوبأيمنالجماعاتالمسلحةأو

لىأن"يعاقبمكافحةاإلرهابعلالمصريقانونال(من08/1)المادةنصتكما."مقرهاخارجمصر،...

بالحبسالمؤبدكلمنأكرهشخصاًأوحملهعلىاالنضمامإلىالجماعةاإلرهابيةأومنعهمناالنفصالعنها.

.اإلعدامإذاترتبعلىاإلكراهأوالحملأوالمنعوفاة"ةوتكونالعقوب

اإلرهابيةفيقانونمنعاإلرهابحيثنصتواالنتسابللمنظماتااللتحاقجرمفقدالمشرعاألردنيأما

تعتبراألعمالالتاليةفيحكمآخر،معمراعاةأحكامقانونالعقوباتأوأيقانون(منهعلىأن"1)المادة

                                                           
1
 .411،ص8101العقوباتالقسمالعام،سالمةللنشروالتوزيع،مصرد.مأمونمحمدسالمة،قانون-

2
 .841د.كمالأحمد،المرجعالسابق،ص-

3
 .808سابق،صالمرجعالد.سعدصالحالجبوري،-
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االلتحاقأومحاولةااللتحاقبأيجماعاتمسلحةأوتنظيماتإرهابيةج()....ب())أ(....:اإلرهابيةاألعمال

.)د(أشخاصلاللتحاقبهاأوتدريبهملهذهالغايةسواءداخلالمملكةأوخارجهامحاولةتجنيدأوتجنيدأو

وهذا.."تأسيسجمعيةأواالنتسابإليهاأوأليجماعةأوتنظيمأوجمعيةأوممارسةأيمنهاأليعمل

اإلرهابية،حيثاليقتصر،عليهأكثرالتشريعاتوذلكلخطورةاالنضمامللمنظماتوالجمعياتدأبتالتجريم

.خطرهذهالجريمةعلىالحكوماتوالسلطاتبليمتدإلىأمناألفرادالشخصي

علىاالنضماملمنظماتإرهابيةوإجبارشخصكماجرمالمشرعالعمانيفيقانونمكافحةاإلرهاباالنضمام

 (.1(و)8فيالمادتين)

 ً  في القانون الدولياالنضمام أو إجبار شخص على االنضمام لمنظمة إرهابية : ثانيا

المنعقدةفي4121األمنفيجلستهلمجلس0111/8110نصالقرارفقديالدولالنطاقوعلى

أنعلىجميعالدولاالمتناععنتقديمأيشكلمنويقررأيضاً-8............-0علىأنه"82/08/8110

ذلكوضعحدلعمليةتجنيدأعضاء،ويشملعمالصريحأوالضمنيإلىالكياناتأواألشخاص.......أشكالالد

.الجماعاتاإلرهابية"

فيفقرتهالثانيةعلىأنه"التجريموسيلةفعالةلقمعتجنيد0111/8110كمنصالقرارمجلساألمن

-0أنيشتملهذاالبرنامجمنالناحيةالنموذجيةعلىاألقلالعناصراألربعةالتالية:والبداإلرهابيين......

أوضحالنصوصالدوليةالتيتحرضالدولوهذامناإلرهاب.."استراتيجيةوطنيةلقمعالتجنيدألغراض

والجماعاتاإلرهابية.علىمكافحةانضماماألفرادإلىالمنظمات

نارهذهالمنظماتكلدولالعالمتقريباًفالأنمستبعدواالنضمامجاءدوليللتجنيدأنالتجريمالشكوال

عودتهموهؤالءحالقدانضموالمنظماتإرهابية،كانوايخلوبلدإالونفٌرممنيحملونجنسيتهمنضمونأو

.الموقوتةفيبالدهملإلىأوطانهمإنمايكونونكالقناب

نوبيا،ومواجهتهمفكرياًبالمناقشاتوالخاصللردعينالعاموذلكتحقيقاًياًبمعاقبتهمفالبدمنمواجهتهمجنائ

،وكذلكالمواجهةالفكريةوالالدولي،فالمواجهةالقانونيةوحدهاغيركافيةالعلىالمستوىالداخلياألخطاء

فكرية.بدمنأنتكونالمواجهقانونيةوعليهفال،والالعسكريةوحدهاغيركافية،
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 المطلب الثاني

 لهااالنضمام  والتحريض على والترويج لهااإلرهابية  وتمويل المنظماتدعم  جريمة

 :وتقسيمتمهيد 

بجريمةدعمئاًثالثصورمنصورالجرائمالمرتبطةبالمنظماتاإلرهابيةمبتدالمطلبهذايتناول

اإلرهابية،ثمجريمةالترويجلها،مختتماًهذاالمطلببالحديثعنجريمةالتحريضوتمويلالمنظمات

 علىاالنضمامللمنظماتاإلرهابية.

 الفرع األول

 إرهابية وتمويل منظمةدعم  ةجريم

 :  القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة دعم وتمويل منظمة إرهابية أوالً

بعضهانظراًإلىماتتلقاهمنوتعاظمقوةإلىمايشهدهالعالماليوممنزيادةالمنظماتاإلرهابيةأنهبالنظر

جرمالمشرعالقطريتمويلوعليهفقد .المنظماتودعمهذه،كانلزاماًتجريمتمويلواألفرادبعضالجهات

المنظمات.هذه

وتمويلبشأنمكافحةغسلاألموال8101(لسنة4المشرعالقطريتمويلاإلرهابفيالقانونرقم)فعرف

بتوفيراألموال،بإرادتهة،مباشرةأوغيرمباشر،يقومبأيةوسيلةكانتيرتكبهأيشخصفعلبأنه"اإلرهاب

أوجزئياًفيتنفيذكلياً،أومععلمهبأنتلكاألموالستستخدم،بقصداستخدامها،أوجمعهاأوالشروعفيذلك

."إرهابيأومنظمةإرهابيةمنقبلأو،إرهابيفعل

وعددصورالسلوكاإلجراميلجريمةدعمبشأنمكافحةاإلرهاب8114لسنة(1)قانونرقمفيالثمجاء

كلمنأمدإحدىالجماعاتأو،دبالحبسالمؤبيعاقب(منهعلىأنه"4حيثنصتالمادة)وتمويلاإلرهاب

الواردةواألسلحة(،4)رقمالمتفجرةالواردةفيالجدولالسابقة،بالموادفيالمادةاعليهالمنصوصالتنظيمات

ويعاقببذاتالمشارإليه.0888لسنة(04)المرفقينبالقانونرقم،(8)يمنالجدولرقمثانفيالقسمال

بأسلحة،وهويعلمبأغراضها،قةالعقوبةكلمنأمدإحدىالجماعاتأوالتنظيماتالمشارإليهافيالفقرةالساب

آالتأوبعثلهاالمؤنأوأوذخائرأومعلوماتتقنيةأومعوناتماديةأوماليةأومعلوماتأومهماتأو

."أوقدمألفرادهامأوىأومكاناًلالجتماعفيهأوغيرذلكمنالتسهيالت،جمعلهاأمواالً
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بشأن8114(لسنة1بتعديلبعضأحكامالقانونرقم)8101لسنة(00)مرسومبقانونرقموقدعرفال

األصولأوالممتلكاتأوالموارداالقتصاديةأياًكاننوعها(بأنها"1بند0)المادةاألموالفيمكافحةاإلرهاب

األموالالنقديةو،وكافةالحقوقالمتعلقةبها،عينيةأوغيرعينية،منقولةأوثابتة،سواءماديةأوغيرمادية

والصكوكالقانونيةأياًكانشكلهابمافيذلكالسنداتأواألسهمأوالصورالرقميةالسائلةوجميعالمستندات

."كانتموجودةداخلالدولةأوخارجهاأءاتقدم،سوأواإللكترونيةالمثبتةأليمما

جمعأوتلقيأوحيازةأوإمدادأونقلأوتوفير"كماعرفتنفسالمادةفيالبندالسابعتمويلاإلرهاببأنه

أموالأوأسلحةأوذخائرأومفرقعاتأومهماتأوآالتأوبياناتأومعلوماتأوموادأومالذآمنإلرهابي

وسيلةةوبأي،بشكلمباشرأوغيرمباشر،بأيمنالطرقالمتقدمذكرهاأوغيرهاأوأكثرأولمنيقومبتمويله

أوالعلمبأنها،جريمةإرهابيةةوذلكبقصداستخدامهاكلهاأوبعضهافيارتكابأي،أوالشروعفيذلك،كانت

."كلياًأوجزئياًفيتنفيذعملإرهابيأومنقبلإرهابيأوكيانإرهابيستستخدم

أنالهدفمنهذاالتعددوالشكجرمللمنظماتاإلرهابية،أنالمشرعالقطريعددصورالدعمالمُومنالبين

اإلرهابيةبهاهومحاولةاستيعابجميعصورالدعمالماديحيثجرمتالمادةجمعاألموالومدالجماعات

تغفلالدعمالمعنويالمتمثلفيتقديموكذلكلم،مؤنالوكماأنالتمويليمكنيشملمدهذهالجماعاتباألسلحة

.المعلومات

قدالمشرعالقطريبلأن،1فيتعريفاألموالهذاالتوسعفيوالمشرعالقطريتشابهالمشرعالمصريوقد

(منقانونمكافحة4)رقمنصتالمادةوالدعمحيثتجريمالتمويلتوسعفيمسألةمنذلكحينأبعدذهب

كماُيحظرُيحظرارتكابأيفعلمنأفعالتمويلاإلرهاب.علىأنه"وتمويلاإلرهابغسلاألموال

أو،أوالمساهمة،أوالتعاون،أوالتسهيلأوتقديمالمشورةاالشتراكبطريقاالتفاقأوالمساعدةأوالتحريض

عليهافيهذاالقانون.المنصوصأيمنأشكالجريمةتمويلاإلرهاب،الرتكابأومحاولةارتكاب،التآمر

ماإذاكانتأو،وقوعهالنظرعنحدوثالفعلاإلرهابيمنعدمهأومكانوتعتبرالجريمةقدوقعتبصرف

."األموالقداستخدمتفعالًالرتكابذلكالفعل

                                                           
1
نوعها،لمكافحةاإلرهاباألموالبأنها"جميعاألصولأوالممتلكاتأًياكان8101لسنة84(منالقانونرقم0المادة)نصت-

سواءكانتماديةأومعنوية،منقولةأوثابتة،بمافيذلكالمستنداتوالعمالتالوطنيةأواألجنبيـــة،واألوراقالماليـــةأو
التجاريــة،والصكوكوالمحرراتالمثبتةلكلماتقدموأًياكانشكلهابمافيذلكالشكلالرقميأواإللكتروني،وجميعالحقوق

 .بأيمنها"المتعلقة
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المادةاعتبرالمشرعالعمانيكذلكجريمةالتمويلتامةولولميقعالفعلاإلرهابيحيثنصتوقدسبق

غسلاألموالوتمويلاإلرهابعلىأن"تعدجريمةبشأنمكافحة8105(لسنة11)(منالمرسومرقم8)

تمويلاإلرهابتامةسواءوقعالفعلاإلرهابيأملميقع...."

صور،وهذامنهجمحمودوالمساعدةبعدةالتمويلاالتفاقواالشتراكفيأنالمشرعقدجرمحتىونالحظهنا

.وتجفيفمنابعهلقطعالطريقعلىتمويلاإلرهاب

علىأنه"منتعريفتمويلاإلرهاب8111ة(لسن45)رقم(منالقانوناألردني8كماجاءفيالمادة)

(من2)المادةكمانصت"،1(منهذاالقانون1)ارتكابأيمناألعمالالواردةفيالفقرة)ب(منالمادة

علىأنه"يعدمرتكباًلجريمةتمويلاإلرهابكلشخصيقوم8105(لسنة11المرسومالسلطانيرقم)

بتقديمأوجمعاألموال،بصورةمباشرةأوغيرمباشرةمععلمهبأنهاتستخدمكلياًكانتوبأيوسيلةبإرادته

وجزئياًالرتكابأفعالإرهابيةمنقبلشخصأومنظمةإرهابية.

ويشملذلكتمويلسفرأفرادإلىدولةغيرالتييقيمونفيهاأويحملونجنسيتهابغرضارتكابأفعالإرهابية

أوالتخطيطأوالتحضيرلهاأوالمشاركةفيهاأوتسهيلها،أوتوفيرالتمويلالالزمللتدريبعلىأفعالاإلرهاب

وتلقيذلكالتدريب".

لمشرعينسالفيالذكرإالأنهاتوديفيالجملةإلىنفسالمعنىوالمقصد،ونالحظأنهوأناختلفتصياغاتا

العمانيعمدإلىتعدادبعضصورالسلوكالمجرمالذييشتملهمرادتمويلاإلرهاب.إالأنالمشرع

 :أركان الجريمة 

وهووجودالجماعةأوالتنظيمشرطمسبقلكيتقومهذهالجريمةالبدمنتوافر: الشرط المسبق -1

 اإلرهابي.

