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 الشكر والتقدير
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 رفبه ل فهللا.
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 األردنيالعامة لجرائم امن الدولة عبر الوسائل االلكترونية  في التشريع  اإلحكام

 رائد عبد الرزاق ابوالعثمإعداد الطالب: 

 أللوزي أحمد الدكتور:  إشراف

 خصلالم

 ي  ال  رقدالبتهدنسعل صال لل الفت دفظة رفل  ةف ة صالتجتتع لنتدرس  فطدنهد رفل 

رفل  لر نهدنطدبق مةوص صالقدمون صالجزصئي رفل  ننكدي صالجنصئهللا ل د ة نفك صالتد ة بسفطتهد 

دت صرنك د  إذصرفل نوفبن نفك صال تدية  د ة  صححبدنفي بعض  ردجزلق  نكون  رمهد إال، إقفبتهد

صال لالة ردن صالمتنمت  بأ ينطدبق صالقدمون صالجزصئي رفل صالجنصئهللا صالتد ة  رن .رجندي إقفبهللارفل 

هذص صالنوع  ي صالجنصئهللا كومهد  درج  ةالتوصجه لإقفبتييكون هندك صنفدق دلالي  إنيتطفب  ي صال لالة 

 صإلجنص صتصنخدذ رفل صال لالة في نوقبع صالعقدب رفل  ننكدي صالجنصئهللا ل  صال لالة  تد يشكل ردئدً  إقفبهللا

 .إلثددنهدصالجزصئبة 

صالت  ل صالتشنيعي التوصجهة صالقةور في : رهتهدر ل نو بدت  إالللق  نو فت صالن دالة 

ن  يثهد بدالنص  نصحة رفل نجنيهللا ص تخ صأ صالتقنبدت صالعفتبة  رلصالتشنيعدت لصالقوصمبي صال دالبة 

صالجنصئهللا لصالعقوبدت حتل مةل  سنربة التد ر ررتدالصال لالة  بأ يصال  يثة الرنكدب صالجنصئهللا صالتضنل 

صالنفدقبدت صال لالبة  إالللصالمضتدأ  صإل نصعصالمتنمت ل بنبة قدمومبة الفتة ي الجنصئهللا  إقد ة إالل

 لصالمتنمت.ل د ة صالتعده ل صال لالبة التكدف ة جنصئهللا صالتعفو دنبة  صالمتنمتصالخد ة بتكدف ة جنصئهللا 

 

  



 ك
 

Abstract 

General provisions of state security crimes through electronic 

means in Jordanian legislation 

States seek to preserve the interests of the society and exercise its 

powers over its territory by applying the provisions of the Penal Code to 

the perpetrators of crimes, especially those affecting its authority and 

security over its territory. However, it may sometimes be unable to 

provide such protection, especially if committed on a foreign territory. 

The criminal prosecution of crimes against state security through the 

Internet requires the state to have an international and regional agreement 

to confront this type of crime as it is outside the territory of the state, 

which constitutes a burden on the state to punish the perpetrators of the 

crimes and take criminal measures to prove them. 

The letter reached several recommendations, the most important of 

which are: Legislative intervention to confront the shortcomings of the 

current legislation and laws or to update them by explicitly stating that 

criminalizing the use of modern scientific techniques to commit crimes 

that harm the security of the state acts as a legitimate principle of crimes 

and penalties until we reach a legal structure to deal with cybercrime, The 

International Convention against Cybercrime and the Internet. 
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 الفصل األول

 لدراسة وأهميتهاخلفية ا

 : تمهيدأوال

ن بد تنصردت هدئفة رفل صالتستوى صالتقني العل  ي رهتهد لركثنهد فدئ ل ظهور صال د ب ل نتبز صالقنن صالعشن 

 صآلالي، لق  ر دح في مهدية هذص صالقنن  ي الوصزأ صال بدل صالتتطورل  وص  رفل صالتستوى صالعدأ رل صالخدص. 

 صإلمتنمتنننكب  ي  ال  رنك قفق نجده صالجنصئهللا صالتي يتكي الهللا يكي هند صالمتنمتل ع ب صية صمتشدر سدكة 

  1رفل صال تخ ص دت صالعفتبة فقط صً لذالك مظنص الت  لدية ص تخ ص ه حبث كدن في ب صيدنه  قةور 

ب رت نظهن جنصئهللا سدكة صالتعفو دت لصزدصدت  صإلمتنمتالكي  ع صمتشدر صالثورل صالتعفو دنبة لنو ع ص تخ صأ سدكة 

 رسكدالهد.  ع صالوقت  ورهد ل 

 إاللل ع نع د ر دالبب ل ظدهن صالجنصئهللا صالتي نننكب ض  ر ي صال لالة في صالعق يي صح بنيي، الجأ صالتجن ون 

ص تخ صأ ل دئل صالعفهللا صال  يثة لنطدبقدنه في  دبل صالو ول إالل رغنصضههللا لن قبق ره صفههللا  ي صالو دئل 

أ رالتعفو دني/ سدكة صالتعفو دت/ صالتوقع صالتستخ  ة الرنكدب جنصئهللا ر ي صال لالة نكنوالوجبد صالتعفو دت )صالنظد

 صإلالكتنلمي( لذالك بسدب  هوالة صرنكدب صالجنيتة. 

قوصمبي  دصصفن لمتبجة الذالك قد ت صال لل بتجنيهللا هذه صالجنصئهللا إ د  ي  ال صالقوصمبي صالجزصئبة صالتقفب ية رل  ي  ال 

  دص الهد ال تدية ر ي صال لالة ل عدقدة  ي يه ده. 

                                                           

1
 ررطبت في جد عة ربو ظدي/ صإل درصت دضنصت / كدف ة صالجنصئهللا صالتعفو دنبة لنطدبقدنهد / فسة  (2017)مد ن  بي صالدقتي،.  
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التشنع بتجنيهللا صحفعدل صالتد ة بأ ي صال لالة لصالتي نننكب بو دئل إالكتنلمبة  ي  ال ر د في صحردن فق  قدأ ص

 ر ل قوصمبي  نهد: قدمون صالعقوبدت، قدمون  نع صإلرهدب، بدإلضدفة إالل ر ل مةوص في قوصمبي  تع دل.

صالتشنيع  في صإلمتنمتلن دلل هذه صال رص ة نق يهللا  ورل لصض ة ري صححكدأ صالعد ة الجنصئهللا ر ي صال لالة ردن 

 رن، إذ رن صال تدية صالجزصئبة النظدأ صالتعفو دت لصالتوصقع لسدكة صالتعفو دت نطفدهد هذص صالتطور،  د ة صحردمي

 .  هاً  ر دحصرنكدب صالجنيتة ردن صالتكنوالوجبد 

 وأسئلتها:  , ثانيا: مشكلة الدراسة

صالعقوبدت لصالقوصمبي صالتكتفة اله،  نتت ور  شكفة صال رص ة حول  نلج صالتشنع صحردمي ري صححكدأ صالعد ة القدمون 

 ي  ال صالتشنيعدت لصالجهود صال لالبة  صإلمتنمتلر أ لضع ضوصبط ل عديبن الجنصئهللا ر ي صال لالة ردن 

التوصجهتهد، بدإلضدفة إالل ببدن صححكدأ صالتوضوربة لصإلجنصئبة الجنصئهللا ص ي صال لالة ردن صإلمتنمت لمعنض 

 ة:  شكفة صال رص ة  ي  ال ر ئفة صال رص ة صآلنب

  د  بد ة صالتشنع صحردمي صالجزصئي في حتدية ص ي صال لالة؟  .1

 د   ى فدرفبة صالنةوص صالجزصئبة صالتوضوربة لصإلجنصئبة في حتدية ص ي صال لالة صالتننكدة ردن  .2

 صإلمتنمت؟ 

 هل ح د صالتشنع صالجزصئي صحردمي صحفعدل صالتي نع  نه ي ص ح ي صال لالة ردن ل دئل صالتكنوالوجبد؟  .3

 ؟ دً  ند د صحردمي الكل فعل جزص ً  هل فنض صالتشنع .4

  د صإلجنص صت صالخد ة التعقب جنيتة ص ي صال لالة ردن صإلمتنمت؟  .5
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 ثالثا: أهمية الدراسة: 

  نكتي رهتبة هذه صال رص ة في نأ بل صححكدأ صالعد ة الجنصئهللا ص ي صال لالة ردن صإلمتنمت لصالوقو  رفل

 ي صالعدث به. صالقوصمبي لصالنةوص صالتي نكفل حتدية لضتدن ص ي صال لالة  

  .لنع  هذه صال رص ة  ي صال رص دت صالنددرل   فبد  ي لجهة مظنمد 

 

 رابعا: أهداف الدراسة: 

 ببدن  بد ة صالتشنع صالجزصئي صحردمي في حتدية ص ي صال لالة؟  .1

ببدن   ى فدرفبة صالنةوص صالجزصئبة صالتوضوربة لصإلجنصئبة في حتدية ص ي صال لالة صالتننكدة ردن  .2

 صإلمتنمت؟ 

صالتشنع صالجزصئي صحردمي صحفعدل صالتي نع  نه ي ص ح ي صال لالة ردن ل دئل   ي ن ببدن  .3

 صالتكنوالوجبد؟ 

 ؟ دً  ند د ببدن فنض صالتشنع صحردمي الكل فعل جزص ً  .4

 صالتعن  رفل صإلجنص صت صالخد ة التعقب جنيتة ص ي صال لالة ردن صإلمتنمت؟  .5
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 خامسا: حدود الدراسة: 

ورد    دًص لهو صححكدأ صالعد ة الجنصئهللا ص ي صال لالة ردن صإلمتنمت في  بتدع صالددحث في هذه صال رص ة  وض

 صالتشنيع صحردمي لصالدنبة صالتشنيعبة لصالجهود صال لالبة التوصجهة هذه صالجنصئهللا. 

 

 سادسا: محددات الدراسة: 

بة  تتندلل هذه صال رص ة صالنةوص ذصت صالعاقة في صالنظدأ صالقدمومي صحردمي  قدرمة  ع بعض صالتشنيعدت صالعنب

لقدمون  1960السنة  16 درية صالتفعول لقت إجنص  هذه صال رص ة لذالك  ي  ال قدمون صالعقوبدت صحردمي رقهللا 

 . 2014السنة  (1رقهللا )لقدمون  نع صإلرهدب  2015السنة  27رقهللا  صإلالكتنلمبةصالجنصئهللا 

 

 سابعا: مصطلحات الدراسة: 

صالتتنندة رفل نوصفن رركدن صالجنيتة،  هي صالالتزصأ بت تل صالنتدئج صالقدمومبة المسؤولية الجزائية: .1

  2ل وضوع هذص صالالتزصأ هو صالعقوبة رل صالت صببن صالحتنصزية صالذي ينزاله صالقدمون بدالتسؤلل ري صالجنيتة.

 : حبز إلندحة صالتعفو دت رفل صالشدكة صالتعفو دنبة  ي  ال رنوصن    د. اإللكترونيالموقع  .2
                                                           

/  نة جد عة صالزقدزيق،كفبة صال قوق ، صت الطفدة دبفوأ صالعفوأ صالجندئبةدلر صالذمدب في صالتسؤالبة /  دضن (. 1993)رحت  رد  صالعزيز  ،صالالفي 2
1993.  
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 رلت صالتع ل إلمشد  صالدبدمدت رل صالتعفو دت صالكتنلمبد :  جتورة صالدنص ج لصحدلصاإللكترونيالنظام  .3

 . صإلالكتنلمبةإر دالهد رل نسفتهد رل  عدالجتهد رل نخزينهد رل إدصرنهد رل رنضهد بدالو دئل 

ط ببي ركثن  ي مظدأ  عفو دت إلندحة صالدبدمدت لصالتعفو دت لصال ةول : صرنددالمعلوماتيةالشبكة  .4

 3رفبهد. 

يقع  لرغنصضهصالته ي  بد تخ ص ه ريد كدمت بوصرثه  رلص تخ صأ صالعنف  ات(:اإلرهاب )وفق قانون العقوب .5

ننفبذص العتل فندي رل جتدري به   صإل ال بدالنظدأ صالعدأ رل نعنيض  ا ة صالتجتتع لر نه الفخطن 

إذص كدن  ي سدن ذالك إيقدع صالنرب ببي صالندس لننليعههللا رل نعنيض حبدنههللا الفخطن رل إال دق صالضنر 

تنصفق لصح اك صالعد ة رل صح اك صالخد ة رل صالتنصفق صال لالبة لصالدعثدت صال بفو د بة رل بدالدبئة رل صال

نعطبل نطدبق إحكدأ  رلبدحتال إي  نهد رل صال تبا  رفبهد رل نعنيض صالتوصرد صالوطنبة الفخطن 

 صال  تور لصالقوصمبي. 

 

 

 

 

 
                                                           

 .384ص ، 1،طصالفدهنل ،ضة صالعنببة صالمتنمت . دصر صالنه صالجنصئهللا صالندسئة ري ص تخ صأ (،2004)يومس، رتن   ت  صبو بكن، 3
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 النظري والدراسات السابقة  اإلطارثامنا: 

 ف رص ةصالنظني ال صإلطدر: رلال

نتكون صال رص ة  ي  تسة فةول, صالفةل صحلل بعنوصن ""  ففبة صال رص ة ل شكفتهد"", ليغطي  شكفة    

صال رص ة له فهد لرهتبتهد لنعنيف صالتةطف دت لح لد صال رص ة ل   دصنهد, ثهللا يفي ذالك رربعة فةول نغطي 

نفبهد قدئتة صالتةددر لصالتنصجع صالجز  صالنظني  ي صال رص ة بتد فبهد صالنتدئج لصال تنتدجدت لصالتو بدت ل 

 لصالمفهدرس.

 صالو دئل صالالكتنلمبةليتندلل صالفةل صالثدمي صالجهود صال لالبة لصإلقفبتبة صالتعنبة التوصجهة جنصئهللا ص ي صال لالة ردن    

ليتندلل  صالو دئل صالالكتنلمبةليتندلل صالفةل صالثدالث  بد ة صالتشنع صحردمي التوصجهة جنصئهللا ص ي صال لالة ردن 

 صالو دئل صالالكتنلمبة.بع صإلحكدأ صإلجنصئبة الجنصئهللا ص ي صال لالة ردن صالفةل صالنص

 لإ د صالفةل صالخد س فبتضتي متدئج صال رص ة لنو بدنهد  ع قدئتة صالتةددر لصالتنصجع.

 -: الدراسات السابقة:تاسعاً 

لفق  الكتنلمبةصالو دئل صالالتد كدن الهذه صال رص ة بدالطاع رفل صالجهود صال لالبة التكدف ة جنصئهللا ر ي صال لالة ردن  

 نظو ة صالتشنيعدت صالقدمومبة صالجزصئبة، لصالجهود صالتدذلالة  ي صالتشنع صحردمي ال تدية ص ي صال لالة للضع 

لرفبه يعنض صالددحث الهذه  صإلمتنمتمةوص نجنيتبه التعدقدة  ي يقوأ بدرنكدب رفعدل إرهدببة  ستخ  د 

  ي صحب دث صالقفبفة لصالنددرل في صحردن.صال رص ة ر ل درص دت  دبقة  ع صإلسدرل إالل إن هذص صالد ث هو 
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الجزء األول/ تأليف: احمد محمد الرفاعي/ تاريخ النشر:  -الجرائم الواقعة على امن الدول .1

 الناشر: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع.  -1/1/1990

صالتتهب ي، لإ د ليت  ث هذص صالكتدب ري صإلحكدأ صالعد ة الفجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال لالة لضتنهد في صالفةل 

صالفةل صحلل فخةةه الف  يث ري جنصئهللا صالخبدمة، كتد رنض في صالفةل صالثدمي: صالجنصئهللا صالتد ة بدالقدمون 

صال لالي لردالج في صالفةل صالثدالث جنصئهللا صالتجسس، إ د صالفةل صالنصبع فنكز فبه رفل ر دالبب صالنةدل بدالع ل 

صالفةل  ر دصالنبل  ي هبدة صال لالة،  التقد   غبن  شنلرة ل طورنهد، ل ةص صالفةل صالخد س في جنصئهللا

رفل صالنغهللا  ي ق أ هذص صالتنجع إال رن هذص صالتنجع  ي  صالسددس لصح بن فت  ث فبه ري جنصئهللا صالتتعه يي

 . صال رص دت صالتهتة في  وضوع صالد ث

/ تاريخ النشر: األعظميموسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي/ تأليف: سعد إبراهيم  .2

 اشر: دار الشؤون الثقافية العامة. الن -1/1/2000

يت  ث هذص صالكتدب ري صالتطور صالتدريخي الفجنصئهللا صالتد ة بأ ي صال لالة، ل ةدئص صالجنصئهللا ل تدنهد، ل وقف 

صالفقه صإل ا ي  نهد، لالت ة ري صالجنصئهللا صالتد ة بأ ي صال لالة صال ص في في نشنيعدت بعض صال لالة صالعنببة 

صئهللا صالتد ة بأ ي صال لالة صال ص في، صالتنةوص رفبهد في صالددب صالثدمي  ي لصحجندبة، ثهللا سنح  فةل الجتبع صالجن 

 صالكتدب صالثدمي  ي قدمون صالعقوبدت صالعنصقي. 
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الجرائم الواقعة على أمن الدولة "دراسة مقارنة"/ تأليف: محمود سليمان موسى/ الناشر: دار  .3

 المطبوعات الجامعية. 

 صإليطداليبجنصئهللا ر ي صال لالة في صالتشنيعدت صالعنببة لصالقدمومبي  يت  ث هذص صالكتدب ري درص ة صإلحكدأ صالخد ة

لصالفنمسي، فن رس كل جنيتة رفل ح ل طدقد الفنةوص صالجندئبة، لصنجدهدت صالفقه لصالقضد  حول صحركدن 

لصالعند ن لصالظنل  صالتنندطة بقوصر  صالتجنيهللا لصالعقدب، ل  ى  طدبقة هذه صالقوصر  الأل ول صال  تورية ل دددئ 

مسدن، ل ي صجل ذالك رريند نقسبهللا هذص صالكتدب إالل ثاثة ربوصب رفل صالن و صالتدالي: صالددب صحلل: حقوق صإل

لي توي رفل صإلحكدأ صالخد ة بدالجنصئهللا صالتخفة بأ ي صال لالة، صالددب صالثدمي: ليضهللا صالجنصئهللا صالتضنل بأ ي صال لالة 

 ال ص في.  ي جهة صالخدرج، صالددب صالثدالث: ليخةص الفجنصئهللا صالتننكدة ض  ص ي صال لالة ص

محكمة النقض المصرية"/ تأليف: احمد محمود خليل/  بأحكامجرائم امن الدولة العليا "معلقا عليها  .4

 الناشر: المكتب الجامعي الحديث.  -28/1/2009تاريخ النشر: 

صالجنصئهللا  -يت  ث هذص صالكتدب ري جنصئهللا ص ي صال لالة صالعفبد في  تسة رقسدأ رفل صالن و صالتدالي: صالقسهللا صحلل

صال لالة: لهي صالجنصئهللا صالتد ة بأ ي صال لالة صالخدرجي لصال ص في صالتنةوص رفبهد في صالددببي صحلل  إاللجهة صالتو 

صالجنصئهللا صالتخفة بدإلدصرل صالعد ة: لهي صالجنصئهللا  –لصالثدمي  ي صالكتدب صالثدمي  ي قدمون صالعقوبدت، صالقسهللا صالثدمي 

صالكتدب صالثدمي  ي قدمون صالعقوبدت، صالقسهللا  صالتنةوص رفبهد في صحبوصب صالثدالث لصالنصبع لصالخد س لصالسدبع  ي

صالجنصئهللا صالتد ة بدالشعور صال يني: لق  مص رفبهد في صالددب صال ددي رشن  ي صالكتدب صالثدمي  ي قدمون  -صالثدالث

صالعقوبدت ن ت رنوصن "صالجنح صالتتعفقة بدحديدن" لصال ق بهد جنيتة صمتهدك حن ة صالقدور لن مبسهد، صالقسهللا 

 بدالنظدأ صالعدأ لصالطتأمبنة صالعد ة، لصالقسهللا صالخد س صالجنصئهللا صالتخفة بدالثقة.  صالجنصئهللا صالتخفة -صالنصبع
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جرائم امن الدولة العليا في الدخل والخارج/ تأليف: أمير فرج يوسف/ الناشر: دار المطبوعات  .5

 الجامعية. 

عنوي ل عفقد يت  ث هذص صالكتدب ري   دلالة  توصضعة التدسبط نفك صالجنصئهللا لندويدهد  وض د ركنهد صالتددي لصالت

 رفبه بدعض صححكدأ صالقضدئبة صالنددرل في هذص صالتجدل. 

 

 : منهجية الدراسة: عاشراً 

 بتدع صالددحث في هذه صال رص ة صالتنهج صالو في لصالت فبفي،  ي  ال ذالك  بتهللا ن فبل صالنةوص صالجزصئبة 

دإلضدفة إالل رنض لصالقنصرصت صالقضدئبة لذالك الفوقو  رفل  فهوأ صححكدأ صالعد ة الجنصئهللا ص ي صال لالة ب

 صالنةوص صالخد ة بهذه صال رص ة. 

 

 أدوات الدراسة:  حادي عشر:

 نتكون ردلصت صال رص ة  ي صالنةوص صالقدمومبة لرحكدأ صالت دكهللا بتوضوع صال رص ة لصالتشنيع صالتقدرن. 
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 الفصل الثاني

 الوسائل االلكترونيةامن الدولة عبر جرائم الجهود الدولية واإلقليمية لمواجهة 

لل  وضوع صححكدأ صالعد ة الجنصئهللا ر ي صال لالة ردن صالو دئل صالالكتنلمبة ال ب   ي ص تعنصض صالجهود لالتند

 صال لالبة لصالقفبتبة التوصجهة جنصئهللا ر ي صال لالة.

ال سك رن ظدهنل جنصئهللا ص ي صال لالة ن تدج إالل نعدلن دلالي لإقفبتي  كثف التوصجهتهد، مظنص الظهور لنند ي 

 بة صالتنندطة، ل ي هذه صالجنصئهللا جنيتة صإلرهدب صالتي نسدر  رفل نجدلز  نف ج ي   ي صحمشطة صإلجنص

ح لد صال لل بعبنهد  تد يسدههللا في جعل صرنكدب جنصئهللا ص ي صال لالة  بسنص مورد  د، بفضل صالتق أ صالتقني صالهدئل 

   4.صإلالكتنلميلروالتة صالنظهللا صالتةنفبة لصالتدالبة، لظهور صالفضد  

فتجن بي صرنكدب إي مشدط إجنص ي في إي  كدن في صالعدالهللا، لهذص ي تهللا رفل يتبح ال الإلمتنمتلصالطدبع صالعدالتي 

جتبع صالدف صن نكببف ر دالبب صالنقدبة صالوطنبة التطدل صالجنصئهللا صالتننكدة في صالفضد  صالسبدبني، فد تخ صأ 

  5رفل صح ي صالوطني لصالعدالتي. صً يشكل نه ي  قاصإلط ةو د الفتجنب  لصالت نيض رفل  الإلمتنمتصإلرهدبببي 

لإذص كدمت هندك جنيتة لصض ة نست ق صالت قبق بدالفعل، فق  نكون هندك حدجة إالل  سدر ل  ي صالسفطدت في 

صالدف  صالذي كدن  نشأ صالجنيتة رل  ي صالسفطدت في صالدف  رل صالدف صن صالتي ردن  ي  االهد صالنشدط صالتجنأ ،لهو 

 في طنيقه إالل صاله   رل حبث ق  نوج  ردالة جن به. 

                                                           
 . 46/47ص ، صالنسن صالذهدي الفطددرة ، فف السهن صالت دكهللا في  ةن ،صالجنيتة في رةن صالعوالتة(، 2000)  ت  فهبهللا  درليش، 4

  دال  بي  فطدن /ص ي  نطقة صالخفبج صالعنبي رد  صالعزيز، 5
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صال لالة نتثل ن  يد ج ي ص في صالقنن صال ددي لصالعشنيي فدن  دل  وصجهته نتطفب  ي مدحبة لالن جنصئهللا ص ي 

رلالل نطوين صالدنبة صالتشنيعبة لصالقضدئبة في  ختفف صال لل لنقتضي  ي مدحبة ر نى نتطور رفل  عب  

تندع صالكفد ل صال دالتبي فدن صح ن يفتنض صمطاقد  ي صق كا صالتعدلن صال لالي في سقبه صإلقفبتي لصالعدالتي لفي

  6جنصئهللا ص ي صال لالة لحش  كدفة صالجهود لصإل كدمبدت صالتتدحة التكدف تهد رلبخطورل ظدهنل صإلرهدب 

صحلل صالجهود صال لالبة في  كدف ة جنصئهللا ص ي صال لالة  صالتد ث،  د ثبيأ في هذص صالفةل في  لرفبه  و  مق

  صالجهود صإلقفبتبة في  كدف ة جنصئهللا ص ي صال لالة. لصالتد ث صالثدمي

 

 المبحث األول

 جرائم امن الدولة مواجهةالجهود الدولية في 

صالت دلالت ال تنصق غبن  شنلع ، صل صالته ي  لصالمتقدأ  ي صبنز  لصفع صالسبد بة رل ن قبق صالنبح نع  صال 

ق  يتتكنون  ي صرنكدب جنصئهللا ردن ل دئل  صحفنصدصال كو بة في  ختفف دلل صالعدالهللا ، كتد رن  صالشدكدت

صالجهود صال لالبة التكدف ة  جنصئهللا ص ي صال لالة لذالك  رههللا نتندلل صال كو بة ، ل  صح نبة صحجهزل ي  صالنةدل الته

 كتد يفي:

 

 

                                                           
 ل د بع . 66ص ، صالقدهنل ،كتدة صالمجفو صالتةنية  ، صال تنصنبجبة  لصالسبد ة صال لالبة (،1997) بطنس غداليغدالي،  6
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 م: 1937اتفاقية جنيف لعام : األول المطلب

نع  هذه صالنفدقبة رلل صنفدق جتدري ببي صال لل في صالعدالهللا يعكس رغدتهد صالج ية في صال    ي صحرتدل صإلرهدببة 

شكل  وح  لفدرل، لصن كدمت الهللا نتندلل إال سكا لحب ص  ي صإلرهدب، لهو صإلرهدب صالذي لصالتة ي الهد ب

 نكون ض بته صالتددسنل صح  صال دئزيي رفل صالسفطة في صال لالة رل  ي يعدلمه رفل ذالك رل زلجه. 