الجماعةقومبهالجانيللتنظيمأوياإلمدادالذيوالدعمبمجردفيجريمةالتمويللويتمثالركن المادي: -2

بشأنمكافحة8114(لسنة1قانونرقم)منال(4المذكورةفيالمادة)دبأحدصوراإلمداةاإلرهابي

 .التنظيمأوالجماعةوهوعالمبأغراضهذااإلرهاب،

                                                           
1
يحظرتقديماألموالأوجمعهاأوفقرةب(منالقانوناألردنيلمكافحةغسيلاألموالوتمويلاإلرهابعلىأن"1نصتالمادة)-

أوغيرمباشرة،وإنكانتمنمصادرمشروعة،إلرهابيأوتأمينالحصولعليهاأونقلهابأيوسيلةكانت،سواءبصورةمباشرة
إرهابيةأولعملإرهابي،معالعلمبذلك،سواءاستخدمتهذهاألموالكلًياأوجزئًياأملمتستخدمئةأوجمعيةأوجماعةمنظمةأوهي

 ."وقعتهذهاألعمالأملمتقعوسواء
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بدأنيتوافرحيثأنهذهالجريمةمنواإلرادةالالعلموالمكونمننالركنالمعنويإ الركن المعنوي: -3

مشروعيةهذهالجماعةأومبعدهومنهاعلمبدأنيعلمالجانيبعناصرالجريمةوعليهفالالجرائمالعمدية،

 .1تئأنشاألغراضالتيمنأجلهاوعدممشروعيةالتنظيم

يعلمأنهاجماعةإرهابيةفالتقومالجريمة.وهوالاًأوتنظيمأيأنهلومولشخصمجموعةً

بأنماقامبهالمتهمونمننشاطوتطبيقاًلذلكقضتمحكمةأمنالدولةفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة"

إلىتحريرالعراقمناالحتاللاألمريكياليتوافرمعهىجماعاتتسعدعوىوجمعأموالبقصدتقديمهاإلى

نيةالمتهمينتقديمالعونإلىتنظيمإرهابيمعين.وأكدتالمحكمةعلىأنتلكالجريمةالتتوافرإالّإذاثبت

أنالمتهمينبطريقالجزمتوافرالعلملدىالمتهمينوإرادةتقديمالدعمإلىمنظمةإرهابية،ممااليقطعب

اتجهتنيتهمإلىجمعاألموالبهدفمساعدةأيةجماعةعلىتنفيذأيعملإرهابييهدفإلىإيقاعالرعب

بينالناسأوترويعهم،وأنالمحكمةتطمئنأنماقعمنالمتهمينوهومساعدةالمجاهدينوهومااليفيدحتما

ملهاعتقادهمعليهوهومساعدةالمجاهدينوهومااليفيدأنتلكاألموالوإرسالهاإلىالعراقتلبيةألمرح

حتماأنتلكاألموالقدأرسلوهابغرضدعمأيجماعةأوفئةالرتكابأيعملإرهابيوهوالمناطفي

التأثيم،األمرالذييكونمعهركنامنأركانالجريمةالمسندةإلىالمتهمينوالمتمثلفيالقصدالجنائيقد

نهيكفيأنيتشككالقاضيفيصحةإسنادالتهمةإلىالمتهملكييحكمبالبراءة.ترتيباعلىذلكتخلف،وأ

.2"قضتالمحكمةبالبراءة

 ً  في القانون الدوليدعم وتمويل منظمة إرهابية : ثانيا

تمويلهامنقبلوتبينخطورةبعدأنظهرتالعديدمنالتنظيماتاإلرهابيةالدوليف أماعلىالمستوى

الدوليةالاالتفاقياتبعدأنكانواضحاًأن،هذاالفعلعلىتجريمكثيرمناالتفاقياتوالدولنصتاألفراد

(0بند8المادة)تموالتينص0881تمويلاإلرهابالمبرمةاتفاقيةقمعمنهاتعالجتمويلاإلرهابصراحةً

تفاقية،كلشخصيقومبأيةوسيلةكانت،مباشرهأوغيرمباشرةيرتكبجريمةبمفهومهذهاالعلىأن"منها

وبشكلغيرمشروعوبإرادته،بتقديمأوجمعأموالبنيةاستخدامها،أوهويعلمأنهاستستخدمكلياًأوجزئياً

."للقيام...

                                                           
1
 .800د.سعدصالحالجبوري،مرجعسابق،ص-
2
 .8111ديسمبرسنة08ةق،جلس44لسنة412محكمةأمنالدولةبدولةاإلمارات،الطعنرقم-
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منالضروريأنتستعملاألموالفعلياًلتنفيذجريمةمن"ليس(مننفسالمادةعلىأنه1)البندصكمان

./أ/ب("0الجرائمالمشارإليهافيالفقرة)

أوجبتف8110،روازداداالهتمامالدوليعلىجريمةتمويلاإلرهاببعدأحداثالحاديعشرمنسبتمب

أنتتعاونالدولاألطراف(أ/1مادة)فيال8111المبرمةفينيويوركعامالنووياتفاقيةقمعأعمالاإلرهاب

لحظرقياماألشخاصوالجماعاتوالمنظماتفيةأوخارجها،بمافيذلكالتدابيرالالزما"داخلأقاليمه

بأنشطةغيرمشروعةتشجععلىارتكابتلكالجرائمأوتحرضعلىارتكابهاأوتنظمهاأوتمولهااأقاليمه

كمنصتاالتفاقيةالعربيةمساعدةالتقنيةأوالمعلوماتأوتشاركفيارتكابها"،عنعلمأوتقدملهاعنعلمال

تتعهدالدولبعدمتنظيمأوتمويلأوارتكاباألعمالاإلرهابيةأو(علىأن"1لمكافحةاإلرهابفيالمادة)

...."..اإلرهابيةصور،والتزاماًمنهابمنعومكافحةالجرائمالاالشتراكفيهابأيةصورهمن

ينبغيعلىالدولأنتجرمتمويلاإلرهابعلىأن"FATF))كماجاءفيتوصياتمجموعةاعملالمالي

علىأساساتفاقيةقمعتمويلاإلرهاب،والينبغيأنيقتصرالتجريمعلىتمويلاألعمالاإلرهابيةفحسببل

حتىفيحالعدموجودارتباطبعملأوأعمالناإلرهابييأيضاًعلىتمويلالمنظماتاإلرهابيةواألشخاص

إرهابيةمحددة.وينبغيعلىالدولأنتتأكدمنتعيينهذهالجرائمكجرائمأصليةلغسلاألموال."

ولماكانهذاالتجريمالصريحلتمويلوهذهنصوصصريحةعلىالمستوىالدولتجرمتمويلاإلرهاب.

العملوتوصياتمجموعةاألممالمتحدةوبسببضغطالمستوىالدولي،ىعلبيةوالجماعاتاإلرهاالمنظمات

والجماعاتفلجأتعلىكثيرمنالدولالداعمةلإلرهابانحسرالتمويلعنهذهالمنظمات(FATFالمالي)

.1وغسلاألمواللتمويلنفسهامنخاللبيعالمخدراتىخرأإلىطرق

 

 



                                                           
1
 ومابعدها.25د.شيماءعبدالغني،مرجعسابق،ص-
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 الفرع الثاني

 إرهابيةجريمة الترويج لمنظمة 

 :  القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة الترويج لمنظمة إرهابية أوالً

الدولالتيتظهرفيهاوبسببضعففياآلونةاألخيرالمنظماتاإلرهابية،–لألسف–بعدأنانتشرت

أنهاويظهرونهاعلىويمجدونأعمالهاصورتهاويلمعونهذهالمنظمات،ظهرآناسيروجونلهذهالتنظيمات

.أعمالبطولية

منخاللعرضتسجيالتالفيديولبعضعملياتهمومواقعاإلنترنتخاصةعلىوسائلالتواصلاالجتماعي

والمعجبينبأفكارها.أعضاءالمنظمةواإلثارةلتحفيزكنوعمنالتشويقكوتمثيلبالقتلى.وذلمنقتلالبشعة

وهذاالشكإنماينمعنجهل،فكانالبدأنيجرمهذاالترويجفأخذتالتشريعاتتنصعلىتجريمالترويج

وحمايتهبذلكمايمكنأننسميهقيداًعلىحريةالتعبير،ولكنمصلحةالمجتمعًةلمثلهذهالمنظماتضارب

.1مصلحةالفردوإعالنمنأولى

(1المادة)فياإللكترونيةمكافحةالجرائمل8104لسنة(04)قانونرقملفياالمشرعالقطريوقدنص

خمسمائة(111,111)وبالغرامةالتيالتزيدعلى،مدةالتجاوزثالثسنواتيعاقببالحبسعلىأن"

تقنيةأوإحدىوسائل،كلمنأنشأأوأدارموقعاًلجماعةأوتنظيمإرهابيعلىالشبكةالمعلوماتية،لايرألف

أو،أوالترويجألفكارها،سهلاالتصالبقياداتتلكالجماعاتأوأيمنأعضائهاأو،المعلومات

."........،تمويلها

واضحعلىتجريمالترويجألفكارالتنظيماتاإلرهابيةتفردبهقانونمكافحةالجرائموهذانص

علىالترويجعبرشبكةالمعلومات.اقتصرريمهناأنالتجبيداإلرهاب.اإللكترونيةدونقانونمكافحة

مكافحةبشأن8114لسنة(1)بتعديلبعضأحكامالقانونرقم8101لسنة(00)مرسومبقانونرقمفيالأما

والكياناتاألفرادُيدرجالنائبالعامعلىقائمتين"علىأننص(0مكرراً/80)المادةوتحديداًفياإلرهاب

.،....أوكيانصدرضدهحكمقضائينهائييسبغعليهالوصفالجنائيالمنصوصكلشخص)أ("اإلرهابية

إذا-0فيأيمنالحاالتاآلتية:المختصة،علىطلبالجهاتبناءً،أوكيانكلشخصج()......،ب()

                                                           
1
 .82د.ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص-
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رويجلهاأوالتحريضأوالت.......توفرتمعلوماتأمنيةأواستخباراتيةموثقةعلىالقيامبأعمالإرهابية

أوالكيانأوتبنىجريمةإرهابيةعلناًأوهددبهاأوإذااعترفالشخص-1......-8...أوتدريباألفراد،عليها

يترتبعلىقرارمننفسالقانونعلىأن"(4مكرراً/80)المادة"،كمانصتعليهاأوروجلهاعلناًحرض

اآلتية:اإلدراجوطوالمدةسريانهاآلثار

.......-0اإلرهابيين:لألشخاصأوالً:بالنسبة

،حظراالنضمامللكيانأوالدعوةإلىذلك-1.....حظرالكياناإلرهابي-0:للكياناتاإلرهابيةثانياً:بالنسبة

."رفعشعاراتهأو،لهأوالترويج

أوردالترويجكصورةمجرمةالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابأنيتبيندتينالسابقتيناالمومنخالل

لمالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابأنفي،لكنالخلليكمنيترتبعلىالقيامبهااإلدراجفيقائمةاإلرهاب

بأنجعلمنيقوموإنمااكتفىينصعلىالترويجكصورةمنصورالسلوكاإلجراميالتيتستوجبالعقاب،

.السلوكاإلجرامييوضععلىقوائماإلرهاببهذه

(علىأنه"82)فيالمادة8101(لسنة84)القانونرقمفنصفيالترويجفقدجرمالمشرعالمصريأما

،بطريقةمباشرةأوغيرمباشرة،يعاقببالسجنمدةالتقلعنخمسسنينكلمنروجأوأعدللترويج

قبيلالترويجغيرالمباشر،ويعدمن.وسيلةأخرىًءبالقولأوالكتابةأوبأيةاسوالرتكابأيةجريمةإرهابية،

السجنمدةالوتكونالعقوبةمنالوسائل......وذلكبأيالستخدامالعنفوالمعتقداتالداعيةألفكارلالترويج

.المسلحة..."تقلعنسبعسنين،إذاكانالترويجداخلدورالعبادة،أوبينأفرادالقوات

 :ومعنوياستعراضالمادةالسابقةأنجريمةالترويجلهاركنانماديلخالويتبينمنأركان الجريمة. 

"نشروالترويجهو،إلعدادللترويجاويتمثلالسوكاإلجراميفيهذهالمادةفيالترويج الركن المادي: -1

اإلرهابيةوذلكعنطريقتحبيذهالهمبعدوأهدافالجماعةمامنشأنهأنيقويقبولالناسألفكار

النصلميشترططريقةمعينةللترويجحيثونالحظأن،1الدفاععنها"ومنثماالقتناعبهاسعياًإلىتبنيها

                                                           
1
 .111،ص8104،السياسةالجنائيةالموضوعيةفيمواجهةالجريمةاإلرهابية،دارالنهضة،مصردسليمعبدالمجيدد.خال-
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بالكتابةأوالقولأوبأيوسيلةأخرى،أيأنالمشرعوغيرالمباشرأوردالترويجالمجرمهوالمباشر

جاءجرمسلوكالترويجمنقب لالجانيبأينحو 
1. 

كمالميشترطالمشرعصفةمعينةللمروجأيأنالمروجللتنظيماتاإلرهابيةقديكونمنأعضائهاأومن

.مؤيديهاأوممنيتبنوننفساألفكار

جريمةالترويجلتنظيمقضتمحكمةأمنالدولةفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةبأن"وتطبيقاًلهذا

إرهابياليشترطفيهاأنيكونالقائمبفعلالترويجمنأعضاءالتنظيماتاإلرهابية،حيثتتلخصوقائع

الدعوىفيأنسودانياًيقيمفيإمارةرأسالخيمة،منالعناصرالتيتحملالفكراإلرهابي،قدروجبالقول

،وقامبارتداءقمصانتحملصورزعيمتنظيمالقاعدةأسامةبنالدن،لتنظيمالقاعدة،حالكونهتنظيماًإرهابياً

ويستغلاألماكنالعامةللترويجوالتحبيذلهذاالتنظيم.وحيثأنالمحكمةترىأنالترويجهوفعلمنشأنه

المتحسينونشرألغراضمعينة،وأنكلمةترويجتحملمعنىالعالنية،ويكونذلكبأيوسيلةمنوسائلاإلع

كالكتابةأوبأيةطريقةأخرى.وحيثأنالمحكمةترىأننصالقانوناليشترطأنيكونالقائمبهذاالفعلمن

المرسوممن1و0-2أعضاءالتنظيماتاإلرهابية،وبناءعليهحكمتالمحكمةبعقابالمتهمبموجبالمادة

إلرهابية،وإبعادهعنالبالدبعدتنفيذالعقوبة،فيشأنمكافحةالجرائما8114لسن0بالقانوناالتحاديرقم

.2"منذاتالقانون44إعماالًلنصالمادة

حاليمكنأنتندرججريمةالترويجللمنظماتاإلرهابيةتحتالتحريضعلىاالنضمامبمفهوموعلىأي

 التحريضالعامالذياليمكنأنيكونإالمنخاللالترويجلهذهالمنظمات.