بدرنو"  صحلل  فك يوغسافبد لكذالك "الويس صإل كن رلالذص فدن صالنفدقبة ق  جد ت كند فعل رفل جنيتة صغتبدل 

أ(، بتند دة زيدرل صحلل الفنمسد  تد درد صح بنل إالل صالسعي 1935لزين  درجبة فنمسد في  ن بفبد  نة )

لذالك الع أ  صالتنفبذإليجدد نعدلن دلالي جدد الت دربة صإلرهدب صال لالي، بب  رن هذه صالنفدقبة الهللا ن  ل حبز 

 7 ي قدل دلالة لصح ل هي صالهن . إالصالتة يق رفبهد 

 صإلجنص بة صحرتدلهو " بأمهبقوالهد  الإلرهدبصالفقنل صالثدمبة نعنيفد  صحلاللهذه صالنفدقبة في  ددنهد  رلردتلق  

 رل جتورة  ي صالندس  رل عبنبي  صدصسخ رفكدرحدالة  ي صالنرب في  إح صث إاللصالتوجهة ض  دلالة لنه   

 ال ى صالعد ة". 

لهو  صإلرهدبسكا لصح ص  ي  إالنسته   ليعزل صالدعض ر أ نة يق صال لل رفل هذه صالنفدقبة، كومهد الهللا 

صالذي يتضح  صح نصالثوري لصالرت ص صت صالتوجهة ض  حدئزي صالسفطة في صال لالة كتد ذكنمد  ففد، لهو  صإلرهدب

في صالتددل صالثدمبة  نهد  رلردنهدصالذي  رال ةني لكذالك  ي صالتع صد  الإلرهدبصالنفدقبة  رلردنه ي صالتعنيف صالذي 

 لفقد الفنطدق صالعبني الهذه صالنفدقبة، لهذه صالجنصئهللا لفقد الفتددل صالثدمبة هي:  إرهدببةالتد يع  جنصئهللا 

 : صآلنبةصال نية، ض  صالفئدت  رلصالعت ية صالتوجهة ض  صال بدل، لصالسا ة صالجس ية، لصالة ة  صحفعدل .1

                                                           
 104، صصر صالنهضة صالعنببة، صالقدهنل  ةننعنيف صالجنيتة صإلرهدببة، د (2003)رد  صالتوصب  عوض، صالشوربجي، 7
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 رلت رؤ د  صال لالة ل ففدؤههللا بدالورصثة ص تةد دصالذيي يتدر ون  صحسخدص رلرؤ د  صال لل، -ر 

 صالتعببي. 

 في صالفقنل صالسدبقة.  إالبههللاصالتشدر  صحسخدص زلصجر-ب 

بسدب  صحفعدل هدأ رد ة، رن  د نننكب ض ههللا هذه  رلصالتكففون بوظدئف  صحسخدص-ج 

 صالتهدأ.  رل تدر ة هذص صالوظدئف 

 ر نصالتخةةة الا تعتدل صالعدأ صالتتفوكة الطن   رلصالعد ة،  بدح وصل رالعت ي صحضنصر رلصالتخنيب  .2

 . صفهحسن نخضع  رل تعدق  

 الفخطن.  صإلمسدمبةالخطن ردأ  ي سأمه نعنيض صال بدل  صالعتنية صحح صث .3

   دلالة صرنكدب صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في هذه صالتددل.  .4

صالتوصد صالضدرل بقة  ننفبذ  رلصالتفنقعدت  رلصالذ دئن  رل صح ف ةنق يهللا  رلحبدزل  رلنتفك  رل نع  .5

 8. جنيتة  ي صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في هذه صالتددل

نظل ندريخد الفكن قدمومي بنز  نذ ب صيدت صالقنن  رمهد إاللبغض صالنظن ري صالقةور صالذي ال ق هذه صالنفدقبة 

هذه صالنفدقبة غ ت فبتد  إنفي صالعدالهللا، كتد  إرهدببة ررتدل بطنل دلالبة رفل  د يقع  ي  بإيجددصالعشنيي ينددي 

رن   بدغتههللا الهذه  صإلرهدبصالعاقة بتوضوع  صالنفدقبدت صال لالبة ذصت  دئغبع   نجعد هد د يستن  رفبه 

 صالنفدقبدت. 
                                                           

 . 61، ص 2018صرهدب صالمتن مت صالخطن صالقددأ ،دصر صالفكن صالعنبي ،صال كن رية ،حسبي صالت ت ي ،  بوصدي،  8
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 اإلرهابم بشأن تدابير التخلص من 1994المتحدة لسنة  لألممالجمعية العامة  إعالن :الثاني المطلب

 الدولي: 

صالتدبعة  صحجهزلصالتت  ل ردن  صح هللا د فتئت  نظتة إن صالسدب في صال تا  في نعنيف صإلرهدب  نده إالل 

في   دلالة الجتع صال لل  صإلرهدبصالعد ة، ن دلل لضع ن  ي  دقبق التفهوأ  جتعبتهد رر هدفل الهد، لر

 و   الإلرهدبلضع نعنيف ردأ  تفق رفبه  رل نهد  إدرصكدرفل كفتة  وص  بشأن هذص صالتفهوأ،  صحرضد 

 فدرفبة.  ركثن صإلرهدبيجعل   دربة 

ق   ن  الإلرهدبنعنيف دقبق  إاللصالو ول  إنصالتت  ل  صح هللال ي صالتاحظ ردن ص تقنص  صالقنصرصت صالةددرل ري 

ثوب  نأ ذ الإلرهدبصالقنصر في صالتنظتة، حبث ب رت صالنظنل  آالبة االهد صالفكن صالتسبطن رفل  ربتنصحل، نطو 

ع صالقنصر جتبأ، حبث دصن هذص 1979( السنة 145( ن ت رقهللا )34صبت صً  بدالقنصر صالةددر في صال لرل ) صإلدصمة

 . 9صح د بةنتس صال نيدت  رل صحرلصحنزهق  رللالي صالتي نعنض الفخطن صال  صإلرهدب ررتدل

 إجنص بة ررتدلصالتنظتة رفل صمه يتكون  ي  ررلقةفي  إالبهينظن  ر دح، حبث الإلرهدبثهللا نطورت هذه صالنظنل 

(Criminal Act)  جتبع  ردصمد(، صالفذصن 159/87(، )61/87أ صالقنصرصن رقتي: )1987حبث   ر في ردأ

ذالك في  نأك ، لق  إجنص بة ررتدلكدن  ننكدوهد بو فهد  لريدكدمت  ريد صإلرهدبل تدر دت  دالببلر  ررتدل

 Criminal)، لغبن  دنر رجنص يفبه بأمه رتل  صإلرهدب( حبث ل فت صالجتعبة صالعد ة 29/89صالقنصر رقهللا )

and unjustifiable) . 
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 .1994ية العامة لألمم المتحدة لسنة إعالن الجمع  
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 : 10اإلرهابوقمع  م، بشأن منع1977لسنة  األوروبيةاالتفاقية : المطلب الثالث

 صحفعدلر دص  ي  رلردت، حبث رحكد هدفي نطدبق  إرهدبدالتد يع   رال ةني نتبح هذه صالنفدقبة  نهج صالتع صد 

 لهي:  إرهدببة ررتدل بأمهد نهد  صحلاللل فتهد في صالتددل 

أ صالخد ة بدال تبا  غبن صالتشنلع 1970صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في صنفدقبة الهدي السنة  .1

 طدئنصت. رفل صال

غبن  بدحرتدلأ، صالتتعفقة 1971صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في صنفدقبة  ومتنيدل السنة  .2

 . يصالتشنلرة صالتوجهة ض   ا ة صالطبنصن صالت م

 الألسخدصصال نية  رلصالجنصئهللا صالخطبنل صالتي نتضتي صالرت ص  رفل صال بدل لصالسا ة صالجس ية  .3

 ة. بصالتتتتعبي بدال تدية صال لال

 صحتجدزههللا غبن صالتشنلع.  رل لر ذههللا جنصئهللا  طف صالنهدئي .4

 صحلنو دنبكبة لصح ف ةصالةوصريخ  رلصالجنصئهللا صالتي ننطوي رفل ص تخ صأ صالقندبل صالب لية  .5

 . صحسخدصيتثل  طورل رفل  صحسبد لصالخطدبدت لصالطنلد صالتفخخة طدالتد كدن ص تعتدل هذه 

  ي هذه صالجنصئهللا لصالستنصك فبهد.  ري  دلالة صرنكدب  .6
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 : 11م(1999المعقودة سنة ) اإلرهابلمحاربة  اإلسالمياتفاقية منظمة التعاون : لرابعالمطلب ا

صالته ي  به  رلصالعنف  رفعدلبأمه كل فعل  ي  صإلرهدب ي هذه صالنفدقبة  صحلاللرنفت صالفقنل صالثدمبة  ي صالتددل 

صالنرب ببي صالندس،  إالقد  إاللجتدري ليه    رلفندي  رجنص ييقع ننفبذص التشنلع  رغنصضه رلكدمت بوصرثه  ريد

 إال دق رلحقوقههللا الخطن،  رل ر نههللا رلحنيتههللا،  رل، ررنصضههللا رلنعنيض حبدنههللا،  رلننليعههللا بإيذصئههللا  رل

 رلصال تبا  رفبهد،  رلصحتاالهد،  رلصالخد ة،  رلصالعد ة  صح اك رلبأح  صالتنصفق،  رلصالضنر بدالدبئة، 

صالوح ل  رل، صإلقفبتبةصالسا ة  رلنه ي  صال تقنصر،  رلبة الفخطن، صالتنصفق صال لال رلنعنيض صح  صالتوصرد صالوطنبة 

  بددل صال لل صالتستقفة.  رلصالسبد بة، 

 

 : 12اإللكتروني لألمنمبادرة االتحاد الدولي لالتصاالت  :المطلب الخامس

ت كدن قدمون صالنةدالت ق  طنر رفبه صالع ي   ي صالتطورصت ردن صالز ي  نذ ب صيته به   حتدية صالكدبا

قدمون صنةدالت ح يث ن ت قبددل صالن دد صال لالي الانةدالت، لصالتي ن والت التنظتة  صآلنصالد نية، لالبةدح 

 ي  بثدق صالن دد صال لالي الانةدالت رفل  35 تخةةة في نكنوالوجبد صالتعفو دت لصالنةدل لننص صالتددل 

التجتتع صالتعفو دت "بند  صالثقة  صالخدص بدالقتة صالعدالتبة صإلرانرتفبة صالت  ل في رتل صالنةدالت لجد  في 

في ص تخ صأ نكنوالوجبد صالنةدل لصالتعفو دت" لنوالل صالن دد صال لالي الانةدالت صالقبدأ بهذه صالتهتة  لصح ي

لصمطاقد  ي ذالك قدأ صالن دد ب رهللا صالتعدلن  د ببي صالشنكدت صالخد ة لصالقطدع صالعدأ  ي صجل ننسبق صالجهود 

 . صإلالكتنلمي الأل ي صالكتنلمبدبوصبة  لإمشد ، صإلالكتنلمي الأل يبة ردالت إ تنصنبجبةلصالعتل رفل ندني 
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 اتفاقية التعاون اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب 
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، كتد قدأ صالن دد صال لالي بدالتعدلن صحمشطةصالن دد صال لالي الانةدالت بتثدبة  فتقل دلالي رئبسي الهذه  لر دح

رتفبة   ي صجل صال تعدمة بهد في صإلالكتنلمبةحول صالجنيتة  صحلرلببةصالنفدقبة  رمجزصالذي  رلرلبد ع  جفس 

ل كتب  رلرلبدلصالتعدلن في  صح يل نظتة  صحلرلبيقدمومي دلالي، لكذالك صالتعدلن  ع صالن دد  إطدرلضع 

لنسعل نفك صالجهود  صحلرلبيصالخدص بدالن دد  صالمتنبولصالتت  ل التكدف ة صالجنيتة لصالتخ رصت كذالك  ع  صح هللا

بدالتعدلن  صإلالكتنلمي صح يحول  صإلقفبتيصالتؤنتن ، ثهللا رق  صإلالكتنلمي الأل يصالعدالتبة  صحجن لننفبذ  إطدرفي 

صال لحة  إراننو بدت  إح ىلصالذي جد  ضتي  2008 ع صالن دد صال لالي الانةدل في قطن في فدنصين ردأ 

 آمذصكلق  صرتت  صالتؤنتن  2006صالةددر ري صالتؤنتن صالعدالتي التنتبة صالنةدالت صالتنعق  بدال لحة في  درس 

ال لحة"، ليقوأ فنيق رتل ر تي  ي صالن دد صال لالي الانةدالت بتطوين نقنين حول بم " طة رتل ص ل  د يست

 . 13صإلالكتنلمي صح يصالتتدر دت التنهج لطني الفتعد ل  ع قضديد  رفضل

نعدلن ببي صال كو ة لصالةندرة ل وصجهة  لإقد ة، صإلالكتنلمي الأل يلطنبة  إ تنصنبجبةرفل لضع  صالتأكب لنهللا 

لصقن صالتؤنتن  صإلالكتنلمي صح يل صال وصدث، لدرهللا صالثقة في ال دصر  تخ صأ  ق رل لطنبة ، لصصإلالكتنلمبةصالجنيتة 

لحتدية صالدنبة صالت تبة الفتعفو دت لصالتي نع   صإلالكتنلمي الأل يلطني  إطدردرول جتبع صال لل بوضع لننفبذ 

 التعفو دت لصالنةدل. في  دبل صالتة ي الفت  يدت صالتي نوصجههد جنص  صنةدالهد بتكنوالوجبد ص رلاللبتثدبة  طول 

صالدنبة  لحتدية صإلالكتنلمي صح يبعض صالدف صن نق  د في ص تنصنبجبدنهد صالوطنبة في  جدل  رحنزتلفي حبي 

ينظن فبتد يتعبي صنخدذه  ي ن صببن ليعت  قطدع ننتبة  صح نصالت تبة صال نجة الفتعفو دت ب ر صالدعض 

صالنئبسبة صالعد ة الا تنصنبجبدت  صحه ص ي  د ل سبدنصمي صال الأل ي دً لطنب دً مهج ينظهللا إطدرلضع  إاللصالنةدالت 

 لإقد ة صإلالكتنلمي الأل يلطنبة  إ تنصنبجبةصالسبدنصمي رفل صالن و صالتدالي: لضع  صح يصالوطنبة في  جدل 
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الفت كهللا في صال وصدث لطنبد  إدصريةنعدلن رفل صالتستوى صالوطني ببي صال كو ة لدلصئن صالةندرة لص ت  صث ق رل 

ليعتل صالن دد  ع صالكثبن  ي صالشنكد   ي  صإلالكتنلمي الأل يلصالنهوض بثقدفة لطنبة  صإلالكتنلمبة لردع صالجنيتة

 .يصالسبدنصم صح ي   دل في  جدل  إمتدئبةصالقطدربي صالعدأ لصالخدص بشأن  دددرصت 

صالذصني حتدية صالدنبة صالت تبة صال نجة الفتعفو دت بغنض  سدر ل صالدف صن صالند بة في  جدالت صالتوربة لصالتقببهللا 

لق رصت صال تجدبة الف وصدث ليشجع صالن دد صال لالي الانةدالت  لصإلمذصرلبند  صالق رصت لنو بع مطدق صالتنصقدة 

 صإلالكتنلمبةرفل نقد هللا صالخدنصت ببي صالدف صن صالتتق  ة لصالدف صن صالند بة لفي دص ل هذه صالدف صن  ي  ال بنص جه 

لطدالدت صالقتة صالعدالتبة التجتتع صالتعفو دت في  ردلصتت نوفبن  جتورد إالل إضدفةرتل  "جدر الورش"لبنمد ج 

في  جدل  لصح يالدند  صالثقة  إالبهن يقوأ صالن دد صال لالي الانةدالت بتنسبق بأ 2005نومس في موفتدن 

يوفن صالن دد صال لالي الانةدالت صالتنظور صالعدالتي لصالخدنل رن ص تخ صأ نكنوالوجبد صالنةدل لصالتعفو دت 

 صالعدالتي.  صإلالكتنلمي صح يبنمد ج  بإطاقت  يدت لقدأ صالتطفوبة التوصجهة صال

في بند   جتتع  عفو دت  ر د بة بأهتبةفي ص تعتدل نكنوالوجبد صالتعفو دت لصالنةدالت  لصح يلن ظل صالثقة 

صال بوية في صال تعتدل صالفعدل، ل د ة رن  د نتسهللا صالت  يدت صالتي  رهتبتهد لصح يسد ل لص ي لردالتي، لالفثقة 

نعدلن  إطدرفي  إالالهد طدبع قدمومي لنقني ل ؤ سي لردالتي، لصن نفك صالت  يدت ال يتكي  وصجهتهد  نفنضهد

صالن دد  رر ه إطدرصالعدالتي هو  صإلالكتنلمي صح يلبنمد ج  لصإلقفبتيرفل صالتستوى صالت في  ل وصجهتهددلالي 

في  جتتع صالتعفو دت  لصح ية حفول التعزيز صالثق إاللصال لالي الانةدالت به   صقتنصح ص تنصنبجبدت الفتو ل 

ب صالزدلصجبة في صالعتل لنشجبع صالتعدلن نصالقدئتة رفل نج لصإلقفبتبةلحبث يتهللا صالتنكبز رفل صالتدددرصت صالوطنبة 

صالضعف  رلجهلصالهدكن لغبنههللا بد تغال  لصإلرهدببون فبتد ببي جتبع صالشنكد  صالتعنببي ليقوأ صالتجن ون 

 إاللي والون رتفبدنههللا  رمههللا إالللهندك  ي صال الئل صالتي نشبن  قفبتبةلصإللصالثغنصت في صالتشنيعدت صالوطنبة 
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قوصمبي  ائتة ليتكي نطدبقهد حتل يتهللا الههللا سي صالهجتدت رفل ض ديدههللا  صآلنصالدف صن صالتي ال نوج  فبهد حتل 

ثل الهللا نسفهللا  ي صالتعنض الت بدالفعلحتل صالدف صن صالتي ال يهد قوصمبي  رلكد ل نقنيدد  ي صالعقدب  إفاتفي ظل 

صالعدالتي الان دد صال لالي الانةدالت هي  صإلالكتنلمي صح ينفك صالرت ص صت لنوج   تس ركدئز الدنمد ج 

، صالهبدكل صالتنظبتبة، لبند  صالق رصت لصالتعدلن صال لالي ليتكون  ي لصإلجنص بةصالت صببن صالقدمومبة، صالت صببن صالتقنبة 

 هي:  إ تنصنبجبة ره   دعة 

يتكي نطدبقه ردالتبد  صإلالكتنلمبةنيع متوذجي التكدف ة صالجنيتة لضع ص تنصنبجبدت ال ت  صث نش .1

 . لصإلقفبتيلقدبل الا تخ صأ  ع صالت صببن صالتشنيعبة صالقدئتة رفل صالةعب يي صالوطني 

صالهبدكل صالتنظبتبة لصالسبد دت صالعد ة صالتائتة رفل صالةعب يي  إليجددلضع ص تنصنبجبدت ردالتبة  .2

 . الكتنلمبةصإلبشأن صالجنيتة  لصإلقفبتيصالوطني 

نكون  قدوالة  لصحمظتةلصالدن جبدت  الألجهزلدمبد ل طط صرتتدد  ر نبةالةوغ  عديبن  إ تنصنبجبةلضع  .3

 ردالتبد. 

لصال تجدبة الف وصدث الضتدن صالتنسبق ردن  لصإلمذصرردالتي الفن    إطدر إليجددلضع ص تنصنبجبدت  .4

 صال  لد ببي صالتدددرصت صالج ي ل لصالقدئتة. 

مظدأ هوية رقتبة ردأ ردالتي لصالهبدكل صالتنظبتبة صالاز ة  لإقنصر إلمشد بة لضع ص تنصنبجبدت ردالت .5

 الضتدن صالرتنص  بوثدئق صالتفويض صالنقتبة ردن صال  لد صالجغنصفبة. 

 . 14لضع ص تنصنبجبدت ردالتبة الدند  صالق رصت صالدشنية لصالتؤ سبة  ي صجل نعزيز صالتعدر  لصالتهدرصت .6
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صالتةف ة صالتتع ديي الت قبق صالتعدلن  ح  دبالتبة رد إل تنصنبجبة إطدرلضع  قتنحدت بشأن  .7

 لصال وصر لصالتنسبق رفل صالةعب  صال لالي في جتبع صالتجدالت.

 

 ألمعلوماتيمعاهدة بودابست لمكافحة جرائم القضاء : المطلب السادس

لصالتي الهللا نكي صالواليدت صالتت  ل  رالتعفو دنيضد  ف عده ل بودصبست التكدف ة جنصئهللا صال ي  12مةت صالتددل 

 صال ددي رشن  ي  دتتدن رفل:  رح صثبع   إالبهدنفد فبهد ل دررت بدالمضتدأ ط

 ريصالتعنوية ري  صحسخدصالضتدن قبدأ  سؤلالبة  ر نى ن صببن  لري و  يتدنل كل طن  ن صببن نشنيعبة )

 د صرنكدت الةدالح صالشخص صالتعنوي بوص طة سخص طدبعي صقتنفهد  إذصجنيتة  و وفة في هذه صالتعده ل 

 .  فه جز   ي رضو في صالشخص صالتعنوي بو  رلند بشكل  نف

 لهي  صالالكتنلمبةلالي في  كدف ة صالجنيتة ردن ل دئل  هندالك رقددت نوصجه صالتعدلن صال إنلينى صالددحث 

 ر أ لجود صنفدقبة رد ة  شتنكة ببي صال لل جتبعهد التكدف ة صالجنيتة  -1

 نظهللا صالقدمومبة صالتختففة . الب  صالقدمومبة لففسفة صالد فدهبهللا صالجنيتة ال تا  صالتق ص تا  -2
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 المبحث الثاني

 الوسائل االلكترونيةالمعنية لمواجهة جرائم امن الدولة عبر  اإلقليميةالجهود 

بد تخ صأ نقنبة صالتعفو دت لصالشدكدت رفل صالتستوى صال لالي الت قبق  ب رتجنصئهللا ص ي صال لالة  رنالق  بدت لصض د 

 صإلمتنمتبتةتبهللا  وصقع الهد رفل سدكة  بدالقبدأ صإلرهدببةدت تكي كل صالتنظت عظهللا ذالك ي   إذ إن ،ره صفهد

لصالتجنب   صح وصللجتع  لصحفكدر ي صجل بث صال ردية لصالتعفو دت  صإلجنص بةلبدالتنسبق  ع بعض صالتنظتدت 

ت صال كو بة لصالتنشئدرفل صالكثبن  ي صالتوصقع  صإلالكتنلمبةصالق رل رفل سي صالهجتدت  إاللفي صالو ول  صح ل ع 

ال  صآلنيشكل نعدلن ببي صال لل صالعنببة لبقبة دلل صالعدالهللا الكي حتل  رنرية لالدنلز هذه صالجنصئهللا فبجب لصالتجد

لصض ة رفل هذص صالتعدلن ببي صال لل صالعنببة  ي صجل  وصجهة هذص صالخطن صالج ي  لهذص صالقةور مدبع  ردالةنوج  

 . صإلالكتنلمبةصالو دئل  التدهبة صالق رل صالتقنبة التوصجهة جنصئهللا ص ي صال لالة ردن صإلدرصك ي قفة 

 األولالمطلب 

 الجهود العربية لمواجهة جرائم امن الدولة عبر الوسائل االلكترونية

صالتشنيعبة التوصجهة ظدهنل جنصئهللا ص ي صال لالة ردن  لصحمظتةبعض صال لل صالعنببة في  ي صالقوصمبي  ب رتلالق  

صالعنببة صالتت  ل  لصح درصتودية ل دئل صالنةدل حبث   رت بعض صالقوصمبي في صالتتفكة صالعنببة صالسع

صذرع فنبة لنطدبقبة التفعبفهد رفل كدفة  إاللي تدج  لصحمظتةلصالسودصن لصالجزصئن الكي  ي هذه صالقوصمبي 

 15يكون هندك مةوص نجنأ جنصئهللا ص ي صال لالة لفق هذه صالقوصمبي.  رنصالتستويدت ليجب 

                                                           
أ بتنظبهللا  ي صالتنظتة 25/8/2005-21ن صال لالي صحلل القدمون صحمتنمت لصالذي رق  بت ينة صالغندقة بجتهورية  ةن صالعنببة في صالفتنل  ي صالتؤنت 15

 . 98إلدصرية. كتدب رتل صالتؤنتن صصالعنببة الفتنتبة ص
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صال لالبة الكي  صحح صثصالفعل رفل  ردصت دعإندصالسبد ة صالعنببة  نذ  د يقدرب صالنةف قنن رفل  ب رتلالق  

 ركثن فدرفبة لفقًد الأل سهندك فن ة  ائتة الكي يدددر صالعدالهللا صالعنبي التكدف ة ظدهنل ص ي صال لالة بشكل 

 صالتدالبة: 

 صح ي إدصرلفي مطدق  صإلالكتنلمي لصإلرهدبفنقة رتل  تخةةة في  كدف ة جنصئهللا صالتقنبة  رمشد  .1

صالتجتورة "،  جتورة جنصئهللا صالتقنبة لصالتعفو دت". هذه صالخطول نعتدن صالجندئي حبث يتكي نستبة هذه 

 في صالعدالهللا صالعنبي.  صآلالي هتة لذالك المتشدر ظدهنل جنصئهللا صال د ب 

يكون جز   ي  هدأ جد عة مديف  إن صحفضل عه   تخةص في  جدل جنديدت صالتقنبة ل ي  رمشد  .2

ين صالق رصت صالعنببة في  جدل  عدالجة لحفظ نطو  إاللهذص صالتعه   بفضي ل . صح نبةصالعنببة الفعفوأ 

 . لصحب دثصالجندئبة  صحدالةلندويب 

ة في صالعدالهللا صالعنبي البتتدسل  ع نطور هذه صالظدهنل  ع صالتنكبز بت صالشنطبدالصآلنطوين صالتندهج في  .3

 صالعفتبة.  صحب دثرفل 

 درهللا صالقطدع صالخدص في  جدل صالت ريب لصالتختدنصت صالجندئبة.  .4

  16درجة ردالبة في صالتنسبق. إاللبعضهد بدعض الفو ول ربط هذه صالنشدطدت  .5

التكدف ة  صح د بةنعتدن  طفدد  ف د في صالوقت صالنصهي لذالك متبجة الفقةور صالوصضح في صالدنبة  صح سهذه 

 : صحنيفي صالعدالهللا صالعنبي. هذص صالقةور مدبع  ي  صإلالكتنلمي لصإلرهدبجنصئهللا صالتقنبة 
                                                           

-2بت ينة  سقط بسفطنة رتدن في صالفتنل  ي لرسة صالعتل صإلقفبتبة "نطوين صالتشنيعدت في  جدل  كدف ة صالجنصئهللا صالفتنصضبة لصالتي رق ت  16
 . 201أ بتنظبهللا  شتنك ببي هبئة ننظبهللا صالنةدالت صالعتدمبة ل نكز صالتتبز صالعنبي صالتدبع الان دد صال لالي الانةدالت. كتدب رتل صالتؤنتن ص4/4/2006
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  ختدنصت جندئبة(.  لرمظتة، بنص ج، رجهزل)ر أ نوفن صالتجهبزصت صالفنبة صالتتطورل  .1

 صالجندئي التدددل صالتعفو دت لصالخدنصت.  صح ي إدصرصتر أ نوفن صالنبط صالشدكي صالازأ ببي  .2

 صالجندئبة.  صحدالةقفة صالكوصدر صالدشنية صالتتخةةة في  جدل ف ص لجتع لندويب لحفظ  .3

 ر أ لجود  بد ة  عفو دت  وح ل في صالعدالهللا صالعنبي.  .4

 ر صالفنبة لصالتجهبزصت في صالقطدع صالخدص في  جدالت صالد ث لصالت ني لصالتختدنصت صالاز ة.قفة صالتةدد .5

 ر أ صالق رل رفل صالتدددرل في هذص صالتجدل.  .6

 . 17قفة صالتشنيعدت صالاز ة الف    ي هذه صالظدهنل .7

ال يتطفب حفو  صح نهذص صالقةور مدبع  ي ننصبط  ندطق صالضعف هذه لصالتعقب صت صالتةدحدة الهد الذص فدن  إن

 جذرية ل تكد فة  التوصجهة هذه صالظدهنل صالخطنل رفل صالعدالهللا صالعنبي. 

  دربة هذه صالظدهنل نتطفب نضدفن صالجهود  ي قدل صالكثبن  ي صالخدنص  في هذص صالتجدل  وص   ي صالقطدع  إن

فدن  في صالجد عدت لصالتعده  صالعنببة. لالكي يتهللا الهللا ستل هذه صالق رصت صحكدديتببيصالخدص لبدالذصت  ي  رلصالعدأ 

يكون جز ص  ي مشدطدت  صإلالكتنلمي لصإلرهدب نكز  تخةص التكدف ة جنصئهللا صالتقنبة  رمشد يتطفب  صح ن

. فعفل  دبل صالتثدل،  بكون ننكبز هذه صالتنصكز رفل مشدطدت صالتقنبة، رفهللا صح نبةجد عة مديف صالعنببة الفعفوأ 

. هذه صالنشدطدت  تنكز رفل صح نبةال رص دت صالجندئبة لص صحدالةصالجتتدع، رفهللا صالنفس، صال رص دت صالقدمومبة، 

 الفعدالهللا صالعنبي.  صإلالكتنلميحتدية صالقضد  

                                                           
17

 4/4/2006ورشة العمل اإلقليمي لتطوير التشريع في مجال مكافحة الجرائم االفتراضية المنفذة في  
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 رية إلحددطبع  لقورهد لذالك  صحز ة فهوأ صالتدددرل لالبس  عدالجة  ليجب رفل هذه صالتنصكز رن ننكز رفل

صالسبندريوهدت صال لل صالعنببة. هذه صالتدددرل نتطفب لضع  إح ىق  نتعنض الهد  إرهدببة رل إجنص بة  دلالة 

 . صحز ةصالاز ة في كبفبة  وصجهة 

 د ة في  بأ ن رللفي صالعدالهللا صالعنبي نوج  بعض صالتشنيعدت صالتي نغطي جنصئهللا صالتعفو دنبة لصال د ب بشكل 

 صالعنببة صالتت  ل، لرتدن، لقطن.  لصح درصت، لصحردن ةن، ل وريد، 

د  تد يعتت ه صغفب صالتشنيعدت صالعنببة في نةنبفهد لبتنصجعة  عظهللا صالتشنيعدت صالعنببة مج هد نتدع  نهجد قنيد

 الجنصئهللا صال د ددت لصالذي يةنفهد رفل صالن و صالتدالي: 

  صالدبدمدت.  رلصالالتقدط غبن صالتشنلع الفتعفو دت 

  صآلاليصال د ب  رمظتةصال  ول غبن صالتشنلع رفل . 

  .صالتجسس، لصالتنةت رفل صالدبدمدت لصالتعفو دت 

  ،بأ نصرههللاي رفل حقههللا في صالحتفدظ صالتع  رلصمتهدك  ةو بدت صالغبن . 

  ،كدن سكفهد.  ريدلثدئق  دن جة  رلنزلين ببدمدت 

  لنغببن، ل  و صالدبدمدت لصالتعفو دت.  رنا 

  ص تخ ص هد.  لإرددلجتع صالتعفو دت لصالدبدمدت 

  .نسنيب صالتعفو دت لصالدبدمدت 
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  صال طندع.  رل وص  بدالتع يل  صآلاليصالتع ي رفل بنص ج صال د ب 

 صالتجدرية.  لصح نصربتد يشكل صمتهدكد القوصمبي حقوق صالتفكبة  صآلالي تخ صأ بنص ج صال د ب مشن لص 

فبتد يختص  إقفبتيننظبهللا  رلصنفدقبة  إطدرننسبق ر تي رنبي  فتوس في  حيلبدالنغهللا  ي صالغبدب صالوصضح 

في  جدل ر   لنتدع بشكل  دص لصض ة ل توصالبة  لصح نبةصالجهود صالعفتبة  رن إالبتكدف ة صالجنصئهللا صالتقنبة 

 ل نهد:  لصإلمتنمتصالتةدحدة المتشدر صال د ددت  صح نبةصالظوصهن 

 هم صالتوصفق  1407 فن  6-3 صالتنعق ل في تلصالنةدال صآلالبة ي صالتعفو دت في صال د ددت م لل ر

 مظتهد  نكز صالتعفو دت صالوطني بوزصرل صال ص فبة صالسعودي. لصالتي أ 1986 ركتوبن 6-9

 صالندجتة ري صالتطور صالتكنوالوجي مظتتهد صالجتعبة صالوطنبة الف فدع صالجتتدري بنددي  م لل حول صالجنصئهللا

 أ. 29/10/1998-28 ال صالفتنل  ي  صحردنرتدن  صح يضددط 

  نكز صالد وث لصال رص دت بشنطة دبي.  1999الفجنصئهللا صالتعفو دنبة  صح نبةم لل صالتوصجهة  

  2000 ركتوبن 23-22ي صالفتنل  ي صنةدالت دبي ف بأكدديتبة صإلمتنمت ؤنتن جنصئهللا . 

  مديف صالعنببة الفعفوأ  ركدديتبة، مظتتهد د وصجهتهصالتست  ثة ل دل  صإلجنص بةم لل درص ة صالظوصهن

 . 2000، نومس صح نبة

  23بتنكز دبي صالتجدري صالعدالتي  صإلمتنمتردن  لصحرتدل ي صالدبدمدت ر صالذي ينظهللا ؤنتن صالقوصمبي-

 أ. 2001/ يندين24

 2001 ربنيل/ 25-24بتسقط في صالفتنل  ي  صإلمتنمتي ال  صالخفبجي صالثدمي  صالتؤنتن . 
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  ال صالفتنل  ي  صح نبةمديف صالعنببة الفعفوأ  ركدديتبةم لل صالشدئعدت في رةن صالتعفو دت مظتتهد 

 أ. 14-15/4/2002

 2002موفتدن  - ؤنتن ص ي صالتعفو دت صالعنببة ل دل  وصجهة صالت  يدت صالتستقدفبة صالقدهنل . 

  لجنصئهللا ص ي صال لالة مظتتهد كفبة صالشنيعة لصالقدمون بتسقط  ال صالفتنل  ي  صإلالكتنلمبةم لل صالجنصئهللا

 . 2002، ركتوبن 2 صحربعد  - دتتدن 28صالسدت 

  حول "قن نة صالشدكدت لحتدية ص ي صالتعفو دت" صالت  يدت صالتقنبة  18صالثدالث صحفنيقيصالتؤنتن صالعنبي

بدالواليدت صالتت  ل لبنردية  صإلالكتنلمبةعدلن  ع  جفس  ستشدري صالتجدرل بدالت 2010لصالقدمومبة ديستدن 

رئبس  جفس صالشعب صالتةني للزين صالتجدرل لصالةندرة للزين صال لالة الفشؤلن صالقدمومبة لصالتجدالس 

غنفة  ندرة –للزين صالنةدالت لرردية جد عة صالنبل  صإلدصريةصالنبدببة للزين صال لالة الفتنتبة 

 -صإلالكتنلميصالن دد صالعنبي الفت كبهللا  -صالتت  ل صالتعني بدالجنيتة لصالتخ رصت  هللاصح جفس  -صالدن جبدت

صالجهدز صالقو ي التنظبهللا  -صالجد عة صالعنببة صالتفتوحة -جد عة ربي ستس -جد عة صال لل صالعنببة

 . صإلدصريةصالتنظتة صالعنببة الفتنتبة  - بكنل وفت -هبئة  ندرة نكنوالوجبد صالتعفو دت -صالنةدالت

 صالتعدلن  ع صالجتعبة  صإلمتنمتلص ي صالتعفو دت في قدمون  19 لالي صالثدمي حول صالخةو بةصالتؤنتن صال

 دمت صيتبي(  -2البون  -3صالسبدبني بفنمسد ل  ر ة صالقدمون الجد عدت )البون  صحجنصأصال لالبة التكدف ة 

( لصالتعه  صح نيكبةنكسدس )صالواليدت صالتت  ل  -صإلرهدب نكز قدمون  -ت  بني لجد عة  دمبفنمسد 

( لصالتعه  صال لالي صح نيكبةففوري ص )صالواليدت صالتت  ل  -صإلالكتنلمبةصالجنيتة  لرب دثصال لالي ال رص دت 

                                                           
18

 أوراق المؤتمر العربي االفريقي الثالث حول فرضية الشبكات وحماية المطلوبات 
19

 أوراق المؤتمر الدولي الثاني حول الخصوصية وأمن المعلومات 
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لجد عة ربي ستس لبنردية لحضور رئبس  جفس صالشعب  بألكنصمبد صإلالكتنلمبةصالجنصئهللا  حب دث

لدرهللا   نكز صالتعفو دت -صالتةني للزين صالنةدالت لنكنوالوجبد صالتعفو دت لرئد ة  جفس صالوزرص 

  20لصنخدذ صالقنصر.

  ( بدالتعدلن  ع  نكز صال رص دت لصال تشدرصت لصالت ريب صإلمتنمت إد دنحول ) صحللصالتفتقل صالعفتي–

 21صالسبدبني.  صحجنصأة صال لالبة التكدف ة لصالجتعبجد عة ربي ستس  -صآلدصبكفبة 

  أ(: 1998السنة ) صإلرهدبصالنفدقبة صالعنببة التكدف ة 

 رلصالعنف  رفعدلهو "كل فعل  ي  صإلرهدب ي هذه صالنفدقبة بدن  صحلاللة  ي صالتددل نقضي صالفقنل صالثدمب    

صالنرب  إالقد  إاللجتدري، ليه    رلفندي  رجنص ي، يقع ننفبذص التشنلع رغنصضه رلكدمت بوصرثه  ريدصالته ي  به 

 رلصالضنر بدالدبئة   دقإال رلالفخطن،  ر نههللا رلحنيدنههللا  رلنعنيض حبدنههللا  رل بإيذصئههللاننليعههللا  رلببي صالندس، 

نعنيض صح  صالتوصرد صالوطنبة  رلصال تبا  رفبهد  رلصحتاالهد  رلصالخد ة،  رلصالعد ة  صح اك رلصالتنصفق  بأح 

 الفخطن. 

في  الإلرهدببدالتعنيف صالذي لضعه صالتشنع صالتةني  الإلرهدبياحظ   ى نأثن هذه صالنفدقبة في نعنيفهد 

صالتزصيد لصالعبوب صالتي  رنصالتعنيفبي في صالةبدغة، ليندني رفل ذالك  ، لذالك  ي حبث نقدرب1992قدمون  نة 

قدفت في صنجده صالتشنع صالتةني في  بدغة صالتعنيف ننطدق ب لرهد رفل صالتعنيف صالوصرد في صالنفدقبة صالعنببة 

 صإلرهدبالت دربة  صإل ا يصنفدقبة  نظتة صالتعدلن  رنماحظ  رنالب   ر نى ، ل ي جهة صإلرهدبالتكدف ة 

                                                           
 . 167جنصئهللا صحمتنمت ببي صالشنيعة صإل ا بة لصالقدمون، دصر صالنهضة صالعنببة ، ص (2009  ت ،) صحالفي، 20

 . 40، ص2007صإلمتنبول ل احقة صالتجن بي، صال صر صالتةنية صالفدندمبة  (2007)،يي   ت  نصج صال صالنلبي،  21

 



28 
 

ص دق ز نبد  صح بنل رن، رفل صرتددر صإلرهدبأ ق  نأثنت ب لرهد بدالنفدقبة صالعنببة التكدف ة 1999تعقود  نة صال

صثن صالفكن صالتةني في كتفة صالعدالهللا صالعنبي لصثن صالعدالهللا صالعنبي في كتفة صالعدالهللا  إاللن  د يشبفي صالظهور، لهذص 

 . صإل ا ي

دلصفع  إالل إسدرل ريةفي  تنهد  ي  رل وص  في  ق  تهد  هذه صالنفدقبة رتو د ق   فت رنلياحظ بدحثون 

 إاللنعدالج  سدددنهد، حبث مظنت هذه صالنفدقبة  رنلكبفبة صالقضد  رفبهد، فعدالجت صالظدهنل دلن  صإلرهدب

د ال صمه" بتعنل لرغنصضهكدمت بوصرثه  ريدصالته ي  به  رلصالعنف  رفعدلرفل صمه "كل فعل  ي  صإلرهدبيصالعتل 

ربتد بطنيقة – رهتفتد صمهلزمد في قبدأ صالتجنيهللا لصالتسؤلالبة صالجندئبة ري صالفعل، ثهللا  صإلرهدبيصالعتل  ال لصفعنقبهللا 

 صحفنصد إرهدبرفل  نيدً حةض   وصطنبهد فنكز  رل ر نى صالذي نتدر ه صال لالة ض  دلالة  صإلرهدب - قةودل

 لصالجتدردت. 

صالته ي   رلصالعنف  رفعدل ددي، ليتتثل في  رلالهتديقوأ رفل رنةنيي:  صإلرهدبللفقد الفتعنيف صالتذكور فدن 

جتدري. لال  رلل نخطبط فندي رف وص  جد  هذص صالتشنلع بند   رجنص يصالجدمي ضتي  شنلع  يأنبهدبه لصالتي 

جسبتد،  رل، فق  يكون بسبطد صإلرهدبنشتنط صالنفدقبة ق رص  عبند  ي صالعنف حتل يكون رنةنص  دديد في قبدأ 

يكون رفل ق ر  رن صإلرهدبيلهو  د يعبب هذص صالتعنيف، فدالتفتنض في صالعنف  الكون صالنص  طفق في ذالك،

بتكون  فوكهد صالتددي  ي  ر نى جنيتة  ريةصالعددي صالذي يتخفل  رل ي صالجسد ة نتبزه ري صالعنف صالدسبط 

 صرت ص   ددي. 

عههللا، لالفظ "صالندس" ننليرل صالنرب ببي صالندس  إالقد لثدمي هذيي صالعنةنيي: صالعنةن صالتعنوي، لهو مبة صالجدمي 

 جتورة  ي صالدشن، بل يكفي لفقد  صإلرهدبيض ديد صالعتل  رليكون صالتجني رفبههللا  رنهند ال يفتنض لجوب 

بته ي  ررس صال لالة  صحسخدص، كقبدأ صح  إرهدبي بأمهالوجهة مظنمد لقوره لالو رفل فند لصح  الو ف صالعتل 
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 رييعفهللا  رنس صال لالة ن ت لطأل صالته ي  دلن ه رفل صنخدذ  وقف  عبي  ي قضبة  د ليستجبب ررال رغد 

 بتد ح ث.  ر نسخص 

 رلجنيتة  رية: "بأمهد نهد فتعنفهد  صحلاللفي صالفقنل صالثدالثة  ي صالتددل  صإلرهدببةلنقود صالنفدقبة نعنيفد الفجنيتة 

 رلد  تتفكدنه رلرفل ررديدهد  رل ي صال لل صالتتعدق ل،  ريفي  إرهدبيسنلع فبهد نننكب ننفبذص الغنض 

 ةدال هد، يعدقب رفبهد قدمومهد صال ص في..."، لق  ر دت ذصت صالفقنل ر دص  ي صالنفدقبدت صال لالبة لجعفت  ي 

 إ نصج، ثهللا جد ت في صالتددل صالثدمبة لمةت  نصحة رفل صإلرهدببةصالجنصئهللا صالوصردل فبهد  ي ضتي صالجنصئهللا 

لصالع لصن؟،  ي صجل  صحجنديحتال حدالت صالكفدح بتختفف صالو دئل، بتد في ذالك صالكفدح صالتسفح ض  صال

 . صإلرهدببة صحرتدلصالت نر لنقنين صالتةبن لفقد التدددئ صالقدمون صال لالي،  ي دصئنل 

 ورل  ي  ور صالكفدح صالتسفح لهي نفك صالتي يتس  رل ي صال تثند  صالتذكور ص تثنت صالنفدقبة حدالة  لص تثند 

، لهو  د يعن  بدال نكدت صالمفةدالبة، فأبقتهد رفل حدالهد صحطنص  ي صال لل  حيفبهد صالعنف صالوح ل صالتنصببة 

 صإلرهدببة ي صالجنصئهللا  ريفدن هذه صالنفدقبة مةت  نصحة رفل ر أ صرتددر  لر بنص ي ر أ صالتشنلربة، 

 صالتنةوص رفبهد فبهد  ي صالجنصئهللا صالسبد بة لذالك ال لصري نسفبهللا صالتطفوببي فبهد. 

 هة جرائم امن الدولة عبر الوسائل االلكترونيةالمطلب الثاني: الجهود األوروبية لمواج

لصالتي يفزأ رفل صال لل صالتتعدق ل صرتددرهد  صإلرهدبصالتكومة الجنيتة  صحفعدل ي صالنفدقبة،  صحلاللح دت صالتددل 

صالدوصرث صالسبد بة الهد، حتل يتكي نسفبهللا  رلجنصئهللا رددية لالبست جنصئهللا  بد بة بغض صالنظن ري صال لصفع 

 صالجنيتة الفت دكتة لصالعقدب.  إقفبتهدصالتي لقع رفل صالتجن بي الف لالة 

  ي صالنفدقبة رفل:  صحلالللنشتل طدئفة صالجنصئهللا صالتي حةننهد صالتددل 
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 . 1970جنصئهللا صال تبا  رفل صالطدئنصت صالتي لردت في صنفدقبة الهدي  نة  .1

 ومتنيدل  نة صالجنصئهللا صالتي لردت في صنفدقبة قتع جنصئهللا صالرت ص  رفل  ا ة صالطبنصن صالت مي في  .2

1971 . 

صالتتتتعبي  صحسخدصحنية  رلصالسا ة صالجس ية  رلصالجنصئهللا صالخطبنل صالتي نتثل صرت ص  رفل صال بدل  .3

 بدال تدية صال لالبة. 

 . الألفنصدصالحتجدز غبن صالتشنلع  رلصالجنصئهللا صالتي نتضتي صالخطف لص ذ صالنهدئي  .4

صالستنصك  ع سخص يننكب هذه  رل هدإالب صإلسدرلجنيتة  ي صالجنصئهللا صالسدبق  ريةصالشنلع في صرنكدب  .5

 ي دلل صرنكدبهد.  رلصالجنيتة 

، بسدب ر أ صالنفدق رفل  فهوأ ردأ حول صالتعنيف  صإلقفبتبةر أ فدرفبة صالنفدقبدت  رنلينى صالددحث 

 . نجنيتهصالقدمومي الفنشدط صالذي يتكي صالنفدق رفل 

ل دئل صالتوص ل ردن  نصئهللا ص ي صال لالةالتكدف ة ج صإلقفبتبةر أ لجود صنفدقبة نضهللا جتبع صال لل  لريضد

ص تعتدل  إ د للصكتشدفهد ل  وصجهتهد ، ل نع  صالسبدنصميرفل  نع صالجنصئهللا  إقفبتبدليجب صالعتل صالجتتدري، 

 .صالتعفو دت نكنوالوجبد
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 الفصل الثالث

 الوسائل االلكترونية.عبر  لمواجهة جرائم امن الدولة األردنيسياسية المشرع 

 

  صحردميبتكدف ة جنصئهللا ص ي صال لالة ري طنيق ر ل قوصمبي جزصئبة  نهد قدمون صالعقوبدت  صحردمينع الق  قدأ صالتش

لنتويل  صح وصللقدمون  كدف ة غسبل  2015السنة  27رقهللا  صالالكتنلمبة جنصئهللاصال لقدمون  1969السنة  16رقهللا 

 . 2017السنة  46رقهللا  صإلرهدب

نتتبز بدالا نكزية فضا رفل  إذصكدالتففزيون لصالنصديو  صح نى  ية ري صالو دئل صالتقفب صالو دئل صالالكتنلمبةختفف ن

 ستخ  ي صالشدكة ق  يةد وص  نتجبي الفتعفو ة ل ي ثهللا فدن صالسؤصل صالتههللا هو كبف يتكي صالسبطنل رفل  إن

صالجندل التعدقدتههللا؟ لهو  صالتسئوالبيصال لالة  ثا الفشدكة لكبف يتكي ن  ي   بأ يصالت توى غبن صالتشنلع صالتضن 

 صإلالكتنلمبةهل نكفي صالنةوص صالقدمومبة صالتقفب ية في صالتة ي الفجنصئهللا  رهتبة ركثنطنح  ؤصل  إالل فعند  د ي

 صالتست  ثة؟ 

 فإذصلركند صالجنيتة هتد صالنكي صالتددي لصالنكي صالتعنوي  رركدمهدنتوصفن كد ل  رنالقول بوجود جنيتة  د صل يتعبي 

 لصإلرصدلال ى  ننكدهد صالقة  صالجزصئي  صالذي يقوأ رفل صالعفهللا  يتوصفن إنكدمت صالجنيتة  ي صالجنصئهللا صالعت ية نعبي 

قدأ ال يه هذص  صإلجنص يصرنكدب صالجنيتة ردالتد بتضتون مشدطه  إاللصالشخص  إرصدلصنجهت  إذصلبند  رفل ذالك 

 صالقة  لن ققت  سؤلالبته صالجندئبة رتد قدأ به  ي مشدط. 
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سخةد  رطنفهدصال لالبة بأمهد صالجنيتة صالتي يكون صح  صالجنيتة  لق  رن  صالدعض صالطدبع صال لالي الفجنيتة فهوأ 

 شدكل فبتد  إالل ردىق   صإلمتنمتصالتننكدة بوص طة سدكدت 22 ذصت صالطدبع صال لالي لصالتؤ سدتدلالبد كدال لالة 

يتعفق بت  ي  صالتسؤلالبة صالجزصئبة  التننكب صالفعل غبن صالتشنلع رفل صالشدكة لذالك ال تا  صالقوصمبي صال لالبة 

كذالك حدالة صرنكدب  ر نى  جن ة في دلالة ل تدحة في دلالة  صحسبد قدالب  كدن نكون بعض لصالعددصت لصالت

بعض صالةعوبدت  إاللنؤدي  صحسبد كل هذه  ر نى صالجنيتة في دلالة ل وقع صالنظدأ ل ستخ أ صالجهدز في دلالة 

 في ن  ي   سؤلالبة  ننكب صالفعل. 