جريمةالترويجكغيرهامثلهامثلباقيالجرائمالمرتبطةبالتنظيماتاإلرهابيةفهيكن المعنوي:الر -2

 .واإلرادةجريمةعمديةفالبدمنتوافرالقصدالجنائيالعامبعنصريهالعلم

ومع،3اإلرهابيةمايقويالقاعدةالشعبيةللمنظمةأوالجماعةلالجانيعالماًبأنهيروجيتمثلفيكونوالعلم

هذاإلىترويجأهدافهذهالجماعةأوالمنظمة،أمااإلرادةفإنهاتكونويهدفمنفإنهيريدهذاالفعلهذا

.4اإلرهابيوأغراضالتنظيمأوإكراهإلىترويجأفعالودونضغطبكلحريةبانصرافها

                                                           
1
 .111المرجعنفسه،ص-

2
 .8111مايوسنة11ق،جلسة11لسنة811محكمةأمنالدولة،بدولةاإلمارات،الطعنرقم-

3
 108سليمعبدالمجيد،المرجعالسابق،صدخالد.-

4
 .001الوفامحمدأبوالوفا،مرجعسابق،صود.أب-
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 ً  في القانون الدوليالترويج لمنظمة إرهابية : ثانيا

والجماعاتمكافحةالتنظيماتوأثرعلىمنأهميةوالمنظماتاإلرهابيةللجرائمجريمةالترويجمالمع

بشكلمباشريبينأهميةتجريموالقراراتالدوليةهذهالجريمةلمتتطرقلهااالتفاقيات،إالأناإلرهابية

علىأنه"يجبعلىحيثنص0415/8111مجلساألمنالقراررقمروقدأصد.الترويجمنقبلالدول

ويتعينعليهاوالسلبيلإلرهابأشكالالدعماإليجابيوقمعجميعلمنعةجميعالدولأنتتخذإجراءاتعاجل

.بصفةخاصةاالمتثالالتاملجميعقراراتمجلساألمنذاتالصلة....."

وأعتقدذإجراءاتكافية،جريمةالترويجتحتالدعمالذيأوجبمجلساألمنعلىالدولأنتتخويمكنإدراج

تحاشتذكرصورةالترويجكسلوكإجرامي،كيالتصطدمبالمنظماتوالقراراتالدوليةاالتفاقياتأن

،إالأننيأعتقدفينفسالوقتأنهالوالتفكيرالتيتكفل،للشخصحريةاالعتقادوالقيمالديموقراطيةالحقوقية

،حيثأنهذهالحريةيجبأنتتوقفوتبنياألفكاروحريةالتفكيرتعارضبينالترويجللمنظماتاإلرهابية

بأمان.عندحقاآلخرينوحقالمجتمعاتفيالعيش

 الثالثالفرع 

 إرهابيةالتحريض على االنضمام لمنظمة  ةجريم

 : القطري والتشريعات  القانونفي جريمة التحريض على االنضمام لمنظمة إرهابية أوالً

 المقارنة

إنالمرادبالتحريضفيهذاالفرعهوالتحريضالخاصالذييكونمنشخصإلىغيرهبشكلمباشرفي

العالنية.غير

دهذهييقومونبدورجبارفيتزواإلرهابيةالذينوالجماعاتللمنظماتاالنضمامالمحرضينعلىولكثرة

بهمأوفاقدياألمل،وقدتزايدتأعدادهؤالءالمحرضينالربالشبابالمغروالجماعاتاإلرهابيةالمنظمات

بعضاألشخاصالذينيظهرالمراسالتالمباشرةمعوذلكعبرمعظهوروسائلالتواصلاالجتماعي،اسيم

.منهمنوعتعاطفمعالمنظماتاإلرهابية

منينخالياوالمصريجاءلقطريفإنالتشريعيناومعهذافكانلزاماًعلىالدولأنتجرمهذهالجريمة،

.تجريمالتحريضعلىاالنضمامللمنظماتاإلرهابيةحيثاكتفيابتجريمالتحريضعلىارتكابأعمالإرهابية
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مدةالتقلعنثالثُيعاقببالحبس(علىأن"8)المادةفنصالمشرعالقطريفيقانونمكافحةاإلرهابفي

".غيرهعلىارتكابجريمةإرهابيةكلمنحرض،سنواتوالتجاوزخمسسنوات

(علىأن"ُيعاقبعلىالتحريضعلى5)المادةكمانصالمشرعالمصريفيقانونمكافحةاإلرهابفي

أيةجريمةإرهابية،بذاتالعقوبةالمقررةللجريمةالتامة،وذلكسواًءكانهذاالتحريضموجهاًارتكاب

نة،أوكانتحريضاًعاماًعلنياًأوغيرعلني،وأياًكانتالوسيلةالمستخدمةفيه،لشخصمحددأوجماعةمعي

وهذهالجريمةالبدلهامنركنينماديومعنوي..هذاالتحريضأثر....."ولولميترتبعلى

 :أركان الجريمة 

 :يتمثلالسلوكاإلجراميفيهذهالجريمةفيتحريضالشخصلغيرهعلىالقيامبعملالركن المادي

يكونبصورةتشجيعأوحتىنصيحة،فقدقضيبأن"اليوجدفيالقانونماوالتحريضقدإرهابي.

بإلحاحأوأُفرغتفيأسلوبمقنعاقترنتماوخاصًةإذاالتحريضقائماًبالنصيحةاعتباريحولدون

 .1إليه"تثرعلىتفكيرمنوجهمؤ

 :إنجريمةالتحريضعلىارتكابعملإرهابيمنالجرائمالعمديةالتيتتطلبقصداًالركن المعنوي

 .واإلرادةجنائياًعاماً،معتوافرعنصريالعلم

بأنمايقومبههووأنيعلمفالعلمهنايتمثلفيكونالجانيعالماًبشروطالجريمةالتياشترطهاالقانون

دونإكراهتحريضعلىعملإرهابيمجرمقانوناً،أمااإلرادةفالبدمنأنتتجهإلىالقيامبالتحريض

 .وبحريةمطلقة

 ً  في القانون الدوليالتحريض على االنضمام لمنظمة إرهابية : ثانيا

مةإرهابيةبنصوصواضحةظلمتتطرقالمعاهداتوالقراراتالدوليةإلىجريمةاالنضمامإلىمن

إلىوالمعاهداتالدولية،شأنهافيذلكشأنالتشريعاتالداخلية،فقدتطرقتأغلباالتفاقياتوصريحة

.التحريضعلىالقيامبأعمالإرهابية

                                                           
1
 .112ص151رقم0القانونيةجـمجموعةالقواعد،0888مايوسنة05نقض-
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(علىأن"تتعهدالدول1)المادةفنصتمعاهدةمنظمةالمؤتمراإلسالميلمكافحةاإلرهابالدوليفي

األطرافبعدمالقيامأوالشروعأواالشتراكبأيشكلمناألشكالفيتنظيمأوتمويلأوارتكابأوالتحريض

.علىارتكاباألعمالاإلرهابيةأودعمهابصورةمباشرةأوغيرمباشرة"

ماقدعلىأنه"يدعوجميعالدولإلىأنتعتمدمنالتدابير0584/8111كمانصقرارمجلساألمنرقم

)أ(أنتحضر-0إلىمايلي:والتيتهدفالتزاماتهابموجبالقانونالدوليومناسباًومتماشياًمعيكونالزماً

".بنصالقانونالتحريضعلىارتكابعملأوأعمالإرهابية...

ن(م8)المادةنصوذلكفيالتحريضعلىارتكابعملإرهابيتدولةقطرحيثجرمطبقتههذاما

أنتتعاونالدولعلى/أ(1اتفاقيةقمعأعمالاإلرهابالنوويفيالمادة)قانونمكافحةاإلرهاب،كمانصت

والجماعاتاألطراف"داخلأقاليمهاأوخارجها،بمافيذلكالتدابيرالالزمةلحظرقياماألشخاص

ئمأوتحرضعلىارتكابهاأوأقاليمهابأنشطةغيرمشروعةتشجععلىارتكابتلكالجراوالمنظماتفي

.تنظمهاأوتمولهاعنعلمأوتقدملهاعنعلمالمساعدةالتقنيةأوالمعلوماتأوتشاركفيارتكابها"

شأنتجريمالتحريضعلىفياًووضوحأنيأخذموقفاًقانونياًأكثرصرامةيوقدكانحرياًبالمجتمعالدول

لتلكالمنظماتباتيأتيحتىمنعلىاالنضمامأنالتحريضوأننانرىخاصة.االنضمامللمنظماتاإلرهابية

.والمواثيقالدوليةيقومبالتحريضبحريةالرأيالتيكفلتهاالقوانينويتذرعمندولغربية،

هؤالءخطرواإلنسانيةمنالعالمة،إالأننانرىأنحمايوالحرياتعلىأهميةهذهالحقوقومعتأكيدنا

منأوجبالواجباتالقانونية.المحرضين
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 ثالثالالمبحث 

 التنظيمات اإلرهابية  لمكافحةواإلجرائية  تان العقابيةسياسال

 المقارنة القوانينوالقانون القطري  في

 :وتقسيم تمهيد

إلىعملهاويستطيلالدول،واالستقرارفياألمنتزعزعلماكانتالجرائمالمرتبطةبالتنظيماتاإلرهابية

وتتصدىتقوضوفعالةوتشريعاتصارمةجزائية،كانلزاماًعلىالدولأنتفرضسياسةخارجالحدود

اوهماشقوالتدابيرفرضتالعقوباتالتشريعاتالتيالتشريعالقطريمنضمنهذهاإلرهابية،فكانللمنظمات

قومأسوهذاما.والتشديدواإلعفاءحاالتوبين.واالستقرارللمجتمعهدفإلىحمايةاألمنيذيالالجزاء

بتناولهفيهذاالمبحثعلىالنحواآلتي:

 .والتدابير االحترازيةالعقوبات : المطلب األول

 .والقواعد اإلجرائية العقوبةوتشديد حاالت اإلعفاء  :المطلب الثاني

 المطلب األول

 والتدابير االحترازيةالعقوبات 

 :وتقسيمتمهيد 

المشرعاببتناولالعقوباتاألصليةلجرائمالتنظيماتاإلرهابيةالتيحددهفيهذاالمطلأبدأسوف

القانونالقطريالمبحثبالحديثعنالتدابيراالحترازيةالتيحددهاوأختتمهذاثمالعقوباتالفرعيةالقطري،

.لمكافحةاإلرهاب
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 األولالفرع 

لعقوبات األصليةا 
1

 

ذلكمنأجلوالشكأنسية.قدتعتبرقاالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابإنبعضالعقوباتالتيقررها

هذهالجرائممنجرائمالخطر،فاليستوجبأنالمشرعبارتكابهذهالجرائم،وقداعتبرردعمنيقومون

وهدفهمنذلكقطعدابرهذهالمنظماتومنعجرائمها.،حدوثالضرركييعاقبعليها

تتناسبالعقوبةأنلميغفلالمشرعالقطريماهومستقرعليهفيعلمالعقابالحديثمنوجوبومعهذا

إنحقوقاإلنسانوحرياتهال"بقولها هذاالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةعنوقدعبرت،2جسامةالفعلعم

أنيحددينبغيلتضحيةبهافيغيرضرورةتمليهامصلحةاجتماعيةلهااعتبارها،وأنالقانونالجنائييجوزا

مااليجوزالتسامحفيهمنمظاهرسلوكاألفراد،وأنيسيطرعليهابوسائليكون-منمنظوراجتماعي–

.3هاضرورياًغدامخالفاًللدستور"اجتماعياًممكناً،فإنكانمتجاوزاًتلكالحدودالتياليكونمعقبولها

وآخريعتبرهاهاجنحةاإيحسبنظرتهللجريمةبينمعتبر التشريعاتفيإيقاعالعقوباتكلاختلفتوقد

كانتعقوبتهاالحبسأوالغرامةأوكليهما،أمامناعتبرهامنقبيلالثانيةاألولىمنقبيلاعتبرهافمنجناية

المقررةلبعضالعقوباتاألصليةاً.وهناسوفنوردصور4بعضالحاالتإلىاإلعداملالعقوبةفيصفأو

القطري.التيأوردهاالمشرعاالجرائمالمرتبطةبالمنظماتاإلرهابية

 اإلعدامأوال": 

لقدقررالمشرعالقطريعقوبةاإلعدامكجزاءلبعضالجرائمالواردةفيقانونمكافحةاإلرهابفقرر

منقانونمكافحةاإلرهابلجريمةاإلنشاءأوالتأسيسأو(1)فيالمادةأوالحبسالمؤبدعقوبةاإلعدام

لمنأدارأوالحبسالمؤبدوبةاإلعدامعق(مننفسالقانونعلى5كمانصتالمادة)اإلدارةلمنظمةإرهابية

دعوةإلىلحسباإلجراءاتالمقررةقانوناًلكنهاستغلإدارتهلئنشأجمعيةأومؤسسةأوأيكيانخاص

                                                           
1
الحبس-1لمؤبد.االحبس-8اإلعدام.-0العقوباتاألصليةهي:(منقانونالعقوباتالقطريعلىأن"11)تالمادةنص-

المؤقت.