 صإلمتنمتصال لالة ردن  بأ ي عفو دت  ضنل  رل  ددررلالذالك نقوأ صالتسؤلالبة صالجزصئبة  ال ى كل  ي يقوأ  بنشن 

ري جنصئهللا ل الذالك لهو  د  نقوأ ب رص ته حول صالتسؤلالبة صالجزصئبة   ررصدنهكدن يعفهللا بتد ب ر  نه لصنجهت  إذص

  في  د ثبي صالتدالببي.  صالو دئل صالالكتنلمبةص ي صال لالة ردن 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .195،ص  أ2004صالجنصئهللا صالندسئة ري ص تخ صأ صالمتن مت ، دصر صالنهضة صالرنببة ،صالقدهنل ،،  نرتن   ت  صبو بكبي، يومس،  22
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 األولالمبحث 

 بالوسائل االلكترونيةئم المتعلقة عن الجرا المسؤولية الجزائية أحكام

 موضوع المسؤولية

، صالقدئهللا رفل لجود بنص ج صالكتنلمبة لقوصر  هللا صالتعفو دت صالالكتنلمي لصالنةدلفي ردال مشه هرن صالتطور صالذي 

رلج   جدال لص عد الت  ل ، ركدن ق ر  تكي إاللت لصالت كهللا بهد الفدبدمدت ننظهللا رتفبة ص تعتدل صالتعفو د

رل  ي صجل صالتخنيب، ل ي ثهللا  صالتددية غبن صالتشنلرةصالسبئة ،  ي رجل صال تفددل  دصالنوصي لر  دب صالفضوالببي

 صالجزصئبة التعدقدتههللا . صالتسؤلالبةصالسؤصل صالتههللا هو : كبف يتكي ن  ي  

 ي. ببدالتطفدبي صالتدالب  نعنضهلهذص  د  رركدمهدنتوصفن كد ل  إنيتعبي صالقول بوجود جنيتة  د 

 

 مادي في جرائم امن الدولة الركن ال: األول المطلب 

صالعاقة ل صالنتبجة ل صالسفوك  لصالذي يقوأ بتوصفن رنةن الفجنيتة بةفة رد ة ركندن يتتثان في صالنكي صالتددي

قة   دص ق  يتطفده صالتشنع في بعض  إالل بدإلضدفة لصإلرصدللصالنكي صالتعنوي ليتتثل في صالعفهللا  ،صالسددبة

 صالجنصئهللا.  رموصع

في  رلصالجنصئهللا  فة  د ة في صالجدمي  رموصعصالعد ة ق  يشتنط صالتشنع الدعض  نصحركدهذه  إالل لبدإلضدفة

 . نضد هندك ركند  فت إنفي   ل صالجنيتة فبقدل  رلصالتجني رفبه 
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 ور يكون هندك  إنجنيتة  بأمهفق  صستنط صالتشنع الكي يو ف صالفعل  ر ي صال لالة  لكذالك صال دل في جنصئهللا

 جتدري.  رلفندي  صالنكي صالتددي 

النكي صالتعنوي في صالجنيتة لذالك التنكبز ص ليفبهجنصئهللا ص ي صال لالة صالنكي صالتددي ال ذالك متندلل بدالطنح لرفل 

 . صال لالة جنصئهللا ص ي  رمتدطصال رص ة رفل 

يتطفب لجود  هذه صالجنصئهللاصالسفوك صالتددي في جنصئهللا  رلصالنشدط  فإن صالالكتنلمبةجنصئهللا فري صالنكي صالتددي ال إ د

 عنفة ب صية هذص صالنشدط لصالشنلع فبه لمتبجته فتثا يقوأ  ننكب  ريضدليتطفب  متبدالمتن ببئة رقتبة لصنةدل 

يقوأ  إن رلصالجنيتة بتجهبز صال د ب الكي ي قق اله ح لث صالجنيتة فبقوأ بت تبل صال د ب بدنمد ج ص تنصق 

 بدآلدصبة  خف رلنهبئة  ف دت ن تل في طبدنهد  وصد دصرنل  إاللهذه صالدنص ج بنفسه لكذالك ق  ي تدج  بأر صد

بنص ج فبنل دت  رر صديقوأ بجنيتة  إنكتد يتكي  Hosting Serverصالعد ة لن تبفهد رفل صالجهدز صالتضبف 

 نتهب ص الدثهد. 

ن ضبنية لفي صال قبقة يةعب صالفةل ببي صالعتل صالت ضبني لصالد   في  ررتدلالبست كل جنيتة نستفزأ لجود 

 رالصالت ضبنية  صحرتدلتل لالو كدن صالقدمون ال يعدقب رفل ح لصالمتنمتفي جنصئهللا صالكتدبونن  صإلجنص يصالنشدط 

يختفف بعض صالشي  فشنص  بنمد ج ص تنصق ل ع صت الفك صالشفنصت  صح نصمه في  جدل نكنوالوجبد صالتعفو دت 

 جنيتة في ح  ذصنهد.  صحسبد فتثل هذه  الألطفدللكفتدت صالتنلر لحبدزل  ور دردرل 

 شدكل ر ل فعفل  دبل صالتثدل  كدن لز دن ن قق  صالالكتنلمبةجنصئهللا الصفي  صإلجنص بةنثبن  سأالة صالنتبجة 

صح  صالدنوك في  Serverصالانبنبة بد تنصق جهدز  ددأ  ر نيكدففو قدأ صح  صالتجن بي في  صإلجنص بةصالنتبجة 

صالقدمون  إسكدالبةهل هو  ،لهذص صالخددأ  وجود في صالةبي فكبف يتكي  عنفة لقت ح لث صالجنيتة صحردن
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بع  دلالي  )ري  د هو صالقدمون لصجب صالتطدبق في هذص صالجدمب حبث رن هندك صالشأنصالتطدبق في هذص  صالوصجب

 . الت  ي  صالتسؤلالبة صالجزصئبة في هذص صالتجدل

 

 في جرائم امن الدولة  اإلجراميالسلوك :  أوال

لهذه صالنةوص  ،ةعل صالتجنأ لفقد الفشنربة صالجزصئبفي صالنص صالجزصئي صالذي ي  د صالف صإلجنص ييت  د صالسفوك 

فبتد  رالال نثبن  شكفة في صالفقه  لصحلاللنكون حنل  نمة غبن    دل  لر دنكون جد  ل ل   دل  ر دصالتجنيتبة 

 صحفعدلصالت  ل صالتشنيعي التجنيهللا  إرددلج ي ل ال يشتفهد صالنص فا يكون هندك ب   ي  رفعدل ي  نطنرق  

رددرصت  إاللبدالو ف صال قبق الفسفوك حبث يفجد صالتشنع  صإلحدطةصالثدمبة فت  ث رن  د يةعب  ر د 23صالج ي ل

  24ن  ي  الفسفوك   ل صالتجنيهللا. رلرد ة الو ف صالسفوك لي  د صالنتبجة لراقة صالسددبة دلن نفةبل 

 لصحل د لصالنةوص صالتجنيتبة في جنصئهللا ص ي صال لالة  ي قدبل صالةبدغة صال نل غبن صالت  دل نتتبز بدالسند 

رد ة غبن لصض ة صالتعدالهللا  فدظراليتسهللا بدالغتوض لر أ صالت  ي  لصال قة لص تخ صأ لصالتكنصر الفتنصدفدت لبعضهد 

 25.  لصال  لد

البست قد نل رفل  لإمهدصالةبدغة صال  يثة  ر دالببصح   بأمهدفي صالةبدغة  صح فوبهذص  رمةدرليدنر  -

نقدبة ال صالنهديةنخضع في  دصمهجنصئهللا ص ي صال لالة فقط بل  تدعة في قدمون صالعقوبدت بةفة رد ة لثهللا 

                                                           
 ل د بع هد.  10ع  دبق صصالجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال لالة  نج 1997،رد  صالفتدح صالةبفي، - 23

 .52ص،1968صالجنصئهللا صالتضنل بد ي صال لالة ، صالنظنية صالعد ة الفقدمون صالجندئي،صالتعدر  ، صال كن ريثة ،  ،سبستر بهندأ،  24
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 26صالتةف ة صالت تبة في هذه صالجنصئهللا ن  ي ص رهتبةهو  صح فوبصالقدضي لصالسدب في ص تخ صأ هذص 

ل طورنهد ليطفق رفبه صالدعض صالتجنيهللا صالت ويطي لالذالك حنص صالتشنع رفل نجنيهللا هذص صالسفوك 

ل ضعبفة رف ينسدهصالتوجه م و صالرت ص  رفل هذه صالتةف ة لالو الهللا ي قق  ددية ننذر بدالخطن لالو 

 27كبدن صال لالة.

صالتشنع  لدصر الجنيتة فدالجنيتة هي صالسفوك صالتخدالف  حيرند ن صالنكي صالتددي  رللصالسفوك هو ل 

صالنفسبة دص ل  صحفكدر رننت قق في صالعدالهللا صالخدرجي بتظدهن  ددية  فتو ة ليتننب رفل ذالك ل 

فل  فهوأ    د صالنفس ال يتكي صالعقدب رفبهد لال يتفق صالفقهد  في  جدل صالقدمون صالجزصئي  ر

 28الفسفوك.

 

ن قبق متبجة  عبنة  إاللكل حنكة رضوية  ي صالجدمي يةل بهد  رنفهندك  ي يتو ع في ذالك صالتفهوأ لينى 

صرنكدب صالجنيتة لالذالك فدالسفوك في هذص صالتفهوأ يشتل صالتةن  صالتددي لصالنتبجة صالتت ققة في صالعدالهللا  إالل ردى

صالذي يشتل صالتةن  صالتددي دلن صالنتبجة  صإلجنص يفوك بدالتفهوأ صالضبق الفس يأ ذصالخدرجي لهندالك  ي 

 لر ن إيجدبي فوك  إاللصالتتنندة رفبه لينقسهللا صالسفوك في هذص صالتفهوأ لحسب ظهوره في صالعدالهللا صالخدرجي 

 هو صالفعل بتعنده صال قبق لصالسفوك صالسفدي ليتتثل في صال تندع.  صإليجدبي فدي صالسفوك 

                                                           
 ل د بع هد.  10صب لن دصر مشن ،  ،صالوصقعة رفل ص ي صال لالة رد  صالفتدح صالجنصئهللا صالةبفي،  26

 .93ص ،ب لن دصر مشن ،دالتةف ة صالعتو بة تضنل بصالجنصئهللا صال ،صحت  فت ي  نلر،  27

(67ص  دبق  نجع صالعتو بة بدالتةف ة صالتضنل صالجنصئهللا بهندأ )صال كتور ر سبس 28
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ه صال نكدت صالجستبة الفشخص صالتي نظهن في صالعدالهللا صالخدرجي بطنيقة : ليقة  بصإليجدبيصالسفوك  رللصالفعل 

صالتتتثل في صالفعل يشتل  صإلجنص يصالسفوك  إذص ددية  فتو ة للفقد الهذص صالتفهوأ فةور هذص صالسفوك ر ي ل 

صالذي يشتل صالفعل دلن صالنتبجة  صإلجنص يالهللا نكي كفهد لفقد الفتفهوأ صالضبق الفسفوك  إنصغفب جنصئهللا ص ي صال لالة 

 . ر ن رجنص يبة د متوذج  ال  د ندالو ن ققت صالنتبجة ل 

حنل  عدنل ري  إدصرليفزأ  ريالففعل صالتننكب  ت صالعضوية الفشخص يفزأ ن قبق رنةن مفسيالف نكد بدإلضدفة

صالفدرل لهذص هو  إرصدلن بط بهد  رنصالنتبجة صالتي ال يفزأ  إرصدلصالفعل ال  إرصدلهي  إمتد صإلرصدلذالك صالفعل لهذه 

 رتددر بدالسفوك فق  في جنصئهللا ص ي صال لالة. صال ر دس

 

 صإلنبدنفي صالعدالهللا صالخدرجي فتفهوأ صالتخدالفة يعني صالشكل صالسفدي ر أ  إيجدببةب نكة  صإلنبدنكدن صالفعل هو  إذص

 البس كذالك دصئتد فذالك هو صالتفهوأ صالطدبعي الففعل.  صح ن رن رالبفعل  عبي 

 دالف  إذص  فدبدً  دالف مةد قدمومبد ينهي ري ذالك صالفعل ليع   إذص دإيجدببصالتفهوأ صالقدمومي فدن صالفعل يع   ر د

صال تندع كقبتة جندئبة ال يشتل كل حدالت صال تندع ليعني ذالك صمه  رنبفعل  عبي  بدإلنبدن يأ نمةد قدمومبد 

 . 29البس كل ص تندع ي  ل في نكويي صالنكي صالتددي الفجنيتة

 

 

 
                                                           

29
 .205دار الثقافة، ص  -كامل السعيد، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات 
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  اإلرهابيةالنتيجة في الجريمة  ثانيًا:

لنتثل صالع لصن صالنهدئي رفل صالتةف ة   ل  صإلجنص يصالتتننب رفل صالسفوك  صحثن صإلجنص بةيقة  بدالنتبجة 

صالنلح في جنيتة  كإزهدقن قبقه  إاللهي صالغنض صالذي يسعل صالجندل  إذص صإلجنص بةصال تدية صالجندئبة فدالنتبجة 

في صالجنصئهللا  لصالسنقة لصالنتبجةهللا صالعددية كدالقتل صالقتل لصال تبا  رفل صالتدل في جنيتة صالسنقة هذص بدالنسدة الفجنصئ

 ي صالتتكي رن نكون جنيتة  طن رل جنيتة ضنر كقبدأ سخص رل  جتورة إرهدببة  .بةفة رد ة صإلرهدببة

بإح صث نفجبنصت لقتل رسخدص ) ثل نفجبنصت رتدن( ل ي صالتتكي رن نكون جنصئهللا   طن  ثل قبدأ جتدربة 

سنح قضبة نفجبنصت رد ي حبث قد ت  جتورة   ة الإلطاع رفل ر نصرهد.إرهدببة بدال  ول إالل  وصقع ر نب

 ي صإلرهدبببي بوضع ردوصت مد فة في بعض صالفنددق في رتدن لصالتي نسته   حفات زفد  ذهب ض بتهد 

 ر د  ي صالتوصطنبي.

 عالقة السببية في الجريمة ثالثا: 

لنعتدن راقة صالسددبة جوهن صالنكي  30صإلجنص بةة لصالنتبج صإلجنص يلصالتقةود بهد راقة صالسددبة ببي صالسفوك 

 صإلجنص بة ي صالفدرل لصن ن  ث صالنتبجة  رجنص ييقع  فوك  رنصالتددي فا يكفي القبدأ صالنكي صالتددي الفجنيتة 

 يكون ببنهتد رصبطة  ددبة.  رن ري دحب هذص صالسفوك  إاللننسب هذه صالنتبجة  إنبل يفزأ فضا ري ذالك 

نكون صالنتبجة صالتي ح ثت  ؤك ل صالوقوع بدالنسدة  رنقة صالسددبة ببي صالسفوك لصالنتبجة لال يشتنط الفقول بعا

  31رددل. صح ورنكون صالنتبجة صالتي ح ثت   تتفة صالوقوع لفقد التد نجني رفبه  رنالفسفوك بل يكفي 

                                                           
30

 كامل السعيد، نفس المرجع السابق. 
31

 .1966، لسنة 2، دراسة تحليلية مقارنة، طد. رؤوف محسن، السبب في القانون الجنائي 
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نوصفن صالسفوك  ورل صالجنصئهللا صالشكفبة صالتي يكفي فبهد  يأ ذصالدعض  نهد  رنجنصئهللا ص ي صال لالة  مج   إالللبدالنظن 

ننندط  إجنص بة ورل صالجنصئهللا صالتددية صالتي نستفزأ ن قق متبجة  يأ ذ نهد  صح ندلن لقوع صالنتبجة لصالدعض 

 هذص صالتقسبهللا.  إطدربدالسفوك بنصبطة صالسدب بدالتسدب الذص لجب ب ث راقة صالسددبة في 

 : "جرائم الخطر": الجرائم الشكلية 1

 إجنص بةدلن نطفب لقوع متبجة  صإلجنص يصالقدمومي بتجند ن قق صالسفوك هذه صالجنصئهللا يتكد ل سكفهد  رنقفند 

  32فدالتةف ة صالتي ي تبهد صالقدمون نتعنض الفخطن بتجند ن قق صالسفوك صالتجنأ.

هي  ي جنصئهللا  صالتكنوالوجبدغدالدبة جنصئهللا ص ي صال لالة صالتقفب ية رل صالجنصئهللا صالتننكدة ري طنيق  رنلينى صالددحث 

 نع  جنصئهللا سكفبة .  صحردميقدمون صالعقوبدت ، لفقًد اللث متبجة تطفب ح ن صالخطن صالتي ال

 : "جرائم الضرر": الجرائم المادية 2

في  ر د بدفهذه صالنتبجة نعتدن رنةنص  صإلجنص بة صالنتبجةبت قق  راللهي صالجنصئهللا صالتي ال يعدقب رفبهد صالتشنع 

 صالجنيتة ال نقوأ ب لمه.  رن ريصالنتوذج صالقدمومي الفنكي صالتددي 

فبهد يف ق صالضنر بدال ق صالتعت ى رفبه  صإلجنص يجنصئهللا صالضنر الن صالسفوك  ريضديطفق رفل هذه صالجنصئهللا 

 صالذي ي تبه صالقدمون. 

ح لث  إاللهو صالسدب صالوحب  صالتؤدي  صإلجنص ييكون صالسفوك  رنليفزأ القبدأ صالدنبدن صالقدمومي الهذه صالجنصئهللا 

 تبجة صرنددط صالسدب بدالتسدب. صالسفوك كتد قفند ينندط بدالن رنصالنتبجة بتعنل 

لهند مكون بة د  د يستل بدالجنيتة صالتد ة  صإلجنص بةصالجدمي ق  ينجح في ن قبق صالنتبجة  رنل ي صالتاحظ 

كت  ل صالسفطدت في صالوقت  ررصدنهصالجدمي ري ن قبق هذه صالنتبجة متبجة الع ل روص ل  درجة ري  يعجزلق  

 صح ث بدة صالجدمي في  إالل لر دن ال ظة صالقبدأ بدرنكدب صالجنيتة التغددرل صاله   صالتسته   صالتكد رلصالتند ب 
                                                           

 153ص 2011،دصر صالنهضة  ،2ط،صالكتدب صاللل ،مون صالجندئي لصالتكفوجبد صال  يثة صالقد(، 2011)جتبل رد  صالددقي  صالةغبن، 32
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كع أ دقته في صالتةويب  ثفهد لهند نوج   د نستل بدالشنلع في  صإلجنص يصالنتبجة رغهللا قبد ه بدرنكدب صالسفوك 

 صالجنيتة . 

ح  صالقنص نة في صالتثدل صالتدالي قبدأ ص صالالكتنلمبةجنصئهللا صالبتوصفن صالنكي صالتعنوي في  ريضدهذص ليتكي صالقول 

لصالقبدأ بفك سفنل صالتوقع لنخنيده الف ةول رفل  صإلمتنمتبنسخ بنص ج كتدبونن  ي  وقع رفل سدكة 

 بدالشنكة.  صحذى لإليقدعصالدن جبدت 

 : 33الوسائل االلكترونيةامن الدولة عبر الركن المعنوي في جرائم المطلب الثاني: 

  صالجدمي.ة صالتي ننبط ببي  دديدت صالجنيتة لسخةبة صالنكي صالتعنوي هو صال دالة صالنفسبة الفجدمي لصالعاق

حبث يشتنط صالتشنع  صالالكتنلمبةجنصئهللا صالفي سدن  صحرهللابدالنسدة الفقضد  صالفنمسي فدن  نطق  و  صالنبة هو  

 . صحسخدص بأح صالفنمسي لجود مبة  و  في صالرت ص  رفل بني  صالكتنلمي  دص 

صالتتدع لصالت فبل  بأرتدلل رب  فني لنقني بدالغ رفل صالقدئتبي يشك صإلالكتنلمي رل رالتعفو دنيلصالو ول الفتجنأ 

  .صالتختففة صإلجنص بةالتابسدت صالوقدئع 

 إالبهصالسبطنل  ي قدل صالشخص صالطدبعي صالتشدر  رل صحسنص مقص  ردى د  إذص سؤلالبة صالشخص صالتعنوي ل 

 صالجزصئبةالتسؤلالبة هذه صالتسؤلالبة الي نؤثن رفل قبدأ صل  ،سخص طدبعي صقتنفهد ن ت  بطننه بوص طة

 صالجنيتة.  صقتنفوصصالذيي  صالطدبعببي الألسخدص

 

  

                                                           
33

 79محمود نجيب حسن، القسم العام، المرجع السابق، ص  
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 الثاني المبحث 

 الدولة بأمن الماسة جرائمصور ال

 ةصالالكتنلمب ي صال لالة التشتل  ور صالجنيتة صالتنظتة ، حبث ظهن صالع ي   ي  ور صالجنيتة رجنيتة  ص ت ت

 ي  االهد  ررتدالههللا صالبتدر و صقع الههللا رفل صالمتنمت ، لص ذ  ننكدو جنصئهللا ص ي صال لالة  و صالعنكدونبة رفل صالشدكة

 نستعنض  ي  ال هذه صالن دالة ل  ،يصالالكتنلم لصإلرهدب صإل نصر إفشد ل  ،صح وصلالنجدر بدالدشن لغسبل كد، 

 صال لالة لذالك رفل صالن و صالتدالي: بأ يبعض  ي  ور صالجنصئهللا صالتد ة 

 بالبشر االتجارجريمة  األول:المطلب 

 صالنجدرلنع  جنصئهللا  صإلمتنمتري طنيق  صإلجنص بةبدالدشن  ي قدل صالتنظتدت  صالنجدرتة يتهللا صرنكدب جني

 . صإلمتنمتصمتشدرص ري طنيق  صحكثنبدالدشن لصال ردرل  ي صالجنصئهللا 

 17رقهللا  صإل درصنيفي قدمون جنصئهللا نقنبة صالتعفو دت  كتد بدالدشن صالنجدرلق  جن ت بعض صالتشنيعدت صالعنببة 

ل دئل نقنبة  إح ى رلمشن  عفو دت رفل صالشدكة صالتعفو دنبة  رلكل  ي صمشأ  وقعد  حبث جد  فبه: "فدن

 ي  6/2نسهبل صالتعد ل فبه يعدقب بدالسجي صالتؤقت لردقدت صالتددل  رل بدحسخدص صالنجدرصالتعفو دت بقة  

 3  رفل  نوصت لبغنص ة ال نزي 5مظدأ  كدف ة صالجنصئهللا صالتعفو دنبة صالسعودية بدالسجي   ل ال نزي  رفل 

 رجهزل إح ى رل وقع رفل صالشدكة صالتعفو دنبة  بإمشد هدنبي صالعقوبتبي كل  ي قدأ  بإح ى رل ايبي ريدل 

 نسهبل صالتعد ل به.  رلبدالجنس صالدشني  صالنجدرمشن  رل صآلاليصال د ب 

السنة  9بدالدشن في صالقدمون رقهللا  صالنجدربدالدشن في قدمون  نع  صالنجدربتجنيهللا  صحردميلق  قدأ صالتشنع 

2019 . 
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 ركثن رل رسخدص 3جتدرة  ؤالفة  ي  رمهدصالتنظتة رفل  صإلجنص بةصالجتدرة  :صالقدمون صالتددل صالثدمبة  ي رنفت 

لفقد  صإلجنص بة صحفعدل ي  ركثن رل وجودل لالو الفتنل  ي صالز ي لنعتل بةورل  تضدفنل به   صرنكدب فعل 

 ر نى  نفعة  ددية  رلبن  ددسن رفل  نفعة  دالبة غ رلهذص صالقدمون  ي صجل صال ةول بشكل  ددسن  ححكدأ

كدن  ننكب  إذصبدالدشن  صالنجدربدالدشن ظنفد  ش دص الجنيتة  صالنجدر ي قدمون  نع  2/ب/9لصرتدنت صالتددل 

 سدرك فبهد.  رل إالبهدصمضهللا  رلبدالدشن  الانجدر نظتة  إجنص بةجتدرة  إدصرلمظهللا  رلصالجنيتة ق  صمشأ 

 

  تبييضها أو األموالغسيل  جريمةالثاني :  المطلب

 رلغبن صالتشنلرة )صالت ن ة   فبد لردالتبد(  صح وصل: لهي رددرل ري ص تخ صأ صإلمتنمتردن  صح وصلغسبل 

فبهد ردن  صالنجدر رلص تد صالهد  رلمقفهد  رلن ويفهد  رلصالت فبة( لنتنينهد،  الألمظتةصالغبن مظد بة )صالتخدالفة 

 بشكل كدبن.  صح وصلفي صمتشدر جنصئهللا غسبل  الكتنلمبةصإلصالتجدرل  ر هتت. لق  صإلمتنمت

  د يفي:  صح ثفةل ي 

 صح ههللاة كت صلل ر شنل  بأمشطة صإلمتنمتصالغبن مظد بة ردن  رلصالغبن  شنلرة  بدح وصل صالنجدر .1

  شنلرة لمظد بة.  بأ وصللصالعتات صالت فبة لصالعدالتبة لبه   نتنينهد لص تد صالهد 

كدالتخ رصت لصالقتدر لصالتوصد  صإلمتنمتغبن  شنلرة ردن  بأمشطةالتشنلرة غبن ص بدح وصل صالنجدر .2

 . صإلبدحبة
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صالتي نكتسدهد متبجة مشدط  صح وصل ةددر  إل فد  صإلجنص بةهذه صالجنيتة  ي صالجنصئهللا صالتي نتدعهد صالتنظتدت ل 

طدئفة  رربدحدن قق  ن قبق صالنبح صالتددي لهي بدالفعل إاللنه   في صالغدالب  صإلجنص بةلفي صالتنظتدت  رجنص ي

غبن صالتشنلرة ري طنيق  صح وصلصالشنربة رفل  إضفد  إاللصالجن بة صالتي نعتفهد لنسعل  صحفعدل ي 

 34غسفهد.