 .التشغيلاالجتماعي-1الغرامة.-4
2
 .84د.ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص-

3
 .02لسنة42،حكمرقم0881سبتمبر01جلسة-

4
 .81مرجعسابق،صالد.ميادةمصطفىالمحروقي،-
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علىتنفيذهذاينلمنقاومأوتعدىعلىالقائم1(00فيالمادة)اإلعدامعقوبةركماقرارتكابأعمالإرهابية،

للقاضيفيهأعطىالمشرعالقطريسلطةتقديردالشخص.وقالقانونإذاأدتالمقاومةأوالتعديإلىموت

.(فيإيقاععقوبةاإلعدامأوالحبسالمؤبد5(و)1)المادتين

ررالمشرعكماقإرهابية،اإلعداملمنقامبتأسيسأوإنشاءمنظمةفيعقوبةالمشرعالمصريقرركما

حريتهاعرضعهدهأووليأوعلىحياةالملكىقانونمنعاإلرهابعقوبةاإلعداملمنأعتدفياألردني

منهأوكله.وتهدمجزءللخطر،وإذاأدىالعملاإلرهابيإلىوفاةشخصأوأستهدفالعملمبنىبهشخص

القوانينالعربيةنجدأنأغلبهانصعلىعقوبةاإلعدامكعقوبةأصليةلبعضالجرائم،استقراءومنخالل

باإلضافةإلىكونهذهالعقوبة.وذلكأنبعضالجرائمتستوجبهذاالنوعمنالعقوباتكيتحققالردعالعام

َما}حيثقالتعالى-قطعالطريق–موجودةأصالًفيالشريعةاإلسالميةلبعضأنواعالجرائممثلالحرابة إِنَّ

لُواأَْوُيَصلَُّبواأَْو ََوَرُسولَُهَوَيْسَعْوَنِفياأْلَْرِضَفَساًداأَنُيَقتَّ ْنَجَزاُءالَِّذيَنُيَحاِرُبوَنهللاَّ َعأَْيِديِهْمَوأَْرُجلُُهممِّ ُتَقطَّ

لَِكلَُهْمِخْزٌي أَْوُينَفْواِمَناأْلَْرِضَۚذَٰ ْنَياَۖولَُهْمِفياآْلِخَرِةَعَذاٌبَعِظيمٌِخاَلف  ضحعلىاو،وهذانص2{ِفيالدُّ

فياألرض.فسادٌوأعمالهاإالاإلرهابيةوماالمنظماتاإلعدامللمفسدينفياألرضمشروعية

أورمياًبالرصاص،حيثنصتشنقاًويجبالتنويههناإلىأنالمشرعالقطريقررأنعقوبةاإلعدامتنفذ

(منقانونالعقوباتعلىأن"يكونتنفيذحكماإلعدامشنقاًأورمياًبالرصاصحتىالموت"،كما18)المادة

حيثنصتعلىتنفيذحكماإلعدامإالبعدمصادقةاألميرعليه(141)المادةالجنائيةفياإلجراءاتمنعقانون

صارحكماإلعدامباتاً،وجبعلىالنائبالعامرفعأوراقالدعوىفوراًإلىاألميرللتصديقعليه،"متىأنه

."واليجوزتنفيذهقبلذلك

ألغيتعقوبةففيفرنسامثالًأماقوانيندولاالتحاداألوروبيفقدخلتمنوجودعقوبةاإلعدامتقريباً،

.3م0851عقوبةاإلعدامعاميتغلأبريطانياحيثوقبلهافيم0820اإلعداممنذعام

                                                           
1
علىأن"ُيعاقببالحبسمدةالتقلعنخمسسنواتوالتجاوزخمسالقانونالقطريلمكافحةاإلرهاب(من00نصتالمادة)-

،أثناءتأديةوظيفتهأوعشرةسنةكلمنتعدىعلىأحدالقائمينعلىتنفيذأحكامهذاالقانون،أوقاومهبالقوةوالعنفأوالتهديد
بسببها.وتكونالعقوبةالحبسالمؤبد،إذانشأعنالتعديأوالمقاومةعاهةمستديمة،أوكانالجانييحملسالحاً،أوقامبخطفأو

ضىالتعديأواحتجازأيمنالقائمينعلىتنفيذأحكامهذاالقانون،أوزوجهأوأحدأصولهأوفروعه.وتكونالعقوبةاإلعدامإذاأف
 المقاومةإلىموتشخص.

2
 (.11سورةالمائدة،اآلية)-

3
 .188أ.د.غناممحمدغنام،د.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،ص-
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كماأنها،االمجتمعليسمنحقهسلبحياةالفردفليسهومنأعطاهإيبأنهذهالعقوبةىمنألغوقدتذرع

وبةإذاقالرجوعبعدتنفيذهذهالعةإمكاني،وعدموغيرهأهدافالعقابمنإصالحوالتحققعقوبةاإلعدامفظة

التيتطلبحظراإلعداممثلقرارالجمعيةالعموميةواالتفاقياتالدوليةالقراراتتوخرج.وقدالبراءةثبتت

حقوقاإلنسانحيثاألوروبيةلحمايةاالتفاقيةمنوالبرتوكولالسادس(58/8111)الجلسةلألممالمتحدةفي

بهذهالعقوبةوالتنفيذهاعلىأيإنسان(منهعلى"إنعقوبةاإلعدامملغاة.اليجوزالحكم0)المادةنصت

".فيه

عقوبةاإلعدامأنشكهنابصددالردعلىمعارضيعقوبةاإلعدامفهذهمسألةيطولشرحها،لكنالولسنا

تقررللذيناليمكنإصالحهم.ويجبأنلبعضأنواعالمجرمينرادعةهيالعقوبةالوحيدةال

:ً  للحريةالعقوبات السالبة  ثانيا

القطريعقوبتيوقررالمشرع،1الحبسالمؤبدوالمؤقتاعقوبتإنالمرادبالعقوباتالسالبةللحريةهي

أغلبالعقوباتأنومنالمالحظ.منالجرائمالمرتبطةبالمنظماتاإلرهابيةوالمؤقتلعددالحبسالمؤبد

للحرية.المقررةفيقانونمكافحةاإلرهابهيعقوباتسالبة

 الحبس المؤبد: -1

هذهالعقوبةأنتستغرقحياةالجاني،إالأنالمشرعأجازاإلفراجالشرطيعنالجانيبعدفيإناألصل

(لسنة1(منقانونرقم)51حيثنصتالمادة)2أثناءتنفيذهلعقوبتهسلوكهمرورعشرينسنهإذاثبتحسن

ىالعقوبةهيالحبسالمؤبدفاليجوزاإلفراجإالإذاأمضإذاكانتبشأنالمؤسساتالعقابيةعلىأن"8118

المحبوسقضائياًفيالمؤسسةعشرينسنهعلىاألقل".

لمنارتكبجريمةتأسيسأوإنشاءمنظمةأواإلعدامعقوبةالحبسالمؤبدالقطريعالمشروقدقرر

المنظماتاإلرهابيةولجريمةإمدادرهاب،(منقانونمكافحةاإل1)المادةإرهابيةكماهومنصوصعليهفي

.(4)ةالمادبالموادالمتفجرةكمانصت

                                                           
1
لهذاالحبسهووضعالمحكومعليهفيإحدىالمنشآتالعقابيةالمخصصةقانوناً(منقانونالعقوباتعلىأن"51نصتالمادة)-

 ".أوالمدةالمحكومبهاإنكانمؤقتاً،مؤبداًمدىالحياةإنكانالحبسوذلك،الغرض
2
 .518صد.أشرفتوفيقشمسالدين،مرجعسابق،-
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(لمنأكرهشخصاًعلىاالنضماملمنظمةإرهابيةأومنعهمن1)المادةاإلعدامفيأووكذاقررالحبسالمؤبد

.(5)المادةقررالحبسالمؤبدأواإلعداملمنأداركياناًإرهابياًكمانصتاعنها.كماالنفصال

الحديثعنسلطةالقاضيالتقديريةفياختيارنوعالعقوبةالمقررةلبعضالجرائممثلتلكوقدأسلفنا

قدتكونأقربللعدالةليوقعالقاضيةالمنصوصعليهافيالموادالسابقة.والشكأنهذهالسلطةالتقديري

الجزاءعلىالجانيحسبمايناسبه.

لعددمنالجرائممنها-المؤبد-المطلقسجنالتشريعاتالمقارنةفقدقررالمشرعالعمانيعقوبةالأمافي

مكافحةاإلرهابالقانونالعمانيل(من8)المادةجريمةتأسيسأوإنشاءأوتزعممنظمةإرهابيةحيثنصت

أوتولىزعامةاًإرهابياًأدارتنظيمعلىأن"يعاقبباإلعدامأوالسجنالمطلقكلمنأنشأأوأسسأونظمأو

أوقيادةفي....".

منالجرائمالمرتبطةبالتنظيماتاإلرهابيةمثلالمؤبدلعددأماالمشرعالمصريفقدقررعقوبةالسجن

(علىإيقاع04)المادة(،كمانصت08)المادةلمنظمةإرهابيةكمانصتاالنضمامجريمةإكراهشخصعلى

السجنالمؤبدلمنتخابرمعمنظمةأوجمعيةإرهابية.عقوبة

 الحبس المؤقت: -2

،1العقابيةالمدةالتيحكمتبهاالمحكمةالمؤسساتىحدإعقوبةتعنيوضعالمحكومعليهفيالوهذه

المادةقررتهوهذاماويجوزاإلفراجالشرطيفيالحبسالمؤقتإذاقضىالمحكومعليهثالثأرباعالمدة

.واإلصالحية(منقانونالمؤسساتالعقابية51)

عقوبةالحبسالمؤقتلكثيرمنالجرائمالمنصوصعليهافيه،حيثالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابوقدقرر

للقطريعشرةسنةتقلعنخمسسنواتوالتجاوزخمسمدةال(منهعلىعقوبةالسجن1)المادةنصت

.الذييلتحقبمنظمةإرهابيةخارجالبالد

للذييحرضغيرهعلىارتكابجريمةإرهابيةوالتجاوزخمسسنواتالتقلعنثالثسنواتوالسجنمدة

.القانونالقطريلمكافحةاإلرهاب(من8)المادةكماهومقررفي

                                                           
1
 .411د.غناممحمدغنام،د.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،ص.أ-
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سجنالمشددلبعضالجرائمعقوبةالريالمصأماعلىمستوىالتشريعاتالمقارنةفقدقررالمشرع

(علىأنيعاقببالسجنالمشددمدةالتقلعن81)المادةالمنصوصعليهافيقانونمكافحةاإلرهابفنصت

ونصعلىعقوبةالسجنمدةال.سبعسنواتكلمنتعدىعلىالقائمينبتنفيذأحكامقانونمكافحةاإلرهاب

،كماقررالمشرعالعمانيفيواألعمالاإلرهابية(لمنروجللمعتقدات82)المادةتقلعنخمسسنواتفي

مكافحةاإلرهابعلىأنيعاقببالسجنمدةالتقلعنخمسسنواتلمنالقانونالعمانيل(من08)المادة

.جريمةإرهابيةارتكابجنائيعلىاتفاقأشتركفي

علىىمنسلوكهموقوعضرركبيرشخجداًللمجرمينالذينيُمالئمةالهيمنالعقوباتالحبسوأنعقوبة

منالجريمة،عالمجتمأنالعقوباتالسالبةللحريةالتهدففقطإلىحمايةاالعتبار.هذامعاألخذفي1المجتمع

.بلترميكذلكإلىإصالحاألفراد

فيجرائممرتبطةبجرائمالتنظيماتاإلرهابية،وذلكمنخاللعملالمدانينويمكنأنيكونذلكلألفراد

.محكومياتهمبرنامجإصالحيتثقيفيلهمعنطريقالمناصحةلعالجهمفكرياً،ويكونذلكأثناءقضائهم

:ً  الغرامة ثالثا

المحكومعليهبأنعقوبةالغرامةهيإلزام(منقانونالعقوباتالقطريالغرامةبأنها"51)المادةتعرف

وإنماالغرامةعليهعقوبةالواردوالالتعديلولميقررقانونمكافحةاإلرهاب".يدفعللدولةالمبلغالمحكومبه

إالأنهقررعقوبةالغرامةفيقانونمكافحةتمويلاإلرهابحيثواإلعدام.بالعقوباتالسالبةللحريةاكتفى

لايرمضافةإلىالحبسلمنحرضأواشتركفي(مليونا8111111)(عقوبةالغرامة18)المادةنصت

لديهمعلوماتمضافةإلىالحبسلمنلايرخمسمائةألف(11111)جريمةتمويلإرهابكماقررغرامة

.يبلغالسلطاتالمختصةولم،تمويلإرهاببمتعلقة

(التي11)المادةمكافحةاإلرهابفيلالمصريقانونالأماالمشرعالمصريفقدقررعقوبةالغرامةفي

(ثالثمائةألفجنيه111111تزيدعلى)جنيةوالألف(مائة011111عن)لتقالتيالقررتعقوبةالغرامة

(عقوبةالغرامة11)المادةالسلطاتالمختصة،كماقررولميبلغلمنعلمعنعمليةإرهابيةأوتحضيرلها

                                                           
1
الماجستيرفيالقسمالعام،جامعةعجمانللعلومد.لطيفةحميد،بدائلالعقوباتالسالبةللحرية،محاضراتألقيتعلىطلبة-

 .81والتكنلوجيا،محاضراتغيرمنشورة،ص
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لمنروجأخباراً(خمسمائةألفجنيه111111)عنوالتزيدمئتيألفجنيه(811111)علىالتيالتقل

.عنأعمالإرهابية

حيثنصتاًإرهابياًوكذاالمشرعالفرنسيقررعقوبةالغرامةمععقوبةسالبةللحريةلمنأسسأوأنشأتنظيم

يعاقبمرتكبالعملاإلرهابيالمشارإليهفيالمادةمنقانونالعقوباتالفرنسيعلىأن"(4-480)المادة

يورو،وعندمايتسببهذاالفعلفيموتشخص111111وغرامة(بالسجنلمدةعشرينسنة،480-8)

".ويور111111واحدأوعدةأشخاص،تكونالعقوبةبالسجنمدىالحياةوغرامة

 يالفرع الثان

 العقوبات الفرعية

تكونالتطبقمنفردةبلتكونالتيوهيالعقوباتالعقوباتالتبعيةوالتكميليةوالعقوباتالفرعيةهي

العقوباتالتبعيةونفرقبين،جوازيهوجوبيةأوتكونقدوالعقوباتالفرعيةعقوبةأصلية.متفرعةمن

يفيحكمةأماالعقوبةالتكميليةالبدأنالعقوبةالتبعيةاليستوجبالقانونأنينطقبهاالقاضبأنوالتكميلية

منقانونالعقوباتالقطري.1(51)ووردتهذهالعقوباتكقواعدعامةفيالمادة.ينطقبهاالقاضيفيحكمه

.2باإلضافةإلىمانصعليهقانونمكافحةاإلرهاببنصوصخاصة

: العقوبات   والتكميلية التبعيةأوالً

 من قانون العقوبات القطري: 3(66)حرمان المحكوم عليه من المزايا المنصوص عليها في المادة  -1

،وهذاماينطبقعلىكلبعقوبةجنايةوهذهمنالعقوباتالتبعيةالتييجبأنتطبقعلىكلمنحكمعليه

هتعتبرجنايات.أماالمزايا.حيثكلالجرائمفيالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابالجرائمالمنصوصعليهافي

:يكاآلت(فهي55)المادةالمنصوصعليهافي

                                                           
1
الحرمانمنكلأوبعضالحقوق-0(منقانونالعقوباتالقطريعلىأن"العقوباتالتبعيةوالتكميليةهي:51نصتالمادة)-

العزلمنالوظائفالعامة.-1الحرمانمنمزاولةالمهنة.-8(منهذاالقانون.55والمزاياالمنصوصعليهافيالمادة)

 إبعاداألجنبيعنالبالد.-1المصادرة.-5الوضعتحتمراقبةالشرطة.-1إغالقالمكانأوالمحلالعام.-4
2
 .018ميادةمصطفىالمحروقي،مرجعسابق،ص.د-

3
قوبةجنايةيستوجبحتماًوبقوةالقانونحرمانالمحكومعليهمنكل(منقانونالعقوباتعلىأن"كلحكمبع55نصتالمادة)-

توليعضويةالمجالسالتشريعيةواالستشارية-8توليالوظائفالعامةأوالعملكمتعهدلحسابالدولة.-0الحقوقوالمزايااآلتية:

اتوالمؤسساتالخاصةوالجمعياتالتعاونية،والبلدية،ومجالسإدارةالهيئاتوالمؤسساتالعامةوالشركاتالمساهمةوالجمعي

توليالوصايةأوالقوامةأوالوكالةعنالقصرومنفيحكمهم.-1وكذلكتوليإدارةأيمنها،واالشتراكفيانتخابأعضائها.

ثسنواتمنتاريخحملاألسلحة.وتكونمدةالحرمانثال-1حملاألوسمةأواألنواطأوالميدالياتوطنيةكانتأمأجنبية.-4

 االنتهاءمنتنفيذالعقوبةأوسقوطها".
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 :تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولةالحرمان من   - أ

يحرم–جريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيقانونمكافحةاإلرهاب-بعقوبةجنايةأيأنالمحكومعليه

وظيفةعامةيعزلمنهاويحرممنأصالًيتولىوإذاكانهدللدولة،عالعملكمتمنتوليالوظائفالعامةأو

"علىأنالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابمن(1بند4مكررا80ً)المادةوقدنصت1راتبهدونمعاشه

والمناصبعدماألهليةلتوليالوظائف-1.....يترتبعلىقراراإلدراجوطوالمدةسريانهاآلثاراآلتية:

 ."العامةأوالنيابية

تولي عضوية المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات الحرمان من  - ب

والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية، وكذلك 

 :تولي إدارة أي منها، واالشتراك في انتخاب أعضائها

أنالمدرجينعلىعلىالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابمن(1بند4/مكررا80ً)المادةقدأكدتحيثو

 قوائماإلرهاباليكونونأهالًلتوليالنيابية.

 :تولي الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمهمالحرمان من  - ج

يتولىوصايةأوقوامةأوأنيكونوكيالًعلىقاصر،،يمتنععليهأنبعقوبةجنايةبناًءعليهفإنالمحكوم

يرتكبونفيمنوهذاماالينطبقغالباً.اًورشيداًوذلكأنالوصيأوالقيمأوالوكيلالبدأنيكونمستقيم

.الجناياتخاصةتلكالمرتبطةباألعمالاإلرهابيةالدنيئة

 .بعدإدانتهاليتهومناألمورالسابقةتنزعئاًشياًأماإذاكانالمحكومعليهمتولي

 :حمل األوسمة أو األنواط أو الميداليات وطنية كانت أم أجنبيةالحرمان من   - د

وامتدالمشرعله،فهذاالنصيجردهمنها،وميدالياتتكريماًأيأنالمتهملوكانحاصالًعلىوسامأوأنواط

.منجهةأجنبيةالقطريإلىنزعهذهاألوسمةحتىلوكانت

والميداليات.أمافيحاللميكنالمحكومعليهقدأعطيأياًمنهافإنالحكمعليهينزعأهليةالتحليباألنواط



 
                                                           

1
 .011سابق،صالمرجعالميادةمصطفىالمحروقي،.د-
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 :الحرمان من حمل األسلحة -هـ 

جنايةمنحملبارتكابنظراًلمايشكلهحملالسالحأصالمنخطورة،فقدأكدالمشرععلىحرمانمنيدان

حيثاألسلحةوالذخائروالمتفجراتبشأن0888لسنة(04قانونرقم)(من8)السالحوهذاماأكدتهالمادة

(من1)عليهافيالمادةبحيازةأوإحرازاألسلحةوالذخائرالمنصوصاليجوزالترخيصنصتعلىأن"

....."منحكمعليهبعقوبةجناية-1سلوكه.وهتمنلميثبتحسنسير-8التالية:هذاالقانونللفئات

لهوالتثبتأنمرتكبأحدالجرائمالمنصوصعليهافيقانونمكافحةاإلرهابيكونمرتكباًلجنايةشكوال

السلوك.والحسنالحسنالسيرة

 :المصادرة -2

وهذه.1منملكيةمالكةإلىملكيةالدولة–منقولأوغيرمنقول–تتمثلالمصادرةفينقلملكيةالمال

نصتثيخصجرائماإلرهابوجوبية.حيفيماإالأنهاجوازيهالعقوبةفياألصلقدتكونوجوبيةوقدتكون

ُيحكمبمصادرةاألشياءواألموالواألسلحةواآلالتعلىأن"القانونالقطريلمكافحةاإلرهاب(من01)المادة

المضبوطةالتيتحصلتأواستعملتأوكانمنشأنهاأنتستعملفيإحدىالجرائمالتيتنطبقعليهاأحكام

."النيةمعمراعاةحقوقالغيرحسنيالقانون،هذا

لحكمباإلدانةأنيحكمبالمصادرة.يجبعلىالقاضيحيناهوبماأنالمصادرةمنالعقوباتالتكميليةفإن

وتصادرالمنشآتواألسلحةوكلمالهصلهبالجريمة.ويجوزمصادرةاألموالإذاثبتأنهاخصصتلتمويل

والفرقإنكانتمنمنظمةأخرىأومنشخص.وقدراعىالمشرعالقطريحقالغيرأعمالإرهابية

لتنظيماإلرهابيكانملكاًلشخصحسنالنيةاليعلمعنأعمال،فلوأنالمكانالذييجتمعفيها(حسنالنية)

.2ذلكالتنظيم،فاليصادرهذاالمنزل

مععدماإلخاللمكافحةاإلرهابعلى"لالمصريقانونال(من18)وقدنصالمشرعالمصريفيالمادة

،تقضيالمحكمةفيكلحكميصدرباإلدانةفيجريمةإرهابية،فضالًعنالعقوبة(حسنالنية)بحقوقالغير

المقررةللجريمة،بمصادرةاألموالواألمتعةواألسلحةواألدواتوالمستندات،وغيرهاممااستخدمفيارتكاب

                                                           
1
 .480د.سامحالسيدجاد،مرجعسابق،ص-

2
 .015سابق،صالمرجعالميادةمصطفىالمحروقي،.د-
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ثبتأنهمخصصكماتقضيالمحكمةعندالحكمباإلدانةبمصادرةكلمالمتى.......الجريمةأوتحصلعنها

،وهونصمقاربجداًلنصالمشرعالقطري.للصرفمنهعلىاألعمالاإلرهابية"

 إبعاد األجنبي: -3

قدتكونعقوبة(منقانونالعقوبات12)المادةهوالحالفيأصليةكماعقوبةاإلبعادقدتكونعقوبة

جوازيهكماهومقروقدتكونتكميليةقانونالعقوباتن(م11/8)كماهومقررفيالمادةتكميليةوجوبية

مععدماإلخاللبحقالجهاتاإلداريةالمختصةفي(منقانونالعقوباتحيثنصةعلىأن"11/0)بنص

،إذاحكمتعلىاألجنبيبعقوبةمقيدةللحريةفيجنايةأوجنحة،يجوزللمحكمة،إبعادأيأجنبيوفقاًللقانون

".تنفيذالعقوبةبعادهعنالدولةبعداالنتهاءمنأنتحكمبإ

الواردةفيقانونمكافحةاإلرهابفاليمكنلعقوبةاإلبعادإالأنتكونتكميليةمأمافيمايختصبالجرائ

،حيثنصتجوازيه،وهذهالعقوبةمقتصرةعلىاألجنبيدونالوطني،فاليجوزإبعادالقطريعنوطنه

.نالدستورعلىأنه"اليجوزإبعادمواطنعنالبالد،أومنعهمنالعودةإليها"(م12)المادة

 :االعتباريالمسؤولية الجنائية للشخص 

األصلأنغيراإلنساناليسألجنائياًألناإلرادةالتياالعتباري؟عنمدىمسؤوليةالشخصهناتساؤليثار

لإلنسان.إالأنهذااألصليردعليهاستثناءيتعلقبمسؤوليةالشخصهيقوامالركنالمعنويالتكونإال

كثيرمنالتشريعاتالمعاصرةالتيأخذتبالمسؤوليةالجنائية.وقدأخذبهذااالستثناء1االعتباريالجنائية

 االعتبارية.للشخصيةالمعنويةأو

وذلكالتشريعالقطريةاالعتباريالتشريعاتالتيأخذتبالمسؤوليةالجنائيةلألشخاصضمننوم

كماخصصالمشرعالقطرينصخاصللمسؤوليةالجائية.2منقانونالعقوبات(11)المادةبمقتضى

مععدماإلخاللبأي(منقانونتمويلاإلرهابحيثنصتعلى"11ألشخاصاالعتباريةفيالمادة)ل

أومالايرخمسةماليين(1,111,111)ُيعاقببالغرامةالتيالتقلعنر،عليهاقانونآخقوبةأشدينصع

                                                           
1
 .151د.أشرفتوفيقشمسالدين،مرجعسابق،ص-

2
(منقانونالعقوباتالقطريعلىأنه"فيماعداالوزاراتواألجهزةالحكوميةاألخرىوالهيئاتوالمؤسسات11)نصتالمادة-

العامة،يكونالشخصاالعتباريمسؤوالًجنائياًعنالجرائمالتييرتكبهاممثلوهأومديروهأووكالئهلحسابهأوباسمه،واليجوز
اسبمنالعقوباتالفرعيةالمقررةقانوناً،فإذاكانالقانونيقررللجريمةعقوبةأصليةغيرالحكمعليهبغيرالغرامة،ومايتن

واليمنعذلكمنمعاقبةمرتكبالجريمةلاير.الغرامة،اقتصرتالعقوبةعلىالغرامةالتياليزيدحدهااألقصىعلىخمسمائةألف
 شخصياًبالعقوبةالمقررةلهافيالقانون".
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جريمةغسلاألموالارتكبت،اعتباريكلشخص،يعادلإجماليقيمةوسائطومتحصالتالجريمةأيهماأكثر

ءمنجهازتابعللشخصبيعييعملمنفرداًأوكجزطأوتمويلاإلرهابلصالحهأوباسمهمنجانبشخص

مخولأوعنه،باتخاذالقراراتنيابةأولديهتفويض،تمثيلهيشغلموقعاًقيادياًفيهأويستندإلىأواالعتباري

الطبيعيبارتكابالنظرعماإذاأدينذلكالشخصبصرفوذلكالصفة،بهذهويعملالسلطة،بممارسة

بالعقوبةالمقررةلهافي،الطبيعيمرتكبالجريمةالشخصواليمنعذلكمنمعاقبةعدمه.الجريمةمن

بمنعهمنمواصلةالقيامبأنشطةتجاريةمعينةبصورةمباشرةأواالعتباري،معاقبةالشخصالقانون.ويجوز

فيأوبإغالقمرافقهالتياستخدمتقضائي،أوبوضعهتحتإشرافمؤقت،غيرمباشرةبشكلدائمأو

."أوبنشرالحكمالصادربشأنهأعماله،أوبتصفيةمؤقتة،بصفةدائمةأوارتكابالجريمة

فيجرائمتمويلاالعتباريأخذبالمسؤوليةالجنائيةللشخصوهذانصواضحعلىأنالمشرعالقطري

ريبتحميلالشخصاالعتباتسعفنا(منقانونالعقوباتالقطري11)المادةأناإلرهابومعاقبتهبالغرامة،كما

أووكالئهعلىجريمةالتحريضعلىاالنضماملمنظمةيهأومديريهةممثلاءلمسالمسؤوليةالجنائيةو

وإظهارهاأنمؤسسةإعالميةخاصةقامتبعرضأفالملعملياتقامتبهامنظمةإرهابيةومثالهلو،1إرهابية

أنهاعملبطوليفيمكنمعاقبةمننصعليهمالقانونفيهذاالشأن.على

منالمقررأنهمتىكانتعبارةالقانونواضحةواللبسفيهافإنهاوقدقضتمحكمةالتمييزالقطريةبأنه"

يلأياًكانيجبأنتعدتعبيراًصادقاًعنمرادالشارع،واليجوزاالنحرافعنهاعنطريقالتفسيرأوالتأو

المعنىقاطعاًفيالداللةعلىالمرادمنه،وأنيالباعثعلىذلكوالالخروجعلىالنصمتىكانواضحاًجل

األصلأنهيجبالتحرزفيتفسيرالقوانينالجنائيةوالتزامجانبالدقةفيذلكوعدمتحميلعباراتهافوقما

قدقررتصراحةأنالشخصاالعتبارييكونمسئوالً(منقانونالعقوبات11/0تحتمل.وكانتالمادة)

جنائياًعنالجرائمالتييرتكبهاممثلوهأومديروهأووكالئهلحسابهأوباسمه.كمانصتالفقرةاألخيرةمنها

أويممثل".إالأن2نعلىأن"واليمنعذلكمنمعاقبةمرتكبالجريمةشخصياًبالعقوبةالمقررةلهافيالقانو

قامبهمنجرمااسمالشخصاالعتباريقداليعلمونأواليوافقونعلىملحسابأوكالءالوأوييرمد

متىالقطريةتطبيقاًلهذابأنه"محكمةالتمييزوقدقضت3إرهابي،فيهذهالحالةيعفىهؤالءمنالمسؤولية

                                                           
1
 .20عبدالغنيعطاهللا،مرجعسابق،صد.شيماء-

2
 .4/1/8118،جلسة8118لسنة88تمييزقطريجنائي،الطعنرقم-

3
 .188أ.د.غناممحمدغنام،د.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،ص-
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إضراراًبهأوإذاكانقدأنابغيرهأثبتممثلالشخصالمعنويأنالجريمةوقعتدونعلمهأورغماًعنهأو

."1فيممارسةاختصاصهأوبذلجهداًمعقوالًلتفاديحصولهادونجدوى

 :ً  التدابير االحترازيةثانيا

بأنها"إجراءيصدربهحكممنالقضاءعلىالجانيالذيتتوافرفيحقهاالحترازيةعرفالفقهالتدابير

يأنالتدبيرأ".2اإلمكانالتقليلمنهاقدرواإلجراميةألقضاءعلىتلكالخطورةخطورةإجرامية،وذلكبغيةا