 46رقهللا  صإلرهدبلنتويل  صح وصلبقدمون  كدف ة غسبل  صح وصلرفل جنيتة غسبل  صحردميلردقب صالتشنع 

 رل ر وصلكل فعل ينطوي رفل صكتسدب  بأمه ح وصلص/ر  ي هذص صالقدمون غسبل 2لرنفت صالتددل  2007السنة 

صالتارب في  رلص تثتدرهد  رل إي صرهد رلص تد صالهد  رلحفظهد  رل ردصرنهد رلمقفهد  رلصالتةن  بهد  رلحبدزنهد 

صالطدبعة صال قبقبة  رلنتويه  ة رهد  رل إ فد لكدن صالقة   ي هذص صالفعل  ر نفعل  ري رلن ويفهد  رلقبتتهد 

صال بفوالة دلن  عنفة  رلصال قوق صالتتعفقة بهد  رل فكبتهد  رلكبفبة صالتةن  فبهد  رلحنكتهد  رلهد  كدم رلالهد 

 ي صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في  ري ي   ت ةفه رمهد ي صرنكب صالجنيتة صالتت ةل  نه صالتدل  ع صالعفهللا 

كون   ا الجنيتة ن رنلصالتي نةفح  (4) ي هذص صالقدمون لصالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في صالتددل  4صالتددل 

 هي:  صح وصلغسبل 

 صالتشنيعدت صالندفذل في صالتتفكة.  رحكدأرفبهد بتقتضل  يعدقبجنيتة  ري .1

صالجنصئهللا صالتي ننص صنفدقبدت دلالبة  ددقت رفبهد صالتتفكة رفل صرتددر  ت ةانهد   ا الجنيتة غسل  .2

 . صح وصل

                                                           
 .، ل د بع   (340،)ر تدذ صالقدمون صالجندئي/ كفبة صال قوق/ جد عة  ؤنة نئل، رتدد صالتعفو دت، دصر لصجنصئهللا نكنوالوجب،رد  صالاله صالنوصيسة،  34
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 نه بغض صالنظن ري  24في صالتددل  صإلرهدبلنتويل  صح وصلرفل جنيتة غسبل  صحردميلردقب صالتشنع 

 صالو بفة صالتننكب فبهد حبث جد  فبهد: 

 صح وصليعدقب بدال دس   ل ال نقل ري  نة لال نزي  رفل ثاث  نوصت لبغنص ة ال نقل ري  ثل  .1

صالتنةوص رفبهد في هذص  صح وصلسنع في صرنكدب جنيتة غسل  رل  ل صالجنيتة كل  ي صرنكب 

 ع جن ة.   ت ةفهكدمت  إذصصالقدمون 

 جل صالجنيتة  صح وصلصالشدقة   ل ال نقل ري  تس  نوصت لبغنص ة ال نقل ري  ثل  بدحسغدليعدقب  .2

كدمت  إذصصالتنةوص رفبهد في هذص صالقدمون  صح وصلسنع في صرنكدب جنيتة غسل  رلكل  ي صرنكب 

 ري جندية.   ت ةفه صح وصل

ديندر  ع  إالف نوصت لبغنص ة ال نقل ري  دئة صالشدقة صالتؤقتة   ل ال نقل ري رشن  بدحسغدليعدقب  .3

سنع  رلصالتنوي ص تخ ص هد في صالجنيتة كل  ي صرنكب  رللجتبع صالو دئط صالتستخ  ة  صح وصل ةددرل 

 صالتنةوص رفبهد في هذص صالقدمون.  صإلرهدبفي صرنكدب جنيتة نتويل 

رفل نجنيهللا عفو دت صالت في قدمون جنصئهللا نكنوالوجبد ة ني  يكون هندالك مةوص رنينى صالددحث 

، الكون صرنكدبهد بهذص صالو دئل صالالكتنلمبة و دئلدالصالعقوبة رفل  ننكدهد ب لنغفبظ صح وصلجنيتة غسبل 

  .ر هل
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 واألسلحةبالمخدرات  االتجارالثالث:  المطلب

سنة ال 11بدالتخ رصت في قدمون صالتخ رصت لصالتؤثنصت صالعقفبة رقهللا  صالنجدرصالجزصئي رفل  صحردميجنأ صالتشنع 

 كدمت صالجنيتة بدالستنصك  ع صالعةدبدت صال لالبة.  إذصلس د رفل صالعقوبة  1988

جنيتة  ريرفل صرنكدب  رق أكل  ي  بدإلر صأ"يعدقب  رن ي ذصت صالقدمون رفل  10جد  بنص صالتددل  -

 ن في حدالة  ي صال دالت صالتدالبة: و  ي هذص صالقدم 9ل 8 ي صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في صالتددنبي 

صالتؤثنصت صالعقفبة  رلصالعةدبدت صال لالبة صالتتعد فة بدالتوصد صالتخ رل  إح ىك في صرنكدبهد  ع صستن  إذص .1

كدن سنيكد  ع نفك صالعةدبة رن   رل ر نى  ورل  رلطنيقة  بأي رللصالت صلل بهد  وص  بتهنيدهد 

نكدهد كدمت صالجنيتة صالتي صر  رليتعدلن  عهد في ذالك صالوقت  رلكدن يعتل ال سدبهد  رلصرنكدب صالجنيتة 

 رلصالتؤثنصت صالعقفبة  رل ي رتفبة دلالبة التهنيب صالتوصد صالتخ رل  رلنفك صالعةدبة  ررتدلجز ص  ي 

 صالتعد ل بهد. 

 لصح وصل صح ف ةبتد في ذالك نهنيب  ر نى كدمت صالجنيتة صالتي صرنكدهد  قتنمة بجنيتة دلالبة  إذص .2

أ بدرنكدب صالجنصئهللا صال لالبة صالتي يكون رةدبة دلالبة نقو  ررتدلكدمت صالجنيتة جز ص  ي  رللنزيبف صالنق  

 ركثنيشتنك في صرنكدبهد  جن ون  ي  رل ي دلالة لصح ل  ركثن نهد في  ري رلكفهد  ررتدالهد جدل 

  ي دلالة لصح ل. 

 Digital"ليقة  بدالتخ رصت صالنقتبة  صإلمتنمتصالتنليج لببع  د يستل بدالتخ رصت صالنقتبة رفل  ر دح -

Drugs" رل "iDoser" ب بث يتهللا بث  صحذمبيتدت يتهللا  تدرهد ردن  تدردت بكل  ي  قدطع مغ

 صالبسنى.  صحذن إاللصالبتنل رفل  دبل صالتثدل لننددصت صقل  صحذنننددصت  عبنة في 
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لصالتخ رصت  بدح ف ة صالنجدررفل  15الهللا يعدقب في قدمون جنصئهللا نكنوالوجبد صالتعفو دت رقهللا  صحردميفدالتشنع 

نجنيتهد ري طنيق قدمون صالتخ رصت لصالتؤثنصت صالعقفبة  صبقي لإمتد تنمتصإلمري طنيق صالتخ رصت ري طنيق 

 35لصالذ دئن حبث صمه الهللا ي  د صالو بفة صالتي نننكب فبهد صالجنيتة.  صح ف ةلقدمون 

 ألمعلوماتيالتجسس  الرابع: المطلب

ن صالعفهللا صثن صالتق أ صالعفتي لثورل صالنةدالت رفل حنكة جنصئهللا ص ي صال لالة ل ع صالتطور صالهدئل في رة

ذصت صالق رل صالفدئقة لصالتعد ل  ع كثبن  صإلالكتنلمبة صحجهزللبند   صإلالكتنلمبةلصالتكنوالوجبد في  جدالت صالةندرة 

 ي صالتعفو دت زصدت صالحتبدجدت ال فظ هذه صالتعفو دت  ي صالعدث لصالسنقة لصالهجوأ  د الهد  ي حتدية رفل 

 و  ص تخ ص هد  ي قدل  رن رال صإلمسدنالتسهبل حبدل هذه صالتقنبة جد ت  رمشد  رنص ي صال لالة لدفدردنهد  ع 

 لر دحل در ت هذه صالتقنبة صالتجن بي رفل صالتوص ل  لصح دكييثبن صالقفق في كدفة صال لل  ر نصالتجن بي بدت 

 الألمشطةصالقو ي صال لالي بتد نق  ه  ي نسهبات كدنى  صح ين  ي  صالجنيتة ردن صال  لد قضبة نه د 

 د يستل بدالعةن  رلصال ص في ليو ف صالعةن صال  يث بدالنقتي  لصح ي فنصدلصحصالتنظتة  صإلجنص بة

نةدح صح   تبزصت صالتجتتع صالتعد ن لنفنض  بطننهد رفبه ب بث  إنلص تطدرت صالتكنوالوجبد  صإلالكتنلمي

  36 بطننهد. ر دأ صإلرصدلكتد الو كدن رد ص  دضعد الهد نتد د  سفوب  صإلمسدنيد ل 

 لر دالببنطورت صالجنيتة  صإلمتنمت جدل صالنةدل لصالتو ع في ص تخ صأ سدكة  لبفضل نطور صالتكنوالوجبد في

جنصئهللا ص ي صال لالة ردن  ر د ت إذ لرمتدطهد رسكدالهدصرنكدبهد بتد في ذالك جنصئهللا ص ي صال لالة فق  ننورت 

ستخ أ ففي جنصئهللا ص ي صال لالة صالذي ي ريضدفي  فهو هد  لإمتدبع ص ج ي ص البس فقط في آالبدنهد  نأ ذ صإلمتنمت

                                                           
 394ص  ، نجع  دبق، رد  صالالة  صالنوصيسة، 35

 .30ص ،2017 ،ب لن دصر مشن ،ت لصالثورل صالتعفو دنبةنقنبة صالنةدال(، 2017)حسدأ  صبو زي ، 36
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جنصئهللا ص ي صال لالة بدالو دئل صالتقفب ية  إاللصالشدكة صالعنكدونبة في ننفبذ جنصئته حتتد يختفف ري ذالك صالذي يفجأ 

 37.صالتعنلفة

بغنض صالتجسس  صإلمتنمترفل  صإلالكتنلمبةليتتثل هذص صالنوع  ي صالجنصئهللا بتد يفي ص تنصق صالتوصقع لصالةف دت  

ر دئل بني ية  لإر دل دت نفب  صالجهة صالتستفب ل  ي صالتجسس صالتنةت رفل  د ن تويه  ي ببدمدت ل عفو  رل

بشكل آالي الفتعفو دت  صإلر دلنتضتي رفل  ففدت بن جبة ال يهد صالق رل رفل  صإلمتنمتالتستخ  ي  صالكننومبة

 عفو ة  ري رر ا نئبة كتد ال يهد صالق رل رفل  رلصالتتوفنل رفل صالجهدز صالتستخ أ  ي  ففدت مةبة  ونبة 

لصالدبدمدت صالتي ي  فهد صالتستخ أ في  وصقع  صإلمتنمت ثل  جل زيدرصنه التوقع  صإلمتنمت أ نتعفق بتستخ

كفتدت صالد ث صالتي ي  فهد صالتستخ أ في   نكدت صالد ث  إالل بدإلضدفةكد هللا صالتستخ أ لكفتة صالسن  صإلمتنمت

  د يفي: صإلالكتنلمي د ين رج ن ت  ستل جنصئهللا صالتجسس  رههللاصالعدالتبة ل ي 

سس صالقتةددية لصالتجدرية: لهي جنصئهللا صالتجسس يكون صاله    نهد صال ةول رفل جنصئهللا صالتج .1

  عفو دت صقتةددية لنجدرية. 

لصالسبد بة: لهي جنصئهللا صالتجسس صالتي يكون صاله    نهد صال ةول  لصح نبةجنصئهللا صالتجسس صالعسكنية  .2

  بد بة.  رل ر نبه رلرفل  عفو دت رسكنية 

لهي جنصئهللا صالتجسس صالتي يكون صاله    نهد صال ةول رفل  جنصئهللا صالتجسس صالثقدفبة لصالتعفبتبة: .3

لصالتختنردت لصال رص دت صالعفتبة  صحب دثصالتجسس رفل  ص تفتهد عفو دت ثقدفبة لنعفبتبة. ل ي 

 لصالتعدلن صالثقدفي لصالتعفبتي ببي صال لل. 
                                                           

 8ص صالقدهنل، دصر   تود الفنشن ، سسمة لصالتجد و ورة جنصئهللا صالخب(، 2010) ج ي   تود  حدفظ،.  37
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 : لنتتثل هذه صالجنصئهللا بتد يفي: صإلالكتنلمبةصالجنصئهللا صالتدالبة لصالقتةددية  .4

 لص تغاالهد في صالشنص .  صإلمتنمت تبا  رفل صالتعفو دت صالدنكبة العتا  صالدنوك ردن صالحتبدل لصال-ر 

لصال تبا  رفبهد لص تغاالهد في  صإلمتنمتصالدبدمدت صالتفةبفبة الفدطدقدت صالئتتدمبة ردن  إاللصالو ول -ب 

 صالشنص . 

 صإلمتنمتة الفدنوك رفل صالن تب صإلالكتنلمبة قف ل الفتوصقع  صإلمتنمتلهتبة رفل  صالكننومبة وصقع  رمشد -ج 

 به   صالحتبدل رفل رتا  نفك صالدنوك لصال تبا  رفل ببدمدنههللا صالدنكبة

صال لالة لهذص  د  ر نصرصمتهدك  إاللصمه يشبن  رال صحردنمص نجنيتي في  ريلالهللا يند  ةطفح صالتجسس في 

 ححكدأس صالوصقعة  افد  نه حبث نختص هذه صالت كتة بجنصئهللا صالتجس 3ببنه قدمون   كتة ص ي صال لالة بدالتددل 

 ر نصرجنيتة  رنلحبث  1961السنة  50للثدئق صال لالة رقهللا  ر نصر ي قدمون حتدية  16ل  15ل  14صالتددل 

 ر نصرهدي صال لالة تن  رنصالوطنبة  صحمظتةصال لالة نعدقب رفبهد صالقوصمبي صالتقدرمة فتي صالقوصر  صالنص خة في 

في صالوقت  صح نصرهذه  رض تطي صالكتتدن لق   ر نصرهدص  ي ندقي كثبن  رنلن دفظ رفبهد ل ي لظدئف صال لالة 

نظل  كتو ة التد ينجهللا  رنصال دضن نشتل صالتعفو دت صالسبد بة لصال بفو د بة لصالعفتبة لصالقتةددية صالتي يجب 

 لصحضنصرالقول صال لالة لرنقفة صالجهود صالعسكنية  رضعدفدبهد لصالطاع رفبهد  ي  صحجندبةري  عنفة صال لل 

الهللا نع  صال نلب هي صالتبدديي صالتنزالة صالتي نقتل فبهد  إذصصال نب  رلصدصت صالخد ة الف فع في لقت صالسفهللا بدال تع 

 . 38.بأ نهد صح هللا إ كدمبدتص ت ت  دحدت صالتعنكة التشتل  لإمتدصالجبوش 

                                                           
 8ص  ،صالقدهنل ،دصر   تود الفنشن ، و ورة جنصئهللا صالخبدمة لصالتجسس (،2010) ج ي   تود حدفظ حدفظ، 38
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رفل حتدية هذه  صحردميصال لالة حبث مص صالتشنع  ر نصربوضع قدمون  دص ال تدية  صحردميفق  قدأ صالتشنع 

لل دئل ج ي ل الهللا نكي  ردلصتصالتكنوالوجبد ص ت  صث  رندحتالفتجسس صالتقفب ي لفي صالوقت صال دضن فق   نصرصح 

 39صالتجسس.  حغنصض عنلفة  ي قدل 

 حبث جد  فبهد:  صإلالكتنلمبة ي قدمون صالجنصئهللا  12بدالتددل  رالتعفو دنيرفل صالتجسس  صحردميلردقب صالتشنع 

رل بتد يخدالف رل يجدلز صالتةنيح إالل صالشدكة صالتعفو دنبة رل مظدأ  يعدقب كل  ي د ل قة ًص دلن نةنيح -ر

ل بفة كدمت به   صالطاع رفل ببدمدت رل  عفو دت غبن  تدحة الفجتهور نتس صح ي  بأي عفو دت 

صالوطني رل صالعاقدت صالخدرجبة الفتتفكة رل صالسا ة صالعد ة رل صالقتةدد صالوطني بدال دس   ل ال نقل ري رربعة 

 .ديندر صالفف(  تسة 5000(  تستدئة ديندر لال نزي  رفل )500نص ة ال نقل ري )لبغ رسهن

  نفك صالدبدمدت رل صالتعفو دت رل صالدغدفي صالفقنل )ر(  ي هذه صالتددل، بقة   إالبهكدن صال  ول صالتشدر  إذص -ب

بدحسغدل صالشدقة  إنافهد رل ن  بنهد رل نع يفهد رل نغببنهد رل مقفهد رل مسخهد رل إفشدئهد، فبعدقب صالفدرل

 .ديندر صالفف(  تسة 5000ديندر لال نزي  رفل ) إالف( 1000صالتؤقتة لبغنص ة ال نقل ري )

يعدقب كل  ي د ل قة ًص إالل  وقع صالكتنلمي الاطاع رفل ببدمدت رل  عفو دت غبن  تدحة الفجتهور  -ج

صالقتةدد صالوطني بدال دس   ل ال نتس بدح ي صالوطني رل صالعاقدت صالخدرجبة الفتتفكة رل صالسا ة صالعد ة رل 

 .(  تستدئة ديندر500لبغنص ة ال نقل ري ) رسهننقل ري رربعة 

                                                           
 .6ص  ،صإل كن رية ، نشأل صالتعدر  ،صالتجسس صال لالي (،2001)  تود  فبتدن  و ل، 39
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في صالفقنل )ج(  ي هذه صالتددل إلالغد  نفك صالدبدمدت رل صالتعفو دت رل إنافهد رل  إالبهكدن صال  ول صالتشدر  إذص -د

دحسغدل صالشدقة صالتؤقتة لبغنص ة ال نقل ري ن  بنهد رل نع يفهد رل نغببنهد رل مقفهد رل مسخهد، فبعدقب صالفدرل ب

 .(  تسة آال  ديندر5000ديندر لال نزي  رفل ) إالف( 1000)

صالتوصقع  رلمظدأ صالتعفو دت  رلصالشدكة صالتعفو دنبة  إاللجنأ صال  ول  صحردميصالتشنع  رنلهكذص ياحظ 

 . صح نصرصالتس بهذه  فدرلصالكدن ه    إذصصال لالة، لس د صالعقوبة  ر نصرصالتي ن توي رفل  صإلالكتنلمبة

لثبقة  رل عفو دت سفوية  ريةصال لالة بأمهد ) ر نصرللثدئق صال لالة مج ه رن   ر نصرقدمون حتدية  إالللبدالنجوع 

صالةور صالشتسبة  رلنسجبل  رسنطه رلمد خ  رل طدورة رفل لرق  شتع  رل ختزالة  رل طدورة  رل كتوبة 

كتد رنفهد . هذص صالقدمون  صحكتد د يشدبههد لصالتةنفة لفق  رل صالخنصئط رلصالن وأ  رلصالتخططدت  رل لصالقدالهللا

لثدئق  رلي  عفو دت سفوية ) بأمهد 2007السنة  47قدمون ضتدن صال ق في صال ةول رفل صالتعفو دت رقهللا 

 رلمد خ  رل طدورة رفل لرق  شتع  رلبأي طنيقة  رل خزمة صالكتنلمبد  رل ختزالة  رل طدورة  رل كتوبة 

 د يشدبههد لصالتةنفة  رلصالخنصئط  رلصالن وأ  رلصالتخططدت  رل لصحفاأةور صالشتسبة صال رلنسجبل  رسنطه

 صالتشنيعدت صالندفذل(.  صحكتدلثدئق   تبة لفق  رلد  نية صمههرفل 

سدكة  رلنكون صالتعفو دت  خزمة رفل مظدأ  عفو دت  رني فدن  ي صالتتكي بصالتعنيف الهذىيلهكذص لفقد 

 40صال لالة البست لرقبة فقط.  ر نصرلبدالتدالي فدن  صالكتنلمبةضتي  وصقع  رل عفو دت 

حدلل صال  ول  رل ي د ل للثدئق صال لالة بقوالهد: ) ر نصر ي قدمون حتدية  14مةت رفل هذه صالجنيتة صالتددل 

ندقل  نية  رن عفو دت يجب  رللثدئق   تبة  رل رسبد  رل ر نصر كدن   ظور قة  صال ةول رفل  إالل

                                                           
 .175ص  ،صالطدعة صالثدمبة ،درمة في صالتشنيعدت صالعنببةص ة  قدر  ،جنصئهللا نقنبة صالتعفو دت (،2019)حتزل  صبو ربسل، 40
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 رجندبهحةفت هذه صالت دلالة التنفعة دلالة  لإذصصالشدقة صالتؤقتة  بدحسغدللالة روقب حن د رفل  ا ة صال 

 (. صإلر صأر لل فتكون صالعقوبة  صحجندبةكدمت صال لالة  لإذصصالشدقة صالتؤب ل  بدحسغدلروقب 

صالت ظورل لصالتكدن صالت ظور الهللا يتهللا  صح دكي إالل  دلالة  رلفي هذه صالجنيتة يعدقب صالتشنع رفل صال  ول 

جنيتة صال ةول 41صححوصلن  ي ه الفسفطدت صالتختةة حسب  قتضبدت  ر نننك  لإمتدي ه في صالقدمون، ن  

 صال لالة:  ر نصررفل 

 للثدئق صال لالة حبث جد  فبهد  د يفي:  ر نصر ي قدمون حتدية  15مةت رفبهد صالتددل 

لص ت ةل رفبهد روقب  عفو دت كدالتي ذكنت في صالتددل صالسدبقة  رللثدئق  رل رسبد  رل ر نصر ي  نق  -ر

 ت. صالشدقة صالتؤقتة الت ل ال نقل ري رشن  نوص بدحسغدل

 صحجندبةكدمت صال لالة  لإذصصالشدقة صالتؤب ل  بدحسغدلكدمت صالعقوبة  رجندبهصقتنفت صالجندية التنفعة دلالة  إذص -ب

 . (صإلر صأر لل فتكون صالعقوبة 

 دتد يفي: للثدئق صال لالة حس ر نصر ي قدمون حتدية  16صالتددل مةت ل 

 رللثبقة   تبة ب كهللا لظبفته  رية رلصالتعفو دت  رل صح نصر ن  ي  ريرفته  رلحبدزنه  إالل ي ل ل  -ر

دلن  دب  شنلع  رفشدهد رلفدبفغهد  صح ددب سؤلالبته حي  دب  ي  رلبع  نخفبه ري لظبفته  رل كتسئول

 . صالشدقة صالتؤقتة   ل ال نقل ري رشن  نوصت بدحسغدلروقب 

                                                           
 . 358ص ، طدعة جد عة د شق ،صالطدعة صالثدالثة ،صالجز  صحلل ،صالجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال لالة( 1965)   تودصالفضل،  41
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ر لل فتكون  صحجندبةكدمت صال لالة  لإذص رجندبهصبفغ ذالك التنفعة دلالة  إذصصالشدقة صالتؤب ل  بدحسغدلعدقب لي -ب

 . صإلر صأصالعقوبة 

رفل  صإلالكتنلمبة ي قدمون صالجنصئهللا  12ق  ردقب بنص صالتددل  صحردميفي صالسدبق فدن صالتشنع  ر ففندلكتد 

 ،صالنكي صالتددي :ندركر 3فدن هذه صالجنيتة نتكون  ي  12صال لالة للفقد التد جد  بنص صالتددل  ر نصرحتدية 

صالتوقع  إاللل  ل صالجنيتة لبدالنسدة الفنكي صالتددي فدمه كل  ي قدأ بدال تنصق لصال  ول  ،لصالنكي صالتعنوي 

صالعدأ لهو ذصت صالقة  صالعدأ صالتتطفب  رالجن ينطفب صالقة   إالل بدإلضدفةصالنكي صالتعنوي فهو  ر د صإلالكتنلمي

صال لالة  ر نصريكون ه   صالفدرل صالطاع رفل  نريجب  إذيجب نوفن صالقة  صالخدص   تنصقصالفي جنيتة 

 عفو دت غبن  تدحة الفجتهور  رلكون   ل صالجنيتة ببدمدت ي رنصالنكي صالثدالث لهو   ل صالجنيتة فبجب  ر د

 ني. صالقتةدد صالوط رلصالسا ة صالعد ة  رلصالعاقدت صالخدرجبة الفتفكة  رلنتس ص ي صال لالة صالوطني 

د  إاللصال لالة في صالفقننبي  ي ر  ر نصرصال  ول لصالطاع رفل  رلرفل جنيتة صال تنصق  صحردميلردقب صالتشنع 

 حبث جد  فبهد:  12 ي صالتددل 

كل  ي د ل قة ًص دلن نةنيح رل بتد يخدالف رل يجدلز صالتةنيح إالل صالشدكة  صحردمييعدقب صالتشنع 

الف لالة  ر نصرصصالكتنلمي به   صالطاع رفل ببدمدت رل  عفو دت نعتدن  وقع  رلصالتعفو دنبة رل مظدأ  عفو دت 

( 5000(  تستدئة ديندر لال نزي  رفل )500لبغنص ة ال نقل ري ) رسهنبدال دس   ل ال نقل ري رربعة 

 ر )صالفقننبي ر، ج(.ديند صالفف تسة 
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ية رل إنافهد رل ن  بنهد رل نع يفهد   نفك صالدبدمدت رل صالتعفو دت  صالسن صالدغدكدن صال  ول صالتشدر بقة   إذص ر د

رل نغببنهد رل مقفهد رل مسخهد رل إفشدئهد، فبعدقب صالفدرل بدحسغدل صالشدقة صالتؤقتة لبغنص ة ال نقل ري 

 ديندر )صالفقننبي ب، د(.  رال (  تسة 5000ديندر لال نزي  رفل ) إالف( 1000)

كتفي به   صالفدرل حتل لالو الهللا يستطع رن ينل ال نتطفب ن قبق صالنتبجة بتع رمهدلياحظ في هذه صال دالة 

 ن قبق صالنتبجة صالتي قة هد. 