ولمقانونالعقوباتوالعقوباتفيلكنالمشرعالقطريخلطبينالتدابيراالحترازيةهوالجناحالثانيللجزاء،

.ةخاصةبالتدابيراالحترازيةًنصوصاًصريحيفرد

أفردالمشرعالقطرينصوصاًخاصةفيقانونالعقوباتفقدخطةالمشرعالقطريفيقانونوعلىعكس

الخطورةاإلجراميةة.والتدابيراالحترازيةيكونالهدفمنهاعالجالجانيومواجهمكافحةاإلرهابللتدابير

ومعذلكيحكمعليهالكامنةفيالجانيوليستحقيقالردع،وعليهفيمكنأنيحكمعلىشخصمابالبراءة

.3بتدبير

(من01)لبالتشريعاتالخاصةبمكافحةاإلرهابتدابيراحترازيةعدة.فنصتالمادةغوقدأفردتأ

فضالًعنالقانون،عليهافيهذايجوزفياألحوالالمنصوصعلىأن"القانونالقطريلمكافحةاإلرهاب

اآلتية:الحكمبالعقوبةالمقررةالحكمبتدبيرأوأكثرمنالتدابير

حظراإلقامةفيمكانمعينأومنطقةمحددة. -0

 .اإللزامباإلقامةفيمكانمعين -8

اليجوزأنتجاوزمدةالتدبيرخمس،وفيجميعاألحوالأومحالمعينة.أماكن،حظرالترددعلى -1

 ".مدةالتجاوزسنةالتدبيرالمحكومبهبالحبسيخالفشروطوُيعاقبكلمن،سنوات

بأنجعلعلىالمشرعالقطري(منقانونمكافحةاإلرهاب11)المصريفيالمادةوزادالمشرعبل

واإللزاموسائلالتكنلوجياوحظراستخدامبعضومجاالتمعينةفيأماكنوحظرالعملاإلبعادمنالبالد

وبيانانحرافجداًإلعادةدمجالمحكومعليهفيالمجتمعواألخيرةمهمإعادةالتأهيل.فيدوراتباالشتراك

.الفكرالذيكانواعليه

                                                           
1
 ..4/1/8101،جلسة8104لسنة411تمييزقطريجنائي،الطعنرقم--

2
 .151السابق،صد.سامحالسيدجاد،نفسالمرجع-

3
 .512،مرجعسابق،صد.أشرفتوفيقشمسالدين-
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هناعنماهيةاآلثارالمترتبةعلىاإلدراجفيقوائماإلرهابالتينصعليهاالمشرعالقطريتتساؤالثورتو

االحترازيةعقوباتأممنالتدابيرهيمنالاإلرهاب،فهل(منتعديلقانونمكافحة4مكرراً/80)فيالمادة

(لمبدأالقضائية؟؟0مكرراً/80)المادةومامدىموافقة؟أمإجراءاتتحفظية

"يترتبعلىقراراإلدراجوطوالمدةمنقانونمكافحةاإلرهابيعلىأن"4مكرراً/80)المادةنصت

سريانهاآلثاراآلتية:

لألشخاصاإلرهابيين:أوالً:بالنسبة

اإلدراجعلىقوائمالمنعمنمغادرةالدولةوترقبالوصول،أومنعغيرالقطريمندخولالدولةمالم -0

يكنمطلوباًللجهاتأوالسلطاتالعامةفيها.

سحبجوازالسفرأوإلغاؤه،أومنعإصدارجوازسفرجديد. -8

النيابية.عدماألهليةلتوليالوظائفوالمناصبالعامةأو -1

تجميدأموالاإلرهابي. -4

ثانياً:بالنسبةللكياناتاإلرهابية:

 حظرالكياناإلرهابي. -0

 غلقاألماكنالمخصصةله،وحظراجتماعاته. -8

 حظرتمويلأوجمعاألموالأواألشياءللكيانسواءبشكلمباشرأوغيرمباشر. -1

 تجميداألموالالمملوكةللكيان،أوألعضائه. -4

امللكيانأوالدعوةإلىذلك،أوالترويجله،أورفعشعاراته.حظراالنضم -1

يجبأنُيحددقرارالمحكمة،وفيجميعاألحوالالتيتقتضيفيهاطبيعةاألموالالمجمدةتعيينمنيديرها

المختصةمنيتولىذلكبعدأخذرأيالنائبالعام.

ةشروطكييسبغعليهصفةالعقابالجنائي.نجملهذهالبدأنتتوافرفيهعدلجزاءأنهمنالمسلمبهأنا

الشروطعلىالشكلاآلتي:

 .أنيوقعالعقابإثرارتكابجريمة -0

 فيالقانون)مبدأالشرعية(.عليهاًأنيكونالعقابمنصوص -8
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 .1مبدأالقضائية()أنيصدرمنمحكمةجنائية -1

يالشرعيةأومبد،فإنهيتبينأنالتدبيرهونوعمنالجزاءتدابيراالحترازيةلالتعريفالسابقلعلىبناًء

(منالدستور41وقدنصتالمادة)التدابيراالحترازيةيمتدانإلىعلىالعقابفقطبلاناليتوقفوالقضائية

وهذاالنصعقوبةإالبحكمقضائيمختص.."والتوقعإالبقانونوالعقوبةالقطريعلىأنه"الجريمة

(منقانوناإلجراءاتالجنائيةعلىأن"ال181)المادةنصتاكمشك،الدستوريينسحبإلىالتدابيربال

منمحكمةقانوناً،أليجريمة،إالبمقتضىحكمواجبالتنفيذصادروالتدابيرالمقررةيجوزتنفيذالعقوبات

.اجاآلثارالمترتبةعلىاإلدر.وهذامثارالتساؤلعنكنهمختصة"

اإلدراجعلىقوائماإلرهاب.واإلدراجفيدبمجرتترتب(4مكرراً/80)اآلثارالواردةفيالمادةحيثأن

.(0مكررا80ً)المادةكمانصتعلىذلكقضائيالمادةسالفةالذكرقديكونقبلصدورحكم

القضائيةالذييقررأنتطبيقاًلمبدأ.وذلكاًاحترازياًعقوبةأوتدبيراآلثاررهذهابمكاناعتبمنالصعب

العقابأوالتدبيراليمكنأنيكونإالبناًءعلىحكمقضائيمنمحكمةجنائيةمختصة.وهذامااليملكه

التعدوأنتكون–النيابةالعامة–يمثلجهةقضائيةإالأنالجهةالتييمثلهاالنائبالعاموإنكانالنائبالعام

تقريروإيقاعجزاء.تحقيقوليستسلطةواتهامسلطة

(منقانوناإلجراءات085مثلمانصتعليهالمادة)إنقيلبأنهذهاآلثارماهيإالإجراءاتتحفظيةو

عليهافيإذاقامتمنالتحقيقدالئلكافيةعلىجديةاالتهامفيالجرائمالمنصوص،للنائبالعامالقطري"

علىالبابالثالثمنالكتابالثانيمنقانونالعقوباتوغيرهامنالجرائمالتيتقعالفصليناألولوالثانيمن

أنيأمر،األموالالمملوكةللدولةأوالوزاراتأوالهيئاتأوالمؤسساتالعامةأواألجهزةالحكوميةاألخرى

ضماناًلتنفيذماعسىوذلكبمنعالمتهممنالتصرففيأموالهأوإدارتهاأوغيرذلكمناإلجراءاتالتحفظية

ويجوزالجهةالمجنيعليها.أنيقضىبهمنالغرامةأوردالمبالغأوقيمةاألشياءمحلالجريمةأوتعويض

لهأنيأمربتلكاإلجراءاتبالنسبةألموالزوجالمتهموأوالدهالقصروذلكإذاثبتأنهذهاألموالقدآلت

أنيأمربتعيينوكيلإلدارةاألموال،عنداألمربالمنعمناإلدارة،ائبالعامويجبعلىالنإليهممنالمتهم.

(منقانون4مكرراً/80فبعضماوردفيالمادة)كبيرة،مغالطاتفإنهذاالكالمفيه".ويحددواجباته

إلغاؤه،أومنع"سحبجوازالسفرأواعتبارمثالًفكيفيمكن،اعتبارهإالعقوبةنمكافحةاإلرهاباليمك

                                                           
1
 .155أ.د.غناممحمدغنامود.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،ص-
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والتنقلمنحقهفيالسفرويمنعالمدرجاأللمعقابيوقعتحفظياًوهوفيكنههإجراءً"إصدارجوازسفرجديد

علىمعلوماتبحتهمقدمةمناً،وكلذلكمنالممكنأنيكونمبنيقدتتجاوزالثالثةسنواتولمدةطويلة

.بعضالجهاتاألمنية

قيلإنالقرارالذييصدرمنالنائبالعامهوقرارقضائيفإنهذااالدعاءمردودعليهبأنالقرارفإن

دفوعومرافعاتوهذاحقيكونقبلهُباإلدانةإليقاعالجزاءالحكمنإالقضائييختلفعنالحكمالقضائي.حيث

واألعرافالسماويةبموجباألديانولأوتدبيراحترازي.وحقالدفاعمكفعقابأصيلأليمتهمسيوقععليه

المتهمبريءحتىتثبتإدانته(علىأن"18)القطريحيثنصتالمادةوبنصالدستورالدوليةواالتفاقيات

".أمامالقضاءفيمحاكمةتوفرلهفيهاالضماناتالضروريةلممارسةحقالدفاع

80)المادةليعدوعليهفإنهحريبالمشرعالقطريأنوأضحعلىأصلالبراءةوحقالدفاع.وهذانص

،بحيثيجعلاإلدراجبعدصدورحكميدينالمتهمفقط،وليسبناًءعلىمعلوماتاستخباراتيةأو(0مكرراً/

.وادعاءاليعدوأنيكونمحضدعايةوتبنيقدزعم

 المطلب الثاني

 والقواعد اإلجرائية العقوبة تشديدوحاالت اإلعفاء 

 :وتقسيمتمهيد 

اإلرهاب،القانونالقطريلمكافحةحددهاالتيتشديدوالمنخاللهذاالمطلبسوفنبينحاالتاإلعفاء

.اإلجراءاتالمحددةفيقانونةخرجفيهاعنالقواعدالعاماإلجرائيةالتيوبعضالقواعد

 الفرع األول

 حاالت اإلعفاء وتشديد العقاب

: حاالت اإلعفاء  أوالً

(من04)المادةقررالمشرعالقطريحاالتيعفىمنهامرتكبجريمةمنجرائماإلرهابحيثنصت

كلمنبادرمنالجناة،عليهافيهذاالقانونُيعفىمنالعقوباتالمنصوصقانونمكافحةاإلرهابعلىأن"

بإبالغالسلطاتالمختصةقبلالبدءفيتنفيذالجريمة.
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علىغيرهمنمرتكبيالجانيإذامكنالسلطاتالمختصةقبلأوبعدالبدءفيالتحقيقمنالقبضويجوزإعفاء

لالكشفعنهذهالجرائممنخاللتبليغيسهتدالمشرعأنيمنحاإلعفاءفيبعضالحاالتلراأ."الجريمة

الغعنجريمةإرهابيةثمنالممكنأنيكونشخصمايريداإلبحيللسلطاتالمختصة.1بهاأحدالضالعين

إعفاءوجوبي،لإلعفاءينخاللهذاالنصنالحظأنالمشرعقررحالتويمنعهخوفهمنالعقوبةعنذلك.

وإعفاءجوازي.

 :اإلعفاء الوجوبي 

(بمفردة"ُيعفى"وهذهالصياغةتفيدالوجوب،أيليسللقاضيسلطة04المادة)القطريالمشرعأبد

أبلغأحدالجناةالسلطاتالمختصةعنالجريمةاإلرهابيةوجوبيإذاهنافياإلعفاءمنعدمه،فاإلعفاءيةتقدير

والشك.وقوعهاقبلوقوعها.أياليستفيدالمبلغمناإلعفاءالوجوبيإالإذابلغعنالجريمةاإلرهابيةقبل

.منتلقاءنفسهوقبلالقبضعليهوليسبعدذلكأنالمرادبهذاالنصهوالجانيالذييبلغالجهاتالمختصة

 اإلعفاء الجوازي: 

ويجوزإعفاءالجانيإذامكنالسلطاتمنقانونمكافحةاإلرهابعلىأن"(04/8)المادةنصت

أمرجوازيوهذااإلعفاء،"علىغيرهمنمرتكبيالجريمةالمختصةقبلأوبعدالبدءفيالتحقيقمنالقبض

.ومالبساتالقضية،أيأنأمرهمتروكلسلطةالمحكمةتقدرهحسبأحوالالجانيوجوبيوليس

كيينطبقهذاالنصأنننوهإلىأمرينمهمين،أولهماأناإلبالغعنووجبهنا الجريمةفقطأمرغيركاف 

هذاأنأمربديهيوهووثانيهما،2والمركبينلهاعلىالجانيبلالبدأنيكوناإلبالغأيضاًعنالمشتركين

اإلعفاءالينسحبعلىباقيالجناة.

منوتوسعأكثرالمشرعالمصرينصاًخاصاًباإلعفاءمنالجزاءفيقانونمكافحةاإلرهاب،وقدأورد

يعفىمن(منهعلىأن"12)المادةتحيثنصمنناحيةوتضيقهعنهمنناحيةأخرىالمشرعالقطري

بإبالغالسلطاتالمختصةقبلالجناةالعقوباتالمقررةللجرائمالمشارإليهافيهذاالقانونكلمنبادرمن

البدءفيتنفيذالجريمة،ويجوزللمحكمةاإلعفاءمنالعقوبةإذاحصلاإلبالغبعدتنفيذالجريمةوقبلالبدءفي

قبضعلىمرتكبيالجريمةاآلخرين،أوعلىمرتكبيجريمةالتحقيق،وذلكإذامكنالجانيالسلطاتمنال

المشرعالمصريأضافإلىحاالتنالحظأنفمنناحيةماالتوسع".أخرىمماثلةلهافيالنوعوالخطورة

                                                           
1
 .011ص8د.عبودالسراج،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،جامعةدمشق،بدونتاريخنشر،ج-

2
 .088ص0،ج8101الخاص،سالمةللنشروالتوزيع،مصرد.مأمونسالمة،قانونالعقوباتالقسم-
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مماثلةأخرىغيرالجريمةالتيارتكبهابشرطأنتكونجريمةمرتكباإلعفاءالجوازيأنيبلغالجانيعن

العفو.وسعدائرةوهذامسلكجيدمنالمشرعالمصريحيث.والخطورةالنوعرتكبهافياللجريمةالتي

أمامنناحيةماتضيقعنالمشرعالقطريفإنالمشرعالقطريأجازالعفوقبلأوبعدالبدءفيالتحقيق.

دائرةالعفوللمشرعالقطريمنهذهالناحية.ويحمدتوسيع

بالظروفتسألعنمدىإمكانيةتمتعالجانيفيجريمةمنالجرائمالمرتبطةبالمنظماتاإلرهابيةهنايثارو

المخففة؟؟

الظروفالمخففة"هيتلكاألسبابالتييترتبعليهاأنيحكمالقاضيوجوباًأوجوازاًبعقوبةبدايًةفإن

المشرعللجريمةالمرتكبة للقاضيولمي.1أخفمنتلكالتيقررها حددالمشرعالظروفالمخففةبلتركها

جرائمال.إالأنالمشرعالقطرياستثنىالجانيفيجريمةمن2خاللعناصرالدعوىويستظهرهامنيقدرها

إذارأتالمحكمة(منقانونالعقوباتعلىأن"88)المادةتاإلرهابيةمنأنيستفيدمنالظروفحيثنص

أن فيجناية الحكم لهذه،ظروفالجريمةأوالجانيتستدعيالرأفةعند المقررة أنتخففالعقوبة جازلها

امتناعوأضحعلىوهذانص."واليجوزتطبيقأحكامهذهالمادةعندالحكمفيجريمةإرهابية..........الجناية

ةنالجرائماإلرهابيأ–حسبرأيي–وذلكاستفادةالمتهمبجريمةمنالجرائماإلرهابيةبالظروفالمخففة.

غالباًماتنطويعلىبشاعةالمبررلها.

 :ً  التشديد:ظروف ثانيا

ظروفالتشديدهيعناصرإذاتوافرتفيجريمةشددالعقابعليها.وظروفالتشديدينصعليهاالمشرع

يبينالقانونالظروف(منقانونالعقوباتعلىأن"84حيثنصتالمادة)حصراًوذلكتطبيقاًلمبدأالشرعية

رظرفاًمعيناًمنظروفبيجوزللمحكمةأنتعتوعليهفال."وأثرهاعلىالعقوبةالمقررةللجريمة،المشددة

.3عليهالتشديدمالمينصالمشرع

(8)المادةأمابشأنالظروفالمشددةالتيأوردهاالمشرعالقطريفيقانونمكافحةاإلرهابفقدقررفي

جنايةمنصوصعليهافيقانونمكافحةاإلرهابأوفيقانونالعقوباتأوقانونآخرترتكبباستخدامأنكل

إحدىوسائلاإلرهابأوبقصدتحقيقأوتنفيذعملإرهابيأوبقصدالدعوةإلىارتكابأيجريمةمماتقدم

                                                           
1
 .481د.سامحالسيدجاد،مرجعسابق،ص-

2
 .288د.محمودنجيبحسني،مرجعسابق،ص-

3
 .101.غناممحمدغنامود.بشيرسعدزغلول،مرجعسابق،صدأ.-
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اماً،والحبسالذيالتقلمدتهعنخمسأوالتهديدبهاتشددالعقوبة.فإذاكانتالعقوبةالحبسالمؤبدتصبحإعد

عشرةسنةيصبحمؤبداً،وعقوبةالحبسالذيالتقلعشرسنواتتصبحالتقلعنخمسعشرسنه،وعقوبة

الحبسالذيتقلمدتهعنعشرسنواتيصبحالحداألقصىللعقوبة.وهذهالظروفوجوبيةالتخضعلتقدير

بقصدلتحقيقأولتنفيذعملإرهابيأوبوسيلةإرهابيةأوالتهديدبها،المحكمة.أيأنكونالجنايةارتكبت

يعتبرمنظروفالتيتستوجبتشديدالعقوبةعلىمرتكبها.

 الفرع الثاني

 القواعد اإلجرائية 

 مدد الحبس االحتياطيأوال: 

(منه02)المادةحيثنصتاالحتياطيتوسعالمشرعالقطريفيقانونمكافحةاإلرهاببشأنمددالحبس

يكوناألمرالصادربالحبساالحتياطيمنالنيابة،استثناءمنأحكامقانوناإلجراءاتالجنائيةعلىأنه"

يجوز،يوماًعشربعداستجوابالمتهملمدةخمسة،فيالجرائمالتيتنطبقعليهاأحكامهذاالقانون،العامة

واليجوزمدهذه،علىأالتتجاوزستةأشهر،إذااقتضتمصلحةالتحقيقذلك،تمديدهالمددأخرىمماثلة

."المدةإالبأمرمنالمحكمةالمختصة

للمتهمينبجرائماإلرهابخمسةعشراالحتياطيهذاالنصيتبينلناأنالمشرعجعلمدةالحبسومنخالل

نتحديددرجةمعينةفيكفيأنيكونمتوليالتحقيقالعامةدووالتمديدللنيابةأعطىسلطةالحبسكمايوماً.

.منأعضاءالنيابةاًعضو

ودراية،وذلكنظراًإلىخطورةهذهةهاصاحبخبرأوكانأجدربالمشرعأنيحدددرجةيكونمنتبو

ةمدمدةوعقوباتها،علىأنهإذاحبسالمتهمستةأشهرولميحلإلىالمحكمةالمختصةوأرادتالنيابالجرائم

الحبسلمصلحةالتحقيق،كانذلكعنطريقالمحكمة.
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اليجوزأنتزيدةكلمريوماًفيلهخمسةعشرالمتهموالتجديدكماأنصياغةالنصتوحيبأنمدةحبس

لالمتهمفيكلمرهيرادالتجديدله،وهذاحرمانللمتهما،كمالميوجبالمشرعالقطريسماعأقوأوتنقص

الذييضمنهلهالدستور.1حقالدفاعمن

(النيابةالعامةباإلضافةإلىسلطاتها41مكافحةاإلرهابفقدأعطىفيالمادة)لالمصريقانونالأما

(منقانون041المنصوصعليهافيالمادة)فيغرفةالمشورةةمحكمةالجنحالمنعقدوسلطاتقاضيالتحقيق

متعاقبةالجيزحبسالمتهممنقبلمحكمةالجنحالمنعقدةفيغرفةالمشورةمدداإلجراءاتالجنائيةوالتيت

مكافحةاإلرهابلالمصريقانونال(من41إلىأنالمادة)ة،باإلضافعلىخمسةوأربعينيوماًتزيدكلمنها

عشرةأربعأجازأنتصلمدةالتحفظعلىالمتهمبجريمةمنجرائماإلرهابلدىمأمورالضبطالقضائيإلى

عامويكونمسبباً.يوماً لمرةواحدةبشرطأنيصدراألمرمنمحام 

للمتهمحقالتظلم،إالأننانرىأنهذهاألمرغيرمبررفماالداعيللتحفظعلىالمشرعأعطىومعأن

المتهملدىمأمورالضبطالقضائيسبعةأيام.

 :ً  وسقوط العقوبات الدعوى انقضاءثانيا

التنقضيالدعوىالجنائيةفيالجرائم"علىأنالقانونالقطريلمكافحةاإلرهاب(من05)نصتالمادة

."المدةبمضي،فيهاوالتسقطالعقوبةالمحكومبها،التيتنطبقعليهاأحكامهذاالقانون

العقوبةالتنقضيوالتسقطالدعوىالجزائيةالمتعلقةبجريمةمنجرائماإلرهابصريحفيأنوهذانص

علىالجانيولوبعدوعليهفإنالعقوبةتنفذ–الموتاعد–المقررةأليسببمنأسبابانقضاءالعقوبة

مرورأزمنةمتطاولة.

والسببفيعدمانقضاءدعوىاإلرهابوعقوبتهاهوشناعةهذهالجرائموخطورتهاعلىالمستويين

الداخليوالدولي،خصوصاًأنكثيراًمنمرتكبيهذهالجرائموغالباًمايكونونمتخفينعناألنظارويحيطون

نأماكناختبائهمحتىعنأقربالناسلهم.لذلككانالبدأنيستثنيالمشرعويكتموةأنفسهمبسريةكبير

مرتكبيهذهالجرائممننصوصاالنقضاءفيعاقبالجانيولوبعدحين.

                                                           
1
،ص8101جامعةقطر–،إصداراتكليةالقانونونالقطريالضوابطالحاكمةللحبساالحتياطيفيالقاند.بشيرسعدزغلول،-

25. 
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(81)المادةمكافحةاإلرهابحيثنصتلالعمانيقانونالوقدجاءالمشرعالعمانيبنصمطابقتقريباًفي

العقوبةالمحكومبهابمضيالمدةفيالجرائمالمنصوصوالتسقطدعوىالجزائية،علىأن"التنقضيال

(منقانون18)المادةصشبيهللنصينالسابقينفينكماجاءالمشرعالمصريبعليهافيهذاالقانون"،

اإلرهاب.مكافحة

علىوالمعقب،الجانيوظروففإنهتبقىللقاضيسلطةفيالتخفيفحسبمالبساتذكرهسبقومعما

استخدامهلسلطته.القاضيفي

هناهوهليمكنأنيتمتعالمحكومعليهبجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيقانونثارلكنالسؤالالذيي

؟يمكافحةاإلرهاببالعفواألمير

العفوعن-5........ة:التالييباشراألميراالختصاصات(منالدستورالقطريعلىأن"51)نصتالمادة

...".وهذاالنصيعطياألميرسلطةفيأنيعفوعنالمجرمينويكونذلكطبعاًالعقوبةأوتخفيفهاوفقاللقانون

.هااالبالدالتييروفقاًلمصلحة

أعتقدأنهاليوجدمايمنعمنأنيتمتعالمحكومعليهبجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيوعليهفإنني

عليهنصولميردقانونمكافحةاإلرهابمنالعفواألميري.حيثأنالعفوجاءبنصدستوريكماأسلفنا

يقيده.
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 الخاتمة

،القانونالقطريلمكافحةاإلرهاب)دراسةمقارنة(التنظيماتاإلرهابيةفيضوءبالمعنونيبحثنأنهيت

أنت.حيثبينعدةعصوراإلرهابيةعبرفيهذاالبحثإلىالجذورالتاريخيةللتنظيماتتوقدتطرق

واآلشوريينقدعرفوانوعاًمنالجرائماإلرهابية،وعرفالمسلمونالمنظماتنالقدماءوالروماينالمصري

،أمافيالعصرالحديثفإنالمنظماتاإلرهابيةأخذتشكالًراطعقدالخالفةالراشدةاإلرهابيةمعبدايةانف

.وكذلكمنالناحيةاإلجراميةيةمتطوراًمنالناحيةاإلداريةوالتنظيم

وطغيانالسلطةأهماألسبابالتيتؤديإلىظهورالمنظماتاإلرهابيةوهياألسبابالسياسيةتكماتناول

والمفاهيمالدينيةللنصوصوالفهمالخاطئواألسباباالجتماعيةعليهااالستيالءورغبةالمنظماتاإلرهابيةفي

الفقرمننقطةترتكزعليهاالمنظماتاإلرهابيةلكسبتعاطفالناسمنخاللومايشكلهواألسباباالقتصادية

إلرهابيةكانالبدمنتبيانمفهوماإلرهاب.ولكينتمكنمنبيانجرائمالتنظيماتاومساعدتهممدهم

تالمرادبهاعلىمستوىالقوانينالداخليةوعلىالمستوىالدولي.ثمعرضنتالمنظماتاإلرهابية،حيثبي

بعضاألفعالالتيمنالممكنأنتتشابهمعجرائمالمنظماتاإلرهابيةمثلالجرائمالسياسيةوالجريمة

المنظمة.

لسياسةالتجريمالمتبعةلمواجهةالتنظيماتاإلرهابية،وكانذلكمنخاللعرضالنصوصتقوكذلكتطر

مكافحةاإلرهابومقارنتهامعغيرهامنالتشريعاتالداخليةلبعضالدول،ثملالقطريقانونالالواردةفي

مقارنتهامعماجاءفيذلكعلىالمستوىالدولي.

الجرائمالمتعلقةفيمواجهةواإلجرائيةالمتبعةالسياستانالعقابيةنالبحثبالحديثعهذاتوختم

العقوباتوالتدابيراالحترازيةالمنصوصعليهافيقوانينمكافحةتبالتنظيماتاإلرهابية،حيثأورد

بعضاالستثناءاتالتيأتىبهاالمشرعالقطريوخرجعنالقواعداإلجرائيةالمنصوصتاإلرهاب،ثمذكر

وسقوطالعقوبةالدعوىومنعانقضاءعليهافيقانوناإلجراءاتالجنائيةالقطري.فزادمددالحبساالحتياطي

المقررةلجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيقانونمكافحةاإلرهاب.

إليهمنخاللهذاالبحثمننتائج،ثمعرضبعضتعرضماتوصلأوأبينإالأنيلوهنالميبقى

مماسيساعدفيمواجهةجرائمالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابالتوصياتلسدبعضالثغراتالموجودةفي

التنظيماتاإلرهابية.
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 أوالً: النتائج

مختلفة،وماالتنظيماتاإلرهابيةبشكلهاالحاليإالعرفاإلنسانمنذالقدمالتنظيماتاإلرهابيةبأشكال -0

 تطورلماسبقها.

تتشابهجرائمالتنظيماتاإلرهابيةمعبعضالجرائممثلالجرائمالمنظمةوالجرائمالسياسية،ممايشكل -8

سبقخصائصتتميزممافإنلكلجريمةومعهذا،صعوبةفيبعضاألحيانفيالفصلوالتفريقبينها

 بها.

التتفقالتشريعاتعلىالمستوىالداخليبينالدولوالعلىالمستوىالدوليعلىتعريفلإلرهاب -1

 ومنظماته.

عقابيةجديدةلمكافحةجرائمالتنظيماتاإلرهابيةمثلمبدأالشخصيةمبادئاستحدثتبعضالتشريعات -4

 السلبية.