صال لالة صالتي يعدقب رفبهد في  إ نصر لإفشد رقوبة صال  ول  رن صحردميرفل صالتشنع  يؤ ذ  دصالددحث رن لينى 

بجب , ف للثدق صال لالة إ نصرص ف  ي صالعقوبة صالتنةوص رفبهد في قدمون حتدية  صالتكنوالوجبدقدمون جنصئهللا 

 .صالجنصئهللا صإلالكتنلمبةرفل صالتشنع صالجزصئي نغفبظ صالعقوبة بقدمون 

 اإللكتروني اإلرهاب:  الخامس المطلب

 صإلرهدب نه رفل جنيتة  10صالتعفو دت صالسدبق )صالتفغل( ينص في صالتددل  رمظتةكدن قدمون جنصئهللا 

فو دنبة رل صمشأ  وقعًد  ي ص تخ أ مظدأ صالتعفو دت رل صالشدكة صالتع حبث كدن مةهد: )كل  صإلالكتنلمي

صالكتنلمبًد التسهبل صالقبدأ بأرتدل إرهدببة رل درهللا الجتدرة رل ننظبهللا رل جتعبة نقوأ بأرتدل إرهدببة رل صالتنليج 

 ).إلنددع رفكدرهد، رل نتويفهد يعدقب بدحسغدل صالشدقة صالتؤقتة
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هذص  رنالسدب  صإلالكتنلمبةصئهللا صالقدمومبة التجفس صالنوصب قد ت ب ذ  هذه صالتددل  ي قدمون صالجن  صالفجنة رن رال

رفل  صالنوصب، لق  لصفق  جفس 2006( السنة 55رقهللا ) صإلرهدبصالنص  تدثل التد هو  وجود في قدمون  نع 

 42حذفهد  ي صالقدمون. 

، فق  جد  في قدمون صإلرهدبلقدمون  نع  صحردميبقدمون صالعقوبدت  صإلرهدب صحردميالق  رن  صالتشنع 

: كل رتل  قةود رل صالته ي  به رل صال تندع رنه ريد كدمت بدإلرهدب)يقة   2017السنة  27صالعقوبدت رقهللا 

بوصرثه لرغنصضه رل ل دئفه يقع ننفبذص التشنلع إجنص ي فندي رل جتدري  ي سأمه نعنيض  ا ة صالتجتتع 

بدالنظدأ صالعدأ رل إالقد  صالنرب ببي صالندس رل  صإل اللر نه الفخطن رل إح صث فتنة إذص كدن  ي سأن ذالك 

صالخد ة  صح اكصالعد ة رل  لصح اكنليعههللا رل نعنيض حبدنههللا الفخطن رل إال دق صالضنر بدالدبئة رل صالتنصفق ن

رل صالتنصفق صال لالبة رل صالدعثدت صال بفو د بة رل صحتال ري  نهد رل صال تبا  رفبهد رل نعنيض صالتوصرد صالوطنبة 

رل إقفبتبة رفل صالقبدأ بأي رتل رل صال تندع  فطة سنربة رل  نظتة دلالبة  إرغدأرل صالقتةددية الفخطن رل 

 (.  صحمظتةرنه رل نعطبل نطدبق صال  تور رل صالقوصمبي رل 

: كل صإلرهدبيالبةدح كتد يفي: )صالعتل  2014السنة  18ثهللا نع ل هذص صالتعنيف بتوجب صالقدمون صالتع ل رقهللا 

ل دئفه يقع ننفبذص التشنلع إجنص ي رتل  قةود رل صالته ي  به رل صال تندع رنه ريد كدمت بوصرثه لرغنصضه رل 

فندي رل جتدري  ي سأمه نعنيض  ا ة صالتجتتع لر نه الفخطن رل إح صث فتنة إذص كدن  ي سأن ذالك 

بدالنظدأ صالعدأ رل إالقد  صالنرب ببي صالندس رل ننليعههللا رل نعنيض حبدنههللا الفخطن رل إال دق صالضنر  صإل ال

صالخد ة رل صالتنصفق صال لالبة رل صالدعثدت صال بفو د بة رل صحتال  اكصح صالعد ة رل  لصح اكبدالدبئة رل صالتنصفق 

 فطة سنربة رل  إرغدأري  نهد رل صال تبا  رفبهد رل نعنيض صالتوصرد صالوطنبة رل صالقتةددية الفخطن رل 
                                                           

ة صالثدمبة التجفس صالنوصب صالسدبع رشن  ف ق صالجني ل صالن تبة،  جفس صالنوصب،   ضن صالجفسة صالثدالثة لصالعشنلن )صالبوأ صالسددس(  ي صال لرل صالعددي 42
 .61، ص50/ صالتجف  23، صالع د 14/4/2015صالتنعق ل يوأ صالثاثد  
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 نظتة دلالبة رل إقفبتبة رفل صالقبدأ بأي رتل رل صال تندع رنه رل نعطبل نطدبق صال  تور رل صالقوصمبي رل 

 (. مظتةصح

في  صإلالكتنلمبةيستخ أ صالو دئل  صحلل رنصالتقفب ي  وى  صإلرهدبري  صإلالكتنلمي صإلرهدبلال يختفف نعنيف 

 43قدئتد. صإلالكتنلمي صإلرهدبصالعددي الرتددر  صإلرهدب. لبدالتدالي فدمه الب   ي نوصفن رند ن صإلرهدببة صحرتدل

لفي هذص صال دل ال يوج   د يتنع  ي نطدبق  الكتنلمبةإق  يننكب بو دئل  صإلرهدبلرفل ضو  صالتعنيف فدن 

صالنةوص صالتقفب ية  ثل ذالك ص تخ صأ صالتتههللا ل دئل صالكتنلمبة التعنيض  ا ة صالتجتتع الفخطن ل بعت  

 صإلرهدبيلصالتتويل الفتنظبهللا  صإلرهدبيصال  يثة التسهبل صالعتل  لصحجهزل صإلالكتنلمبةص تعتدل صالو دئل  إالل صإلرهدبي

فق  جنأ  صإلالكتنلمبةصالو دئل  صإلرهدبينظبته الذص لالخةو بة صالتجدالت صالتي يستخ أ فبهد ن رلدرته  رل

صالتدالبة في  صحرتدل رنلصالتي صرتدنت  صإلرهدب ي قدمون  نع  3بتوجب صالفقنل هم  ي صالتددل  صحردميصالتشنع 

 صالت ظورل:  صإلرهدببة صحرتدلحكهللا 

رل إمشد   وقع صالكتنلمي التسهبل  رراأنبة رل ري ل بفة مشن رل )ص تخ صأ مظدأ صالتعفو دت رل صالشدكة صالتعفو د

رل نتويفهد  حفكدردرهللا الجتدرة رل ننظبهللا رل جتعبة نقوأ بأرتدل إرهدببة رل صالتنليج  رلصالقبدأ بأرتدل إرهدببة 

 (. رل  تتفكدنههللا الخطن ررتدل ر صئبة رل صمتقد بة نقع رفبههللا صحردمببيرل صالقبدأ بأي رتل  ي سأمه نعنيض 

حبث حنص صالتشنع صالجزصئي  صحفكدرلمشن  إرهدببةننظبهللا  حفكدرصالنكي صالتددي في هذه صالجنيتة هي صالتنليج 

 رن ي سأمهد  رلصالتي نؤدي  صحفعدللنجنيهللا  صحردمبةدفع صالخطن ري ص ي صال لالة  إالل ي  ال ذالك  صحردمي

صكدن ق ر  ي صال تدية رفل  لإضفد د ي  تتفكدنه الفخطن ر أ صال تقنصر صالسب رل صحردمينعنيض  إاللنؤدي 

                                                           
 .383، صند صالتعفو دت، دصر لصئل، رتد، جنصئهللا نكنوالوجب(2017) رد  صالاله صالنوصيسة، 43
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ل وصطنبهد  ي  طن نفك صالجتدردت  ررصضبهدسخةبة صال لالة لحقوقهد صالسبد بة  لصالت دفظة رفل  ا ة 

بعبي صالرتددر طدبعة  طورل صالو بفة صالتستخ  ة لصالتعديبن في ذالك  دديد ل وضوربد  صح ذ ع  صإلرهدببة

طدبعة هذه صالو بفة صالتستخ  ة  وضوع صالجنيتة لهي ب    إاللن ينظ رنل عنويد لذصنبد في آن لصح  ليجب 

ذصت صالجتدردت  حفكدرذصنهد صالو بفة صالتي نهللا  ي  االهد لصالةور لصالعددرصت صالتي ننطوي رفبهد حنية صالتنليج 

 . صإلرهدببة

 :إرهدببة بأرتدلنسهبل صالقبدأ  .1

قدل نسهبات صئتتدمبة بتعنل نبسبنصت صالتسهبل في صالفغة يعني صالتبسبن، فهو  ة ر  هل بتعنل صالتبسبن فب

 إرطد ، لالكي  ي صالتتكي إرهدببة بأرتدل. لالهللا يدبي صالتشنلع صالتقةود بتسهبل صالقبدأ 44يتن هد صالدنك العتائه

  الول صالتسهبل ذصت   الول صالت  ل كةورل  ي  ور صالتسدهتة صالجزصئبة، فبت قق صالتسهبل  ي  ال لضع 

الت قبق غديدنه. د. مها صالتو ني،  طدالعة قدمومبة  ر د هصالعقددت  إزصالة رل صإلرهدبيصالتنظبهللا  ر دأ صإل كدمبدت

 صإلمسدنأ لنع يانه في ظل صالتعديبن ال قوق 2006السنة  55رقهللا  صإلرهدب تخةةة حول قدمون  نع 

 . 45بل كدف ة صإلرهد

 : إرهدببة بأرتدلنقوأ  جتبعه رلننظبهللا  رلدرهللا الجتدرة  .2

                                                           
 1125لل، ص /  عجهللا صالفغة صالعنببة صالتعد نل، صالتجف  صح412صبي  نظور، السدن صالعنب، صالجز  صالسددس، ص  44
 109، صر صالفكن صالجد عي، صإل كن رية، صالقدمون صالجندئي الإلرهدب، صالجز  صحلل، دص(2003)  تود  دالح صالعددالي،  45
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 رردمهي رته درتد:  دل فأقد ه(، لفي صالتعجهللا صالو بط )يقدل درهللا فامد/ جد  في السدن صالعنب )درهللا صالشي  

 حمهدصال رهللا هند ال يشتل صال رهللا صالتدالي  رند الفتقةود بدال رهللا، الكي منى  نوضب ريضدلقوصه(. لالهللا يورد صالتشنع 

 46. ليشتل صال رهللا في هذص صالخةوص صال رهللا صالتعنوي. صإلرهدبن  ل في مطدق نتويل 

 : صإلرهدببةدردت صالجت حفكدرصالتنليج  .3

يقدل في صالفغة رلج صالشي  بتعنل جعفه  نتشنص يكثن صالطفب رفبه، لال يخنج صالتنليج هند ري  عنده صالفغوي 

لذالك ري طنيق ن دبذهد الههللا بع   صإلرهدبيصالتنظبهللا  لره ص  حفكدريقوي قدول صالندس  رنفهو مشن  د  ي سأمه 

 هد. ندنبهد ل ي ثهللا صال فدع رن إاللصالقتندع بهد  عبد 

 : صإلرهدبنتويل  .4

 ر وصالرفل صالتوصرد صالتدالبة، حبث كفتد كدن صالتنظبهللا يتفك  ر د ينعتت  بشكل  صإلرهدببةالتد كدمت صالجتدردت 

 . صإلرهدبقول الذص كدن الب   ي نجنيهللا نتويل  ركثنفعدالبة ليكون صالتنظبهللا  ركثنصكدن كدن مشدطه 

 صحطنص صال لل  رنل تد جد  في ديددجتهد  1999ردأ  صإلرهدبصنفدقبة دلالبة القتع نتويل  تلالذالك فق  صبن 

 صإلرهدب ررتدلر د ل طورل  رن، لناحظ بأ نه ة ر قفق س ي  الفتجتتع صال لالي  صإلرهدبنتويل  رننعتدن 

 . صإلرهدببون ي ةل رفبه  رنصالتتويل صالذي يتكي  رنصال لالي يتوقفدن رفل 

لنتويل  صح وصل ي قدمون  كدف ة غسل  2صالتددل  في صإلرهدبنعنيفد التتويل  صحردميصالتشنع  رلردلق  

 لإذص ي هذص صالقدمون(  3صالوصردل في صالفقنل ب  ي صالتددل  صحرتدل ي  ري)صرنكدب  بأمه 2007السنة  صإلرهدب

 رلجتعهد  رل صح وصليعني )نق يهللا  صإلرهدبنتويل  إن الند  صالتذكورل يتدبي 3صالفقنل ب  ي صالتددل  إاللرجعند 

                                                           
 .286/ صالتعجهللا صالو بط، ص358صبي  نظور، السدن صالعنب، صالجز  صالنصبع، ص 46
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غبن  ددسنل، لصن كدمت  ي  ةددر  رلل بفة كدمت،  وص  بةورل  ددسنل  بأيمقفهد  رلرفبهد ند بي صال ةول 

 ع صالعفهللا بذالك  وص   إرهدبيالعتل  رل إرهدببةجتدرة  رلجتعبة  رلهبئة  رل نظتة  رل رهدبيإل شنلرة، 

  الهللا نقع(. رأ صحرتدلالهللا نستخ أ ل وص  لقعت هذه  رأجزئبد  رلكفبد  صح وصلص تخ  ت هذه 

 وقع  رمشد  رل رراأ رلل بفة مشن  ري رلصالشدكة صالتعفو دنبة  رلحتل يكون ص تخ صأ مظدأ صالتعفو دت 

درهللا جتدرة  رل إرهدببة بأرتدليكون صاله    ي ذالك نسهبل صالقبدأ  رنب صالجزصئبة يجصالكتنلمي   ا الفتسد الة 

ذالك  ع رفهللا ندأ  إاللصالجدمي  إرصدلتجه لصن ن حفكدرهدصالتنليج  رل إرهدببة بأرتدلجتعبة نقوأ  رلننظبهللا  رل

 صح نى ن قبق نفك صالنتبجة لكذالك  ي  ال صالدبندت  إاللصال نل صالوصربة  ررصدنهبتدهبة صالعتل صالتننكب لصنجده 

صالعدث لصالنبل  إاللصالتتههللا صال نل صالوصربة ق  صنجهت  إرصدل رنصالتي نقتنع صالت كتة بهد لبتد ال ي ع  جدال الفشك 

في ظل صالظنل   لصإلرهدبببي صإلرهدببت دربته  صحردمي صالتجتتعقنصره لصالتسدس بثوصبت لص ت صحردن ي ص ي 

  صالت بطة. 

 بدحسغدل، حبث يعدقب فدرل هذه صالجنيتة صإلرهدب ي قدمون  نع  7لردت رقوبة هذه صالجنيتة في صالتددل 

صالتؤب ل ب سب صالفقنل ر لذالك  لصحسغدصالتؤقتة )فقنل ج( لهذه صالعقوبة صالعددية الفجنيتة، الكي ق  نةدح صالعقوبة 

 : صإلرهدبيمجهللا ري صالعتل  إذص

إال دق صالضنر لالو جزئبد في بندية رد ة رل  د ة رل  ؤ سة  ندربة رل  فبنة رل طدئنل رل ري  .1

 ل بفة مقل رل ري  نشأل ر نى. 

 . نعطبل  دل صالنةدالت لرمظتة صال د وب رل ص تنصق سدكدنهد .2

  ي صال دالت صالتدالبة:  ريلفقد الففقنل ب في   صأصإلر صإلرهدبيلنةدح رقوبة صالعتل 
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 إالل  وت إمسدن.  صإلرهدبيإذص رفضل صالعتل  .1

 ن. إالل ه أ بند  بةورل كفبة رل جزئبة لكدن فبه سخص رل ركث صإلرهدبيإذص رفضل صالعتل  .2

بد تخ صأ صالتوصد صالتتفجنل رل صالتفتهدة رل صالتنتجدت صالسد ة رل  صإلرهدبينهللا صرنكدب صالعتل  إذص .3

رل بو دطة ر ف ة رل ذ دئن رل  د  صإلسعدربة نقة رل صالوبدئبة رل صالجنثو بة رل صالكبتدلية رل صالت

 د. هو في حكهللا هذه صالتوص

 صالتدالبة:  صالقضديدهذه صالجنيتة قدئتة في  رن صحردمبةصرتدنت   كتة صالتتببز هذص لق  

صالتتعفقة بتنظبهللا دصرش  درصح دصالجدرية  في  وريد لصالعنصق ب ر صالتتههللا بتتدبعة  صحح صثرفل صثن  .1

حبث قدأ بع هد  صإلرهدبي ي صالتؤي يي الهذص صالتنظبهللا  ر دح رن إالل صإلمتنمتردن سدكة  صإلرهدبي

 ف ة  د ة اله ردن نطدبق )صالفبسدوك( بد هللا )ن. ر. ص.(  بإمشد  2015لفي ب صية ردأ 

ة ردن  ف ته لقتدالههللا الفشبع ر ددرههللا ي  ال مشن  صإلرهدبيلص ذ بدالتنليج الذالك صالتنظبهللا 

ل عدرفه به   كسب صالتزي   ي صالتؤي يي لصالتند نيي الذالك صالتنظبهللا فدن  ر  قدئهصالشخةبة رفل 

 . إرهدبيننظبهللا  حفكدرنع  ننليجد  صحفعدلهذه 

 ي  ال راقتهد بدالت رول  صإلرهدبيبتأيب هد التنظبهللا دصرش  رفعدل د قد ت به صالتتهتة  ي  إن .2

في  وريد لقبدأ صالتتهتة بع  صمضتد هد  صإلرهدبيتفت قتبي بدالتنظبهللا حوص  لسقبقتهد صالت رول ر نة صال

 د ة بتنظبهللا  رمدسب في و( بنشن  صح وصت جتورة رفل نطدبق صالوصنسدب( ن تل ص هللا ) إالل

لصالنلصبط صالتتعفقة بدالتنظبهللا ذصنه في بدقي  صإلرهدبيهذص صالتنظبهللا  إ ددرلكذالك  صإلرهدبيدصرش 
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نع   صحفعدلذالك، فدن هذه  إاللصال نل صالوصربة  ررصدنهدلصنجده  صحردن صالتنضتدت بهذص صالتنظبهللا في

 . حفكدرننليجد 

  الوسائل االلكترونيةعبر  إثارة الفتنة: السادسالمطلب 

صالفتي هي صس   د ق  يتس بأ ي  جتتع ليعكن  فوه، ليقة  بدالفتنة ن فبز صالندس رفل م و يوال  فبههللا نوننص 

 رن، رفل ر نى غبن  عبنبي ينتتون الطدئفة  عبنة ض  طدئفة  رسخدصي  ث ببي يؤدي الهبدج، لهذص صالت فبز 

 ثصح إ إاللصالطدقة صالجتتدربة، لنه   صالفتنة  رلصال يي  رلصالعنق  رل صح لنكون صالطدئفتدن  ختففتدن في 

بأ ي  نتببز ببي صالطدئفتبي صالتختففتبي لهو  د يضن حتتد رح صث رلصالعنف  رموصعموع  ي  إاللصالتونن صالتؤدي 

صالتي نثبن صالفتي لصالتنليج التسوي  طدقة  لصإلسدردتصالدبدمدت  إذصرةصال لالة صال ص في، فعفل صالتشنع بدالت  ل التجنيهللا 

 صالفتنة .  رثدرلكدن  ي سأمه  إذصجنأ  جند صالغند  لصالةبدح  رن صح نبل الق  ل ل به  صح نى رفل 

 دت لمشنهد  ي  ال صالشدكة صالتعفو دنبة فدمه نستخ أ جتدردت جنصئهللا ص ي صال لالة صالشدكدت في ندددل صالتعفو ل 

 تع دل لفي ز ي  ر دكيفي  رسخدصيفتقي ر ل  رنيتكي  إذ ري طنيق صالشدكدت نسهل هذه صالعتفبة كثبنصً 

 عبي يتدددالون صال  يث لصال تتدع الدعضههللا ردن صالشدكة صالتعفو دنبة فتي  ال صالشدكة صالتعفو دنبة نستطبع 

صالتدددئ صالتن نفة لصالسبطنل رفل لج صن  إاللصالتتطنفة لصال رول  رفكدرهدمشن  بةصإلرهدبصالتنظتدت لصالجتدردت 

غبن صالتشنلرة لصالتي نتعدرض  ع  ةف ة صالتجتتع فق   رغنصضههللالص تغال  عدمدنههللا  ي صجل ن قبق  صحفنصد

ل ك صالتؤب رفل هذه صالجنيتة بقوالهد )يعدقب بدحسغدل   صحردمي ي قدمون صالعقوبدت  142جن ت صالتددل 

 صالتسفح رفل ب تفههللا رل صحردمببي بتسفبح صالطدئفيلصالقتتدل  صحهفبة صال نب إثدرلر د  ي يسته  الرت ص  صالذ

صالرت ص (  نهللا إذصبدإلر صأ  ليقضل   فهد في لصالنهب صالقتل رفل بدال ضلر د  آل ن، رنصالدعض  ض  بعضههللا

هو صالنكي صالتددي فق  ردن صالتشنع  للصحلصالنكي كتي  ي  د يفي: نهذه صالجنيتة  رركدن ل ي  ال صالنص فدن
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لحتفههللا رفل صالتسفح بعضههللا  صحردمببي ي  ال صالنص بتسفبح  ر دالبدهري هذص صالنكي بدالرت ص  صالهدد  لببي 

نتطفب صالقة  صالعدأ صالعفهللا  قة يهلهذه صالجنيتة    فهد في لصالنهب صالتقتبل صال ض رفل رل صح نض  صالدعض 

 صحجنصأصالتكومة النتوذج  صحمشطة ي  ريرفل  صحق صأ ص رد د يتتثل في الهذه صالجنيتة قة صن قة لصإلرصدل

  ات  رلصالنهب  ي   فه  رلل صالقتتدل رفحتفههللا  رلحتفههللا رفل صالتسفح  رل صحردمببيصالعدأ لهو نسفبح 

صالقة يي فا  جدل التطدبق  هذيي ي  ريطدئفبة فإن صمتفل  رل رهفبةحنب  رثدرللقة   دص يتتثل في قة  

 47 ي صالعقوبدت.  142صالتددل  دأرحك

في  فوك  ددي يأنبه صالجدمي يتتثل في ص تغال  يت قق    ل صالد ث صالنكي صالتددي  إن لينى صالددحث 

 ر  تطنفة. ال فكد ر نى بأية ل بفة  رلصالكتدبة  رلصالت دبذ بدالقول  رلصالجدمي الف يي في صالتنليج 

صالثاث  ي طوصئف ل ذصهب  صحديدنث الن  د دلن هذه صالستدلية صالثا صحديدنلصالتقةود بدال يي هذص هو صح  

 رب ص صرتت  رفبه في  رلكتدبدت  رل رقوصل تضتنة فبهد. لص تغال صال يي يت قق في ص تعتدل في  صحديدنالهذه 

 . لإرسددطفب مةح  رل رري

لس د صالعقوبة صالتؤب ل  بدحسغدل رفل هذه صالجنيتة التةدح لضع صالجدمي بدالعقوبة صحردميلق  ردقب صالتشنع 

 الهذهالتد  صالتشنع بتش ي  صالعقوبة  ًد فعللحسن ، صإلر صأري ظن  صالتش ي  صقتتدل التةدح صالعقوبة  ر فن إذص

 صالجنيتة  ي روصقب نه د ص ي صال لالة .

  

                                                           
 . 317ص  ،دصر صالثقدفة ،ة رفل ص ي صال لالة لجنصئهللا صإلرهدبصالجنصئهللا صالوصقع( 2010روده، )  ت  صالجدور،  47
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 الفصل الرابع

 اإلنترنتلجرائم امن الدولة عبر  اإلجرائية األحكام

 

زلصل صال وصجز لصال  لد ببي  ختفف  إاللذالك  ردىفق   أموصرهدبمظنص الفتق أ صالهدئل لصالتذهل في ل دئل صالنةدل 

ببي صالشعوب صالتختففة فق  نننكب جنيتة في دلالة  ي  صإلمسدمبةصال لل لبدالتدالي نشعب لن ص ل صالعاقدت 

صال لالة  ي  ررصضيجنسبتهد لال يقبتون فبهد لبدالعكس فق  نننكب جنيتة  درج  إاللال ينتتون  رسخدص

 د. ي تفون جنسبته رسخدص

صالتكدمي الفتشنيع صالوطني لذالك  صالنطدق شكفة ن  ي   رر هدليثبن هذص صالنوع  ي صالجنصئهللا  شدكل قدمومبة لرفل 

 . صإلالزص بةالن كل نشنيع اله  جدل  كدمي ن  د به قونه 

نت ص ل  رل دددئ قدمومبة يفدضل بهد صالتشنع  ثاث فيث صالد   صالفقهبةلينظهللا هذص صالتوضوع  ي صالوجهة 

صالعبنبة  ل د رصالشخةبة  ل د ر صإلقفبتبة  د رالكل دلالة لهذه صالتدددئ هي  زصئي بنل في صالتشنيع صالجبةورل  تغ

 . (صالتد ث صالثدمي)في صالتي نتدعهد صال لالة  صإلجنصئبةصالقوصر  ، ل (صحللالتد ث ص)في 
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 األولالمبحث 

 لتطبيق القانون الجزائي للتشريع النطاق

 صالجزصئي  بشقبه فتي مدحبة يطدق صالتشنيع صإلقفبتبة بتد رهو صالعتل   صحردميصالجزصئي صالعدأ في قدمومند  صح ل

 كدموصبغض صالنظن ري جنسبة  ننكدبهد  وص    صحردمبةصال لالة  إقفبهللارفل كدفة صالجنصئهللا صالتي نننكب رفل 

 درج. رفل صالجنصئهللا صالتننكدة في صالخ صحردميال يسني صالقدمون صالجزصئي  ر نى ل ي مدحبة  رجدمب رللطنببي 

صالجندل  ي صالعقدب فق  مص رفل ص تثند صت يطدق فبهد نشنيعند  إفاتلالكي رغدة  ي صالتشنع  في ر أ 

 صالعدالتي .  رلصالشخةي  رلصال تةدص صالعبني  بتد ر ر ذص ر دصالجزصئبة  رفل جنصئهللا لقعت في صالخدرج 

يجب ل   صحردميفي صالتشنيع  لميصإلالكتن  ص ي صال لالة الجنصئهللا صالتطدبق ص ححكدأفي  جدل نندلالند  فأمندلالذالك 

 إ دلصالثدمي صالةاحبة صالذصنبة  صإلقفبتبةصالةاحبة  رلالهتدمخةص   طدالب  رربع إاللنقسبهللا هذص صالتد ث 

 .صالثدالث صالةاحبة صالشخةبة لصالنصبع صالةاحبة صالعدالتبة 

 

 اإلقليميةالصالحية  األول:المطلب 

هذص صالقدمون رفل كل  ي يننكب دص ل صالتتفكة  دأرحك. نسني 1(  ي قدمون صالعقوبدت )7) صالتددل ربنزت

 جنيتة  ي صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد فبه.

 إينهللا رفل صرض هذه صالتتفكة صح  صالعند ن صالتي نؤالف صالجنيتة صل  إذص. نع  صالجنيتة  ننكدة في صالتتفكة ، 2

 صل فنري: ر فيجنيتة غبن  تجزئة صل فعل صستنصك  رفعدلفعل  ي 
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 سدفة  تسة كبفو  تنصت  ي  إالل صإلقفبتية طدقة صالهوص  صالتي نغطبهد ، لصالد ن صالتتفك ررصضير. نشتل 

 . صحردمبةلصالسفي لصالتنكددت صالهوصئبة  صإلقفبتيصالشدطئ لصالت ى صالجوي صالذي يغطي صالد ن 

كدمت صالجنيتة صالتقتنفة نندل  ي  ا ة صالجبش صل  ي  إذص صحردميصالتي ي تفهد صالجبش  صحجندبة لصحرصضيب. 

 ( دال ه ة

 وص  كدمت جنصئهللا فعفبة ص ي صال لالة جنصئهللا يدسط  فطدنه رفل كدفة   صحردميصالقدمون صالجزصئي   رنليعني هذص 

 رللدلن صالرت صد بجنسبة صالتجني رفبه   صحردنصالتي نقع دص ل  صإلمتنمتجنصئهللا  ننكدة بوص طة سدكة  رأ

  ي جنصئهللا.  صحردن د يقع  درج  إاللال يتت   نيدمه بوص طة صالجنيتة ل  إه صرهد نهللا بنوع صالتةدالح صالتي رلصالجدمي 

 صال لالة:  إقفبهللا: ن  ي  رلال

 رنصالتعنيف صالتقفب ي في صالقدمون صال لالي لصالذي يقنر  إاللصال لالة فدمه يتكي صالنجوع  إقفبهللان  ي    الول  رردمد إذص

بدالضنلرل  ي  سدحة بنية هو رددرل ري صالنقعة صالخدضعة السفطة صال لالة صالنئبسبة لهذه صالنقعة نتكون  صإلقفبهللا

صالدنية لصالد نية  صحجزص صال لالة البشتل صالفضد  صالجوي صالذي يعفو  إقفبهللايدبسة لق  نشتل  سدحة ب نية كتد يتت  

لصالد ن لصالجو لفي  صحرض رلبةفة رد ة  ي رند ن ثاث: صالبدبسة  صإلقفبهللالرفل هذص يتكون  إقفبتهد ي 

متعنض  رنيقتضي ذالك  ند   صحردندص ل  صإلمتنمتتنصفهد بوص طة صالتي يتهللا صق صإلرهدب جدل نعنضند الجنصئهللا 

 بةورل  وجزل الهذه صالعند ن. 

 لهو صالجز  صالتتعفق بدالبدبسة ل د نتضتنه  ي جددل لرمهدر ل  دري لغبنهد: صحرضيصالتجدل  .1

فدالتجدل صحرضي هو صالتجدل صالتكدمي صالذي نتدرس رفبه صال لالة  احبدنهد لكثبنص  د نفجأ صال لل 

 الل نوقبع صنفدقبدت فبتد ببنهد التن بهللا ح لدهد صإلقفبتبة.إ
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فدن صالتجدل  لبتعنل آ ن صإلقفبتيصالد ن  رلصالتجدل صالد ني: يقة  بهذص صالتجدل صالتبده صالسبدحبة  .2

صالد ني يقة  به رفل لجه صالعتوأ  سدحة  ي صالد در  تد تة الشوصطئ صال لالة نتت  فبتد لرص  

ثدالث لهو رقعة  ي صالد در صالتي نن ةن ببي صالتبده  لبتعنلصالدني ل بدههد صال ص فبة  إقفبتهد

ن ت  بددل  صإلقفبتيليقع هذص صالد ن  ر نى صال ص فبة لصالشدطئ  ي جهة لصرتفل صالد در  ي جهة 

دلالة صالشدطئ لنتت  هذه صالسبددل التشتل صالفضد  صالجوي صالذي يعفوه لقدع صالد ن لننبته لال يزصل 

 . قدمون صال لالي صالعدأ  ا  في صال   ل صإلقفبتي سدحة صالتجدل صالد ني 

 صإلسدرلفدمه يج ر بند صالتفنقة ببي صالسفي صال نببة صالعد بة لببي صالسفي صالخد ة لنج ر   صحردمبةلبدالنسدة الفسفي 

حكهللا صالسفي صالخد ة ل ي صالتتفق رفبه  وص  في صالتشنيعدت  نأ ذصالسفي صالتجدرية صالتتفوكة الف لالة  رن إالل

رد ة فدن  د يقع رفبهد  ي جنصئهللا  رلبسفبنة حنببة  صح ننعفق  إذصصمه   حردميصفي صالقدمون  رلصالتقدرمة 

هذه صالسفي في صالتبده  ركدمتيخضع القدمون صال لالة صالتدبعة الهد لينعق  صال تةدص الت دكتهد صالجندئبة  وص  

صالوطي  رض الهذه صالسفي نعتدن ص ت صدص  إن إاللفي رنض صالد ن لندنين ذالك ينجع  رل ر نى ال لالة  صإلقفبتبة

  بدرتددرهد  ظهن السبددل صال لالة لقونهد صالعسكنية.

صل في  صحردمي صإلقفبتي. رفل صالجنصئهللا صالتقتنفة في صالد ن 2: صحردميال يسني صالقدمون : (8) صالتددللمةت  
الهللا نتجدلز صالجنيتة سفبن صالسفبنة صل  إذص رجندبةصالت ى صالجوي صالذي يغطبه رفل  تي  فبنة صل  نكدة هوصئبة 

 تنكدة صالهوصئبة .صال
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 صإلقفبتيصال لالة لب نهد  إقفبهللابهذص صالتجدل طدقدت صالفضد  صالتي نعفو  صالتجدل صالجوي:  يقة  .3

صالفقه صال لالي غبن  ستقن في ن  ي    ى  رن بددل صال لالة ل ي صالج ين بدالذكن  إالبهلجزرهد فتتت  

ل طدقدت صالفضد  صالتي  بددل صال لالة رف إطاقهذص صالفضد  لصالند صالسدئ  لصالتعتول به حدالبد هو 

 د المهدية  ع نقنين حق صالتجتتع صال لالي في ص تعتدل هذص صالفضد  بتد ي قق  إالل إقفبتهدنفي 

 صالةدالح صالتشتنك الف لل. 

 تحديد المجال البحري 

صالطدئنصت صال نببة لصالعد ة صالتتفوكة الف لالة بذصت صالقدر ل صالعد ة صالتي  دق ذكنهد بدالنسدة الفسفي صال نببة  لنأ ذ

جنسبتهد  وص   صالطدئنلد ة لصالتتتثفة في  ضوع صالجنصئهللا صالتننكدة رفل  تنهد القدمون صال لالة صالتي ن تل لصالع

،ل  ر نى ال لالة  صإلقفبتيفي صالفضد   رلدلالة  فطدن رفبه  حيصالجنيتة في صالفضد  صالجوي صالذي البس  رلقعت

ي هذص صمعقدد صال تةدص الفقدمون ليعن ررصضبهدالف لالة كد ل صالسبددل صالتطفقة رفل صالفضد  صالجوي صالذي يعفو 

لقعت صالجنيتة لصالطدئنل  إذصصالخد ة  صحجندبة رلينظن صالجنصئهللا صالتننكدة رفل ظهن صالطدئنصت صالت مبة   صحردمي

رفل صالجنصئهللا صالتقتنفة في  2: صحردميال يسني صالقدمون : (8) صالتددل. صحردمي الألرض صإلقفبتيدص ل صالفضد  

صالجنصئهللا  رنالهللا نتجدلز صالجنيتة سفبن صالتنكدة رفل  إذص رجندبة تي  نكدة هوصئبة رفل  صحردميصالجوي  صإلقفبهللا

 إذصصل  رردمبدكدن صالفدرل صل صالتجني رفبه  إذص صحردميصالتي ال نتجدلز سفبن صالتنكدة صالهوصئبة نخضع الفقدمون 

 صالهدستبة بع  صقتنص  صالجنيتة. صحردمبةحطت صالتنكدة صالهوصئبة في صالتتفكة 
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 اإلقليميةالصالحية  مبدأاالستثناءات الواردة على : لثاني المطلب ا

يع   ي صالةاحبة صإلقفبتبة هو  د ر ر بًا إال رن بعض صال تثندئدت طنرت رفل هذص صالتد ر الضنلرصت ر ل 

 رهتهد ر أ إفات صالتجنأ  ي صالعقدب ل ي هذه صال تثند صت  د يفي: 

 الصالحية الذاتية  .1

فدرا كدن صل سنيكد  - رجنديصل  رردميهذص صالقدمون رفل كل  رحكدأنسني )صالعقوبدت  ي قدمون  9صالتددل  :2

صال لالة صل قف   تهللا صال لالة صل قف  مقودص  بأ يصرنكب  درج صالتتفكة جندية صل جن ة  خفة  -  نضد صل  ت  ا 

 ( .عد ا في صالتتفكةصالتت صلالة قدمومد صل ن صحجندبةصل  صحردمبةصالنق  صل صالسن صت صالتةنفبة  رلرصقصل زلر 

 : الصالحية الشخصية  2

 :  ي قدمون صالعقوبدت 3ل2ل10/1صالتددل  تمة

صرنكب  درج صالتتفكة جندية صل جن ة  -فدرا كدن صل سنيكد   نضد صل  ت  ا  - رردميرفل كل  .1

صل صكتسدهد  دمبةصحر صالتذكورل رفل  ي ذكن لالو فق  صالجنسبة  صإلحكدأ. كتد نسني صحردمييعدقب رفبهد صالقدمون 

 . بع  صرنكدب صالجندية صل صالجن ة

 تدر ته لظبفته صل بتند دة  تدر ته  إثند  رردمي وظف  إيرفل صالجنصئهللا صالتي يننكدهد  درج صالتتفكة  .2

  إيدهد

 د نتتعوص  صحردمبون رفل صالجنصئهللا صالتي يننكدهد  درج صالتتفكة  وظفو صالسفك صالخدرجي ، لصالقند ل  .3

  صالقدمون صال لالي صالعدأ إيدهدخوالههللا بدال ةدمة صالتي ي
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 المبحث الثاني

 فيما يتعلق بجرائم أمن الدولة الجزائية األردنيالمحاكمات  أصولفي قانون  اإلجرائيةالقواعد 

 

ن فظ حق   وجة إجنص صت ر دأحتل مكون  ،صالقدمون  القوصر  صإلجنص صتكدفة  إ ضدعهي  صإلجنصئبةصالقوصر  

موع  رفل م و ال يكون فبه السفطدت صالضدط لصالت قبق في  فطدت ص تثندئبة في في   دكتة رددالة ، صإلمسدن

 . عبي  ي صالجنصئهللا

صالتو ع في حدالت صالتسدس بدال نية  إاللالفقنن صالعشنيي  صح بنصنجهت صالتشنيعدت صالتقدرمة  ال صالنبع  الكي

لالهللا ي  ث هذص  نقنين  احبدت لص عة السفطدت صالضدط لصالت قبق لصالنهدأ، إاللصالشخةبة، كتد صنجهت 

صالتي لصجهت هذه صالتجتتعدت  صح نبةبسدب صالظنل   لإمتدصال نية صالشخةبة  إاللصالتو ع بسدب نغبن صالنظنل 

لصمتشدر صالجنيتة صالتنظتة لجنصئهللا صالعنف صالسبد ي لصال يني  تد سكل ظدهنل ص تتدعت  وصجهتهد صالتو ع في 

ص تقال  إاللفي صالنهدية  ردىقدهد لهو  د صالسفطدت صالتخوالة الفجهدت صالقدئتة رفل ضدط هذه صالجنصئهللا لنع

لرفبة  و  . 48نغدين صالقوصر  صالتقنرل الفجنصئهللا صالعددية. إجنصئبةبقوصر   صإلرهدبصالجنصئهللا صالتنظتة ل ي ببنهد جنصئهللا 

ضتدمدت  صالثدمي ،  لفي صالتطفب  صحللفي صال روى صالجزصئبة بدالتطفب  صإلثددت ثهذص صالتد متندلل في 

 صال تةدص صالنوري الجنصئهللا ص ي صال لالة  صالثدالث  ر دصالت دكتة 

 

 

                                                           
 220ص ،دصر صالشنق  ،صالطدعة صحلالل ،صالقدمون صالجندئي صال  توري ( 2000، )صحت  فت ي  نلر، 48
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 في الدعوى الجزائية  اإلثبات المطلب األول:

 صح ورفي  بدإلثددتفدرل  عبي لينصد  إاللصال البل رفل لقوع صالجنيتة لرفل مسدتهد  إقد ة: صإلثددتنعنيف 

يتعفق  رمتد  ورصحصالوقدئع لالبس ببدن لجهة مظن صالتشنع لحقبقة قة ه الن صالد ث في هذه  رثددتصالجزصئبة 

 49بتطدبق صالقدمون لنفسبنه لهو  ي رتل صالت كتة

صالتدضي فدن صالت كتة البس  إاللصالجنيتة هي لصقعة ننتتي  رنحبث ، صالجزصئبة  صإلجنص صتفي  صإلثددت رهتبةل 

رلصية  ر د هدنستعبي بو دئل نعب   رننعدينهد بنفسهد لنتعن  رفل حقبقتهد، فبكون رفبهد  رنفي ل عهد 

، لهذه صالو دئل ر د هدفبتد نقضي به في سأن صال روى صالجزصئبة صالتطنلحة  إالبهد د ح ث، حتل نستن  لنفةبل 

 50. صإلثددت ردالههي 

كدن صالقدمون ق   نح صالقدضي  فطدت لص عة في نق ين صال البل في صالتوصد صالجندئبة، فق  قب ه بقوصر     دل  إذص

صفنهد في صال البل حتل يتكي الفت كتة قدواله لصرتتدده، فدن نو  بصالوصجندبي كبفبة صال ةول رفل صال البل، لصالشنلط 

قبتة صال البل،  تد يست بل  عه رفل  إه صر والفت هذه صالقوصر  لالهللا ننصرل هذه صالشنلط، كدن ذالك  ددد في 

نةبب رتل صالقدضي بدالخفل فبتةف  صإلثددت خدالفة قوصر   رنفي قضدئه، لهذص يعني  إالبهيستن   رنصالقدضي 

 51 قضدؤه بدالدطان.

                                                           
 .دصر صالنهضة 1ط،  طدعة جد عة صالقدهنل ، تدد صالجندئبة في صالقدمون صالتقنن صالثددت في صال، (1977)  تود   تود   ةطفل،.  49
 .دصر صالنهضة، قدمون صالجنص صت سنح ،   تود مجبب حسني  (1988حسني،) 50

 701ص ،  صالعنببة، صالقدهنل صالنهضة،دصر صالت  ل لص ول صالنظنية صالعد ة ، صالقدمون صالجندئي ( 1974) رفي رصس ، 51
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نكون هذه صالقندرة  دبنة رفل  رنصالقدضي ب قبقة صالوصقعة، رفل  إلقندع عتن  به قدمومد  رجنص صال البل هو  ل

دالبل   بح يوال  ال يه  ثل  إاللص تن   إذص رال بدإلدصمةصالجزأ لصالبقبي، الذص فإن صالتشنع ق  رالزأ صالقدضي رال ي كهللا 

لذالك  ي  نطفق قدر ل يقبنبة  صإلدصمة رداله لرثدرلط صالتشنع يتش د في ن  ي  سن  رنهذه صالقندرة، لهذص يعني 

 . ردصمتهصالتتههللا بني  حتل نثدت  رنثدبت هي 

يكون صال ةول رفل صال البل لصالد ث رنه لنق يته  رنصال نص رفل  صالجزصئبة،في صالتوصد  صإلثددتصاله    ي ل 

الك  ع حقوق صالتتههللا في يتعدرض كل ذ رالق  نهللا بطنيقة  شنلرة للفقد التد مص رفبه صالقدمون،  ع  نصردل 

 52حنيته لكنص ته. 

، بدإلدصمةيجي  صال البل صالتستخفص ج يد ل ددقد، حتل يتكي صالرتتدد رفبه رن  صال كهللا  رنصال نص رفل 

لحتل يكون  ي صالقول ب بث يوال  يقبند ال ى قضد  صال كهللا، بأن صالتتههللا هو  ننكب صالجنيتة، فبكون ال ى هذص 

 53.صالتتههللا إاللثدوت صالوقدئع صالتي رنضت رفبه لمسدتهد  تسدببالصالة ب ة  صحدالةصالقضد   د يكفي  ي 

  نحفة صالت دكتة. ل   نحفة صالت قبق ل  نحفة صال ت الالت في جتبع  نصحل  ي صإلثددتننصرل ردالة  إنليجب 

صالتددسن  صحثنصالتتعفقة بدالجنيتة هي  صحسبد ضدط  ، هي  ت الل نحفة صال رل نحفة جتع صال ت الالت ل 

صالضدط لصالتفتبش في  وضوع لصح  الكي  رحكدأرددل  د نجتع ببي  صإلجنصئبةصالتشنيعدت  رنذالك مج  الفتفتبش لال

يضع  رنيتهللا ن نيك هذه صال روى لقدل  رنصمه لقدل  رالمتبجة الفتفتبش  رالصالضدط ال يقع  رنالبس  عنل ذالك 

بتد يعن  بدال ت الل ري  صالت كتة ر دأ صإلجنص صتصالقضد  صالجزصئي ي ه رفبهد فدن هندك  نحفة  دبقة الهذه 

                                                           
 3صالع د،جوصمب صالعتفبة في ن قبق صالجندئي صال( 1968)حسي  ددق  صالتن فدلي، 52

 ، دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع،رتدن.صئبةسنح قدمون ص ول صالت دكتدت صالجز ( ، 1993)حسي  جو  صر،.  53
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 ر دالبب ننكدهد لذالك  ي  ال  إاللصالتي نثدت لقورهد لمسدتهد  صحدالة ننكب صالجنيتة لري صالجنيتة لجتع 

 54قدمومبة ح دهد صالتشنع. 

صالتي ر تهد صالتشنع  صإلجنص صتهذص صال ت الل يه    ي  ال  إنليد ل  ي  ال صالتعنيف بتعنل صال ت الل 

كي نتةن  لفق مهج  عبي لالبس  صالت قبقدت ري صالجنيتة لغديتهد هو صالتوضبح السفطة التجند جتع صالتعفو 

 55ذالك هو  ي ص تةدص  فطة صالت قبق صالبت صئي.  رن إذالغدية  نح نوضبح رند ن صال روى 

 . صإلثددت ردالهصالو دئل 

حدالة صالجنأ  ف دالة صالتفدس  ي صال دالت صالتي نعطي صالضدبطة صالع البة في صالت قبق في صالتفدس: حدالة رلال

حدالة صالتفدس بدالجنيتة بأمه نقدرب ز ني ببي لقوع صالجنيتة  رلصالتشهود حبث يتكي نعنيف صالجنأ صالتشهود 

صالت دكتدت صالجزصئبة صالجنأ صالتشهود بأمه صالجنأ صالذي يشده   ر ول(  ي قدمون 28لكشفهد. لق  رنفت صالتددل )

صالجنصئهللا صالتي يقدض رفل  ننكدبهد بند  رفل  نصخ  ضدريرن  صالمتهد   ي صرنكدبه، لنف ق به  رلحدالة صرنكدبه 

 صحربعفدرفوص صالجنأ، لذالك في  رمههللايست ل  نهد  رلرصق رل ر ف ة رل رسبد يضدط  عههللا  رلصالندس صثن لقورهد، 

 را دت نفب  ذالك.  رل صثأرلج ت بههللا في هذص صالوقت  إذص رللرشنلن  درة  ي لقوع صالجنأ، 

 حدالت صالتفدس بدالجنيتة:  •

 ده ل صالجنيتة حدل صرنكدبهد.  ش .1

  شده ل صالجنيتة رن  صالمتهد   ي صرنكدبهد.  .2

                                                           
 .ببنلت ،صال صر صالجد عبة ، بن صال رول صالعتو بة ،ر ول صالت دكتدت صالجزصئبة (1986ل،)جا ثنلت، 54
 .88ص رتدن، دصر صالثقدفة ،القدمون ر ول صالت دكتدت صالجزصئبة ر ول صإلجنص صت صالجزصئبة سنح(2016)   ت   عب متور،  55
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 صالجنأ صالذي يقدض رفل فدرفه بند  رفل  نصخ صالندس صثن لقوره.  .3

لج ت به را دت لآثدر يست ل  نهد  إذص رل، رلرصق رل ر ف ة رل رسبد ضدط  ننكب صالجنيتة ل عه  .4

 ة  ي لقوع صالجنيتة.لرشنيي  در صحربعصمه فدرل صالجنأ، لذالك في 

 

 ري إاللصالت دكتدت صالجزصئبة صال  ول  ر ول ي قدمون  93يجوز التوظف صالضدبطة صالع البة لفقد النص صالتددل ل 

 صالتدالبة:  صححوصل كدن دلن  ذكنل لصن يقوأ بدالت ني فبه في  رل نزل 

 رلصالتكدن  كدن ال ى  وظف صالضدبطة صالع البة  د ي تفه رفل صالرتقدد بأن جندية نننكب في ذالك إذص-ر 

صالتعقوالة صالتي  لصح درصتيكون هندك  ي صالظوصهن  إنقنيب، ليشتنط هند  ر  صرنكدت فبه  نذ  رمهد

 ن تل  وظف صالضدبطة صالع البة رفل صالرتقدد رن جنيتة  ي موع صالجندية نننكب في ذالك صالتكدن. 