الواردةفعلىتحقيقاألهدامهمةالعملهابوأناطتلمكافحةاإلرهابةأنشأتدولةقطراللجنةالوطني -1

وتنسيقالجهودعليهافياالتفاقياتالدوليةالمعنيةبمكافحةاإلرهابوالتيانضمتإليهاالدولةأوصادقت

 واألممالمتحدة.نبينالجهاتالمعنيةلتنفيذقراراتمجلساألم

بشأن8114لسنة(1)بتعديلبعضأحكامالقانونرقم8101لسنة(00)بقانونرقمرسومالمروصدإن -5

فيدولةقطر،إنماينمعنالرغبةالحقيقةلدولةقطرفيمكافحةاإلرهاب.مكافحةاإلرهاب

يختصالنائبالعاموحدهفيقطربإصدارقراراتاإلدراجعلىقائمتياإلرهابللكياناتواألفراد، -1

عنعلىقراراإلدراج.وجعلحقللمدرجينفيالط

 التوصياتثانياً: 

بينها،معمراعاةحقوقاإلنسانوحقوقفيماتعريفاإلرهابتعريفاًجامعاًمانعاًتتفقعليهالدولأهمية -0

أنيعرفاإلرهاببأنه"سلوكإجراميتديرهوأقترح،ومقاومةاالحتاللالشعوبفيتقريرمصيرها

الناسبقصدوالهلعبيندوافعدنيئة،يرتكبمنقبلجماعاتأوأفرادبطريقةتعتمدعلىنشرالرعب

 تحقيقأيهدف".

جريمةالترويجمبيناًأركانهالاًخاصاًنصيوردبحيثالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابتعديلضرورة -8

 وعقوبتها.
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،واضحتزعمالمنظماتاإلرهابيةبنصخاصلصورةالقانونالقطريلمكافحةاإلرهابةتجريمضرور -1

 .األركانبحيثاليختلطهذاالسلوكاإلجراميمعمايشابهه

(المتعلقةبسلطةالنائبالعامباإلدراجبحيثاليكوناإلدراج0مكرراً/80)ضرورةتعديلنصالمادة -4

 .،وبإجراءاتفيهاضماناتأكثرللمدرجينقضائيإالبناًءعلىحكم

 .معاهدةدوليةتشملجرائماإلرهابفيوثيقةواحدةعقدنوصيب -1

تطويرالقوانينالمتعلقةباإلرهابومكافحتهبشكلمستمر،وذلكلمواكبةالمستجداتالطارئةضرورة -5

 علىهذهالجرائم.

طويرالتعاونالقضائيبينالدولفيمجالمكافحةمععدماإلخاللبسيادةالدول،نوصيبضرورةت -1

 اإلرهاب.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 و المصادر قائمة المراجع

 أوالً: القران الكريم 

 المعاجم العربيةثانياً: 

 .8118أبينصرإسماعيلبنحمادالجوهري،الصحاح،دارالحديث،القاهرة .0

 .8105مجمعاللغةالعربية،المعجمالوجيز،مصر .8

 .0818مجمعاللغةالعربية،المعجمالوسيط،القاهرة .1

المراجع العامة ثالثاً:

أحمدرفعت،اإلرهابالدوليفيضوءأحكامالقانونالدوليواالتفاقياتالدوليةوقراراتاألممالمتحدة، .0

 .0882دارالنهضةالعربية،مصر

الجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،بيروتإسماعيلالغزال،اإلرهابوالقانونالدولي،المؤسسة .8

0881. 

د.أبوالوفامحمد،التأصيلالشرعيوالقانونيلمكافحةالجماعاتاإلرهابيةفكراًوتنظيماًوترويجاً،دار .1

 .82،ص8111الجامعةالجديدة،اإلسكندرية

 .8101د.أحمدفتحيسرور،الوسيطفيقانونالعقوباتالعام،دارالنهضة،مصر .4

د.أشرفتوفيقشمسالدين،شرحقانونالعقوباتالقطريالقسمالعامالنظريةالعامةللجريمةوالعقاب، .1

 .8101جامعةقطر–إصداراتكليةالقانون

د.إمامحسانينعطاهللا،اإلرهابوالبنيانالقانونيللجريمة)دراسةمقارنة(،دارالمطبوعاتالجامعية، .5

 .8114اإلسكندرية

–بشيرسعدزغلول،الضوابطالحاكمةللحبساالحتياطيفيالقانونالقطري،إصداراتكليةالقانوند. .1

 .8101جامعةقطر

د.خالدسليمعبدالمجيد،السياسةالجنائيةالموضوعيةفيمواجهةالجريمةاإلرهابية،دارالنهضة،مصر .2

8104. 

 .0881العمومية،منشأةالمعارف،اإلسكندريةد.رمسيسبهنام،شرحالجرائمالمضرةبالمصلحة .8
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 م.0881د.سامحالسيدجاد،مبادئقانونالعقوباتالقسمالعام،دارالكتابالجامعي،مصر .01

د.سعدصالحالجبوري،الجرائماإلرهابيةفيالقانونالجنائي)دراسةمقارنةفياألحكامالموضوعية(، .00

.8101المؤسسةالحديثةللكتاب،بيروت،

الجرائمالواقعةعلىأمنالدولةخارجياً-القسمالخاص–د.طاللعبدالجبارأبوعفيفة،قانونالعقوبات .08

 .8102وداخلياً،دارالثقافةللنشروالتوزيع

د.عبدالمعينالشواف،الخوارجمنالنهروانإلىخرسانوخروجالدجال،دارالشوافللتوزيعوالنشر، .01

 .8105السعودية

 بودالسراج،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،جامعةدمشق،بدونتاريخنشر.د.ع .04

 .8111د.عصامعبدالفتاحعبدالسميعمطر،الجريمةاإلرهابية،دارالجامعةالجديدةللنشر،مصر .01

د.غناممحمدغنامود.بشيرسعدزغلول،شرحقانونالعقوباتالقطريالقسمالعام،إصداراتكلية .05

 .8101جامعةقطر– قانونال

 .8101د.كمالأحمد،الوسيطفيشرحقانونمكافحةاإلرهاب،دارالنهضةالعربية،مصر .01

د.لطيفةحميد،بدائلالعقوباتالسالبةللحرية،محاضراتألقيتعلىطلبةالماجستيرفيالقسمالعام، .02

 جامعةعجمانللعلوموالتكنلوجيا،محاضراتغيرمنشورة.

 .8101مأمونسالمة،قانونالعقوباتالقسمالخاص،سالمةللنشروالتوزيع،مصرد. .08

 .8101د.مأمونمحمدسالمة،قانونالعقوباتالقسمالعام،سالمةللنشروالتوزيع،مصر .81

د.محمدمحمودسعيد،جرائماإلرهاب،أحكامهاالموضوعيةوإجراءاتمالحقتها،الطبعةاألولى،دار .80

 .0881ي،القاهرة،سنةالفكرالعرب

د.محمودداووديعقوب،المفهومالقانونيلإلرهابدراسةتحليليةتأصيليةمقارنة،منشوراتزين .88

 .8108الحقوقية،لبنان

 .8114د.محمودشريفبسيوني،الجريمةالمنظمةعبرالوطنية،دارالشروق،القاهرة .81

 .0828دارالنهضة،القاهرةد.محمودنجيبحسني،شرحقانونالعقوباتالعام، .84

د.ميادةمصطفىمحمدالمحروقي،المواجهةالجنائيةالموضوعيةللتنظيماتاإلرهابية،بدوندارنشر، .81

 .8101الرياض
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 .0811د.صالحالدينعامر،المقاومةالشعبيةالمسلحةفيالقانونالدوليالعام،دارالفكرالعربي،مصر .85

مفهومالقانونيلجرائماإلرهابالداخليوالدولي،منشوراتالحلبيالحقوقية،عبدالقادرزهيرالنقوزي،ال .81

 .8112لبنان

عزيزةعليعبدالعزيزجمعدار،الجرائمالمنظمةبينالتقدمالعلميوالمكافحةاألمنية،دارالكتبالقانونية .82

 م.8108

زابالمعاصرة،دارالندوةالعالميةمجموعةمنالمؤلفين،الموسوعةالميسرةفياألديانوالمذاهبواألح .88

.8111للطباعةوالنشروالتوزيع،السعودية،

 .8115مجموعةمنالمؤلفين،حزبهللابينالحقيقةواألهداف،مركزالرايةللتنميةالفكرية،سوريا .11

.8101محمدالعمر،أسطورةداعشإرهابالخالفةودهاليزالتمويل،دارمداركللنشر .10

 .8101،ألفاللنشروالتوزيع،مصر،موسوعةالفرقوالمذاهبواألديانالمعاصرةممدوحالحربي .18

يوسفكوران،جريمةاإلرهابوالمسؤوليةالمترتبةعنهافيالقانونالداخليوالدولي،مركزكردستان .11

 .8111للدراساتاالستراتيجية،السليمانية

 : أحكام محاكمرابعاً 

.8111ديسمبرسنة08ق،جلسة44لسنة412اإلمارات،الطعنرقممحكمةأمنالدولةبدولة .0

 .8111مايوسنة11ق،جلسة11لسنة811محكمةأمنالدولة،بدولةاإلمارات،الطعنرقم .8

 .4/1/8118،جلسة8118لسنة88تمييزقطريجنائي،الطعنرقم .1

 .4/1/8101،جلسة8104لسنة411تمييزقطريجنائي،الطعنرقم .4

 .112ص151رقم0،مجموعةالقواعدالقانونيةج0888مايوسنة05نقض .1

 .42حكمرقم0881سبتمبرسنة01حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصرية،جلسة .5

 : الرسائل واألطروحات الجامعيةخامساً 

 ا،األردن.غسانصبريكاطع،الجهودالعربيةلمكافحةجريمةاإلرهاب،رسالةماجستير،جامعةجدار .0
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 : األبحاث والدورياتدساً سا

 .1/08/8110بتاريخ،2401جريدةالشرقاألوسط،العدد .0

د.شماءعبدالغنيعطاهللا،السياسةالجنائيةالمعاصرةفيمواجهةالتنظيماتاإلرهابية،بحثمنشورفي .8

 .8105،مصر59مجلةالبحوثالقانونيةواالقتصاديةعنجامعةالمنصورة،العدد

 : المؤتمرات والتقارير والندواتسابعاً 

هـ.02/1/0481قطر،–قراراتوتوصياتالدورةالرابعةعشرلمجلسالفقهاإلسالمي،الدوحة .0

 .02/4/8111مؤتمراألممالمتحدةالحاديعشرلمنعالجريمةوالعدالةالجنائية،بانكوك، .8

 : االتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية ثامناً 

 اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية. .0

 االتفاقيةاألوروبيةلحمايةحقوقاإلنسان. .8

 .0811االتفاقيةاألوروبيةلقمعاإلرهاب .1

 .0882االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب .4

.0811اإلرهابيةاتفاقيةجنيفلمنعومعاقبةاألعمال .1

 .8111اتفاقيةقمعأعمالاإلرهابالدولي .5

 .0881اتفاقيةقمعالهجماتاإلرهابيةبالقنابلعام .1

 .0881اتفاقيةقمعتمويلاإلرهاب .2

 .82/08/8110المنعقدةفي4121لمجلساألمنفيجلسته0111/8110القرار .8

.58/8111قرارالجمعيةالعموميةلألممالمتحدةفيالجلسة .01

 .0111/8110قرارمجلساألمن .00

 .8111/.0415قرارمجلساألمنرقم .08

 .0584/8111قرارمجلساألمنرقم .01

 معاهدةمنظمةالمؤتمراإلسالميلمكافحةاإلرهابالدولي. .04

 .0841ميثاقاألممالمتحدةلعام .01
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 : القوانين والتشريعاتتاسعاً 

 الدستورالدائملدولةقطر. .0

 .8114(لسنة81الجنائيةالقطريرقم)قانوناإلجراءات .8

 .0888(لسنة04قانوناألسلحةوالذخائروالمتفجراتالقطريرقم) .1

 .0851قانونالعقوباتالعراقيلسنة .4

 قانونالعقوباتالفرنسي. .1

 .8114(لسنة00قانونالعقوباتالقطريرقم) .5

 8118(لسنة.1قانونالمؤسساتالعقابيةالقطريرقم) .1

 لمكافحةغسلاألموالوتمويلاإلرهاباألردني.8111(لسنة45)قانونرقم .2

 .8111قانونمكافحةاإلرهابالبريطانيلسنة .8

 .8114(لسنة1قانونمكافحةاإلرهابالقطريرقم) .01

 .8101(لسنة84قانونمكافحةاإلرهابالمصريرقم) .00

 .8104سنة(ل04قانونمكافحةالجرائماإللكترونيةالقطريرقم) .08

 .8101(لسنة4قانونمكافحةغسلاألموالوتمويلاإلرهابالقطريرقم) .01

 .8115لسنة11وتعديالتهرقماألردنيقانونمنعاإلرهاب .04

 .8101(لسنة2راربقانونبشأنتنظيمقوائمالكياناتاإلرهابيةواإلرهابينالمصريرقم)ق .01

 8111(لسنة1قرارمجلسبإنشاءاللجنةالوطنيةلمكافحةاإلرهابالوزراءرقم) .05

 بإصدارقانونمكافحةغسلاألموالوتمويلاإلرهابالعماني.11/8105المرسومالسلطانيرقم .01

 بإصدارقانونمكافحةاإلرهابالعماني.2/8111مرسومالسلطانيرقمال .02

بشأنمكافحة8114(لسنة1بتعديلبعضأحكامالقانونرقم)8101(لسنة00مرسومبقانونرقم) .08

 اإلرهابالقطري.
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 عاشراً: مواقع عبر اإلنترنت:

موقعالناشروالحديثة،القديمةالتشريعاتضوءفياإلرهابجرائممفهومالطوالبة،حسنعلي.د .0

http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/0bfa29b2-7652-43fe-a820-

46395ef9e7bc_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%AC%D8%B

1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%

D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%2

0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B0%

D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8

A%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8

%AB%D8%A9.pdfنشر.تاريخ،بدون

 http://www.almaany.comمعجمالمعانيالجامعمنشورعبرموقع .8

 www.wikipedia.org موسوعةويكيبيديا، .1

 www.moi.gov.qaموقعوزارةالداخليةالقطرية، .4















 