 دكي صالتكدن هو  ص تنج  صالسدكي في ذالك صالتكدن بدالشنطة. لفي هذه صال دالة يجوز صال  ول الن إذص-ب 

  نزاله.  إاللصالذي طفب صالنج ل، لرضي بأن يقوأ رجدل صالشنكة بدال  ول 

ص تنج  صح  صالتوجوديي في ذالك صالتكدن بدالشنطة، لكدن ثتة  د ي رو الارتقدد بأن جن د يننكب  إذص-ج 

 فبه. 

كدن  وظف صالضدبطة صالع البة يتعقب سخةد فن  ي صالتكدن صالتوقو  فبه بوجه  شنلع لد ل  إذص-د 

 ر نصالقدض رفبه، لهذص  إلالقد الك صالتكدن، فبجوز رن ئذ النجل صالضدبطة صالع البة صال  ول لرص ه ذ
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ينتظن صال ةول رفل  ذكنل  رنلحسب لصقع صال دل، ال لقت النجل صالضدبطة صالع البة  مهح نطقي، 

 حتل يتتكي  ي د ول صالتكدن. 

 

 تدحد  صإلثددت بل نوج  حدالت يكون البس  ست با صإلالكتنلمبةصالتفدس في  جدل صالجنصئهللا  رنى صالددحث لين 

ليسبنص  ي  ال ضدط صالتجنأ  تفدسد ليستخ أ جهدز صال د وب صالخدص به في صقت دأ  وصقع صالكتنلمبة 

غبن  إرامبة رل إبدحبة كتده  وصد  رل نزاله  رللهو يدث  ي رفل جهدزه صالخدص به  رلصالدنوك  بأح  د ة 

صالتوقع صالذي  إاللصالقذ  ليتكي صالوالوج  رلطفق رددرصت صالسب يضدط صالجدمي  تفدسد لهو ي رن رل شنلرة 

 نه ثهللا  ددغتة  صإلر دلالتعنفة صالنقهللا صالذي يتهللا  بدإلر دليستخ  ه  ننكب صالجنيتة ري طنيق نعقب صالقدئهللا 

 صالشخص في  كدمه.

ري  صحدالةالكي ي قق صالتفتبش غديته في جتع صإلالكتنلمبة ، صالتت ةفة  ي صالو دئل  صحدالةضدط  ل

ل بفة بتوجدهد يتهللا لضع صالب  رفل سي  يتةل بهد ليفب  في كشف  إيجدديتة صالتي صرنكدت فاب   ي صالجن 

 صحدالة إاللصال قبقة رنهد لري  ننكدهد، لهذه صالو بفة نتتثل في صالضدط لصالتي ري طنيقهد يتهللا صالو ول 

 صالجندئي. صإلثددتإجنص صت  إالبهدصالتي نه   

ري طنيقهد يشتتل رفل كل  د ص تعتل  رل صإلالكتنلمبةصالو دئل صالضدط بدالنسدة الفجنصئهللا صالتي نقع رفل 

ربط  ع  رجهزل، صآلاليصر  الهذص صالغنض، كأجهزل مسخ لنسجبل بنص ج صال د ب  رلفي صرنكدبهد 

ص تنصق صالنةدالت لن فبل صالشفنصت لكفتدت صالسن،  رجهزل، Modemبتد يستل  صإلالكتنلمبةصالشدكدت 
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صالتزلرل، صالتوقبعدت  صإلالكتنلمبة صالتزلرل صالت نرصتصالنق   رلرصقجتبع  كدفة صالدنص ج صالتقف ل لصالتنسو ة،

 صالتزلرل لصالتففدت صالتعنوية صالتي نع  ل بفة الرنكدب صالجنيتة. صإلالكتنلمبة

بتد لفننه الههللا  ي  صحفنصد ر ع تثورل صالتعفو دت ق   رنرفل صالنغهللا  ي صإلالكتنلمبة ، ضدط صالتنص ات ل 

ق   ددت الههللا صالكثبن  ي  رمهد رالرفل  ختفف  ندحي حبدنههللا  رثنهدصمعكس  صال  يثة لصالتي صالنةدل دل 

صالشخةبة البس فقط فبتد يتعفق بدالجنصئهللا صالتست  ثة صالتي ق  نننكب ض ههللا لإمتد كذالك بدالنسدة  صحضنصر

صالتتق  ة لمظنص الةفة صالتنص ات بدال بدل  صإلالكتنلمبةصالشخةبة ري طنيق صالو دئل  ر نصرههللاالمتهدك 

صال  تورية رفل هذه  تهلصمزل حتدي صح نى مج  رن صال  تور صالتةني ق  صنفق  ع صال  دنبن  الألفنصدصالخد ة 

 صالتنص ات.

 

 ثدمبد: صالرتنص 

صالتثدتة  صحدالةصالت دكتدت صالجزصئبة يد ث ري  ر ول، لقدمون  تفدلنة   ي حبث صالقول لصال جبة صإلثددت رداله إن

 صإلثددت ردالهصال قبقة ل ي  إاللق صالتشنلرة الن ه فه هو صالو ول  ننكدهد بدالطن  إاللالوقوع صالجنيتة لمسدتهد 

 . لهو صالذي ينفي ري صالتتههللا قنينة صالدنص ل لقوصهد صحدالةفي صالتوصد صالجزصئبة صالرتنص  ليقدل رنه صمه  ب  

نيفه بعضهد فهو في نع رلرفل مفسه بدرنكدب صالوقدئع صالتكومة الفجنيتة كفهد  إقنصرصرتنص  صالتتههللا في صالفقه هو  

 56صالتتههللا رفل مفسه بنفسه بدرنكدب صالسفوك صالذي يكون جنيتة  عدقب رفبهد.  إقنصر

                                                           
 . 438ص ،1965صال تددر صالقضدئي ،صالتطدعة صالعدالتبة ،صالقدهنل ، ،رصحت  فت ي  نل   نلر، 56
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 موربي هتد:  إالل ر د هديقسهللا صالرتنص   ي حبث صالجهة صالتي يتهللا ل 

 : صالرتنص  صالقضدئي رلال

قدضي صالتوضوع  ر دأ رلقدضي صالت قبق  ر دأ رلصالت ري صالعدأ  ر دألهو صالرتنص  صالذي يقع  ي صالتتههللا 

 رقوى  عنوي رفل مفسبته لهذص هو  رلضغط  ددي  ريصالتتههللا صال نل صالةني ة بعب ص ري  بإرصدليتهللا  رنليجب 

نطنحه  لإال صإلدصمةبه في  نأ ذصقتنعت به  فإذصيخضع التق ين صالت كتة  مهحصالرتنص   ي حبث صال جبة  رموصع

صرتن  صالتتههللا  إذص -2) صحردميبة صالت دكتدت صالجزصئ ر ول ي قدمون  216/2صالتددل  رك نهجدمدد لهذص  د 

صالنئبس بتسجبل صرتنصفه ليجوز الفت كتة صالكتفد  بدرتنصفه لرن ئذ ن كهللا رفبه بدالعقوبة صالتي  يأ نبدالتهتة 

 ررت  ا  ذالك(.  إذص رالنستفز هد جنيتته 

تد ر صالقندرة ب صحردمبةبتد ر صالقندرة صالوج صمبة الفقدضي حبث قضت   كتة صالتتببز  صحردميلق  ص ذ صالقضد  

 صالوج صمبة لصرتدنت صالرتنص   دضعد التق ين صالت كتة. 

 ثدمبد: صالرتنص  غبن صالقضدئي 

 إ د رلصالشنطة  ر دأقدضي صالت قبق فبة ر  رللهو كل صرتنص  ية ر  ي صالتتههللا  درج مطدق صالت كتة 

ج صالت كتة ل ثداله صالتتههللا  در  إالل نسوبة  رقوصلصالذي ية ر في صالت قبقدت مقا ري  رلصالندس صالعدديبي 

 ق  صرنكب جنيتة  د.  بأمهقدل سنلره في صالمت در  كتدبتهدصالشخص صالذي يعتن  في لرقة قدأ 

حنل طورد لص تبدرص  بإرصدلت ثد إذص رال لردصمتهلصالرتنص  غبن صالقضدئي ال يكفي لح ه الف كهللا به رفل صالتتههللا 

  .جتبع صالظنل  لصالتابسدت  لصثددتنه ي   رل صكنهددلن 
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 هي: صحركدنحتل يع   د ي الي به صالتتههللا صرتنص  لهذه  صحركدنب   ي نوصفن ر د  ي الل 

هذص صح بن  إالل د ية ر ري غبنه بشدن لصقعة  سن ل  إ د ددرص ري صالتتههللا مفسه  صالرتنص يكون  رن: رلال

 57فهو سهددل. 

 دههللا  عه  ر ن تههللا  إاللصالتتههللا   د ينسده إ دمفسه  إالللصقعة ينسدهد صالتتههللا  صالرتنص يكون  وضوع  ثدالثد:رن

نؤي هد )صالتددل  ر نى لج ت قنينة  إذصهو سهددل يتكي صالرتتدد رفبهد  لإمتدفي صالجنيتة فهو البس صرتنصفد 

  وكفه. إاللصالت دكتدت صالجزصئبة( كتد ال يع  صرتنصفد  د ينسده صالت د ي لكبل صالتتههللا  ر ول ي قدمون  ١٤٨/٢

 صالشهددل ثدالثد : 

صالقدطع صالةددر ري رفهللا  صح ددر رلفقهد. فتعن  صالشهددل الغة بدالدبدن  رل ختففة  وص  الغة الفشهددل  عدن 

رفل  عنضبتد يفي: )صالشهددل الغة هو  ي صال حد ل بدالتشده ل لق  رنفت   كتة صالنقض صالتةنية صالشهددل

العند ن ، لصالشهددل ص هللا  ي صالتشده ل لهي صالطاع رفل صالشي  ربدمد( لنشتل صالشهددل صلردينهصالشي  

 صالتدالبة: 

 صال ضور.  .1

 . صإلدرصك .2

 صال فف.  .3

                                                           
 422صصال تددر صالقضدئي ،صالتطدعة صالعدالتبة ،صالقدهنل ،  ،صحت  فت ي  نلر  نلر، 57
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رفل لجه  ردركه رل تعه بنفسه ل لنعن  صالشهددل في صالفقه صالقدمومي بتد يفي: )نقنين صالشخص التد يكون ق  رآه 

 58صالعتوأ ب وص ه(. 

سفوي ي الي به صالشده  في  ر ددرالنقض صالتةنية صالشهددل )صالشهددل قدمومد نقوأ رفل صلق  رنفت   كتة 

صالتي نستقل بهد   كتة صالتوضوع  صح ورصالقضد  بع  يتبي يؤديهد رفل صالوجه صالة بح للزمهد  ي   جفس

 59 ددصأ نق ينهد  فبتد(. 

صالنبدبة صالعد ة في  ر دأنفعب دلرص كدبنص  وص   مهدحصالتهتة في صالتوصد صالجزصئبة  صإلثددت ردالهلالن صالشهددل  ي 

نتوصفن فبهد صالشنلط  رنصالت دكتة يجب  رثند صالجزصئبة صالتختةة صالت دكهللا  ر دأ رل نحفة صالت قبق صالبت صئي 

 صالتدالبة: 

 صالفتس.  رلصالشهللا  رلصالستع  رلحوص ه صالنؤيد  بإح ىصالشده  الفوصقعة  إدرصك .1

 ال قبقة صالوصقعة.  صإلدرصك طدبقة  .2

 . بأدصئهدنؤدى صالشهددل بع  حفف صالبتبي  تي نقدل سهددنههللا ل تي يستح الههللا قدمومد  رن .3

 صالت دكتة.  رثند لبطنيقة  نية في صالت قبق صالبت صئي لرامبة في حضور صالخةوأ  فدههسنؤدى  رن .4

 نؤدى صالشهددل  ي  تبز ال نية لص تبدر.  رن .5

 تدع صالشده  حتل نتهللا  ندقشته  ي قدل  بشفدهههندك ص تثند  رفل صالشنط صالنصبع صالتتعفق  رن إالللمشبن 

صالنبدبة  ر دأ  د به، في حدالة لفدل صالشده  بع   تدع سهددنه  رلرفبه  صالتشتكي رلصالت كتة  رلصالنبدبة صالعد ة 
                                                           

 223ص ،1998، صالجنص صت صالجندئبة في صالتشنيع صالتةني ،دصر صالفكن صالعنبي ،صالقدهنل ، أ ون   ا ة،  58
 525ص 109ورة رحكدأ صالنقض رقهللا / جت16/4/1973مقض  ةني / 59
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يجوز  صح ددبصالت كتة الهذه  ر دأغبدبه ري صرض صالوطي لنعذر حضوره  رلفي حدالة رجزه  رلصالعد ة 

 ر ول(  ي قدمون 162لهذص  د مةت رفبه صالتددل ) ردصهدالفت كتة صالكتفد  بتالل سهددنه صالتي  دق لصن 

بع  حففه صالبتبي  صحلالبةسهددل في صالت قبقدت  ردىسده   صحضنصنعذر  إذص -1) صحردميبة صالت دكتدت صالجزصئ

نأ ن  رنصالهدستبة يجوز الفت كتة  صحردمبةغبدبه ري صالتتفكة  رل نضه  رلرجزه  رلصالت كتة الوفدنه  إالل

 صالت دكتة كدبنة في صالقضبة...(.  رثند  رفددنهبتالل 

 صحدالةنتتدز ري بقبة  رمهد رالبع  صالرتنص   ددسنل  نأنيفي صالتوصد صالجزصئبة  ةصحدال رههللاصالشهددل  ي  رنبتد ل 

 موربي هتد:  إاللصالجزصئي ب بث نتنوع  صإلثددتفي  جدل  صح نى 

 : صالشهددل صالتددسنل رلال

ه صالت دكهللا لصالنبدبة صالعد ة حبث يؤدي صالشده  سهددن ر دأصالشهددل ذيورد لهي صالةورل صالسدئ ل  رموصع ركثنلهي 

صالت كتة  ددسنل للجهد الوجه دلن ل بط ببنهتد  ر دأ رل  ري ردأ  رلصالت قق  وص  كدن قدضي صالت قبق  ر دأ

رفبه لصالتي نكون الز ة لضنلرية  صح ئفة إالقد  ندقشة صالشده  ل تدع سهددنه ري طنيق  إاللفبفجأ صالقدضي 

 تعوه  ي لقدئع  رليقوالون  د سده له  ههللاحمربون صالت كتة لآذصمهد  بأمههللاالتنوين صالت كتة الن صالشهود ل فوص 

 60. ر د ههللاكاأ لقع  رل

 ثدمبد: صالشهددل غبن صالتددسنل 

                                                           
 ل د بع .  18ص ،كفبة صال قوق  ،ر دالة دكتورصه جد عة صالقدهنل ،ك البل رثددت في صالتوصد صالجندئبة صالشهددل( 1980)إبنصهبهللا  صالقتدز، 60
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صالشده  هند الهللا يشده   رن ريلنستل بدالشهددل رفل صالشهددل ب بث يشه  صالشده  بتد  تعه  ي سخص آ ن 

تددسنل بدالشهددل لالهذص  تبت هذه صالشهددل غبن صال ر نصال ددثة بنفسه بل  تع رنهد  ي سخص  رلصالوصقعة 

 . بدالسد عسهددل  رلصالستدربة 

لبدالنسدة ال جبة لقبتة هذص صالنوع  ي صالشهددل ال ى صالت كتة فدمه ال قبتة الهد قدمومد الكومهد  دنبة رفل صالشك 

هذص صالنوع  صحردميصالت دكتدت صالجزصئبة  ر وللصالحتتدل لصالظي لالبس رفل صالجزأ لصالبقبي لالق  نندلل قدمون 

 61.صح ذتدربة لقدل  ي صالشهددل صالس

 ل صالشده  بهذه ر إذصث بب  جندبة لصحرفل صالشده  لصجب قدمومي مةت رفبه صالتشنيعدت صالجزصئبة صالعنببة ل 

ي صربصال قبقة فههللا  إظهدريسدر لن رفل  ن صالشهود كتد قفند  دبقدً صالوصجددت ن تل صالتسؤلالبة صالجزصئبة ح

 : هذه صالوصجددت بتد يفي إاللصالت دكهللا لآذصمهد لنشبن 

يتسفهللا  ذكنل  رنصالت كتة بتجند  ر دأ رلصالت ري صالعدأ  ر دأيجب رفل صالشده  صال ضور طوصربة  .1

صالتي مةت رفبهد  لصإلحضدررفض صال ضور طوصربة يجدن بدال ضور بتذكنل صالضدط  لإذصصال ضور 

 صالجزصئبة.  صح ول(  ي قدمون 75/1/2صالتددل )

 ي هويته صالشخةبة  وص   صالتأك دع سهددنه لبع  ي فف صالبتبي صالقدمومبة قدل  ت رنيجب رفل صالشده   .2

 صح ول ي قدمون  219صالتددل  رك نهصالت قبق صالنهدئي لهذص  د  رثند  رلصالت قبق صالبت صئي  رثند 

 صالجزصئبة. 

                                                           
 441ص 1988، سنح قدمون صالجنص صت صالجندئبة ،دصر صالنهضة صالعنببة ،صالقدهنل ،صالطدعة صالثدمبة،   تود مجبب حسني،.  61
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ي يثدر صالفصالتي نطنح رفبه لصالتتعفقة بدال روى صالتطفوب الفشهددل فبهد. لالكي صالسؤصل  صح ئفةرفل  صإلجدبة .3

صالت كتة ري ن فبف صالشده   رل هت صالنبدبة صالعد ة  إذص رلدع صالشده  ري حفف صالبتبي هو  د صثن ص تن

 زلال يجو الهللا يقهللا ب ففدن صالبتبي فتعتدن صالشهددل بدطفة ،  لإذصيجب رفل صالشده  حفف صالبتبي صالبتبي؟ 

 نعتدن دالبا . الفشهددل غبن  سدوقة ب فف صالبتبي  صال تندد إالبهد ،

نأ ذ بشهددل صالشده  صالذي الهللا ي فف صالبتبي رل ينفض حففهد إال  رنجوز الفت كتة ال ي(3/(219) دلمةت صالتد

  (ر ول جزصئبة رفل  دبل صال ت الل

كدن يجب  صالكتدبة  رن تته  رلبةتته  رل بإ ضدئهيوقع رفل سهددنه بع  نالنهد رفبه  رنرفل صالشده   .4

 ذالك.  إاللقدضي صال رليشبن صالت ري صالعدأ  -مددرص–لفي حدالة رفض صالشده  صالتوقبع 

صالت كتة السدب  د فبجب  ندقشة  د لرد  ر دأصالت ري صالعدأ ص ح  ي صالشهددل  إ دكدمت صالشهددل  إذص" لحكهللا 

 62في هذه صالشهددل بكد فهد". 

 صالقنصئي رصبعد : 

 لصآلثدررفل صال ت الل بدالقنصئي صالتي نعتت  رفل صالتابسدت لصالظنل   ريضدفي صالتوصد صالجندئبة يعتت   صإلثددت

صالتتههللا لهي طنيق غبن  ددسن ركس صالرتنص  لصالشهددل  إالل لإ نددهد رثددنهدصالتددية بدالنسدة الفجنيتة صالتنصد 

 63 ننكدهد.  إالللنفعب دلرص كدبنص في كشف صالجنيتة لصالتو ل  رق  هدبل  صإلثددتل دئل  إح ىفدالقنصئي 

                                                           
  1983 نة  271 ف ة  1/83زص  رقهللا نتببز ج 62

 710ص  ،1942ح لد صالقدض لصال دس صالحتبدطي ، جفة صالقدمون لصالقتةدد ،كفبة صال قوق ، كتدة رد و لهده ،صالقدهنل  ،  ت  روض ،روض 63
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 ر نى طنيقة  ريةقنرت التةف ته ري  د يفي: )صالقنينة صالتي ينص رفبهد صالقدمون نغني  ي ن 40مص صالتددل 

 رفل صمه يجوز مقض هذه صالقنينة بدال البل صالعكسي  د الهللا يوج  مص يقضي بغبن ذالك(.  صإلثددت ي طنق 

صالقنصئي صالقضدئبة هي صالقنصئي صالتي الهللا ينص رفبهد صالقدمون ليستخفةهد صالقدضي  -1فهو: ) 43مص صالتددل ل 

ال يجوز  -2ة ليتنك التق ين صالقدضي ص تنددط هذه صالقنصئي.  ي ظنل  صال روى ليقتنع بدن الهد دالالة  عبن

 بدالشهددل(.  صإلثددتفبهد  زيجو صالتي  صححوصلفي  رالبدالقنصئي صالقضدئبة  صإلثددت

 ي لصقعة  رثددنهدصالقنينة بتد يفي: )صالقنينة هي ص تنتدج لصقعة  طفوب  صحردمبةلق  رنفت   كتة صالتتببز 

 . بي لقدئع  عبنة ي صالةفة صالضنلرية صالتي ينشئهد صالقدمون بله، 64قدأ رفبهد صال البل(  ر نى 

 ذالك:  ر ثفه ل 

 . رثددتقدأ رفبهد دالبل  ر نى  ي لصقعة  إثددنهصالقنينة ص تنتدج صالتطفوب  .1

هي متبجة يت تهللا رفل  رلصالقنينة هي صالةفة صالضنلرية صالتي ق  ينشئهد صالقدمون ببي لقدئع   مبة  .2

 بنة.يستخفةهد  ي لصقعة  ع رنصالقدضي 

 ثدبتة.  ر نى لقدئع  رل ي لصقعة  رثددنهدصالقنينة هي ص تنددط صالوصقعة صالتنصد  .3

  

                                                           
 420/ جفة صالنقدبة ص171/1989نتببز جزص  رقهللا  64
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 : صالقنصئي صالقدمومبة رلال

صمه  رلبهد  لصح ذصالقنينة صالقدمومبة هي صالتي يقنهد صالقدمون  ففد ليفزأ صالقدضي بدن يستخنج  نهد متبجة  عبنة 

 65مون ببي لقدئع  عبنة. بهد فهي كل  فة ضنلرية ينشئهد صالقد صح ذيجبز اله 

 ثدمبد: صالقنصئي صالقضدئبة 

أ فهي صالقنصئي صالتي 1952السنة  30رقهللا  صحردمي ي قدمون صالدبندت  43لهي صالقنصئي صالتي مةت رفبهد صالتددل 

في  رالبدالقنصئي صالقضدئبة  صإلثددتيقوأ بد تنددطهد صالقدضي  ي ظنل  صال روى ل ابسدنهد لصمه ال يجوز 

ندئي لق  رنفت بدالشهددل هذص في صالقدمون صالت مي لركس ذالك في صالقدمون صالج صإلثددتز فبهد صالتي يجو  صححوصل

ي حبث يستندط صالقدض بهد ، ال روى ليقتنعصالقنينة صالتي يستخفةهد صالقدضي  ي ظنل  ص ليعنفهد صالددحث هي 

 لصقعة  جهوالة  ي لصقعة  عفو ة.

 لةضمانات محاكمة مرتكبي جرائم امن الدو : المطلب الثاني

 ي صالضتدمدت صالتي الب   ردملصمه يتعبي نوصفن ق ر  رال ح نرغهللا ص تا  قوصر    دكتة صالتتهتبي  ي قضد  

   دكتة رددالة لصههللا هذه صالضتدمدت نتتثل فبتد يفي:  ري ي نوصج هد في 

 رامبة صالت دكتة  .1

 سفوية صالتنصفعة  .2

 ن ليي صالت قبق صالنهدئي  .3

                                                           
 .صالنهضة، دصر 4ط،ص ول   دكتدت جزصئبة ( 1974،)رد  صالوهدب حو  ، 65
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  صإلرهدببةجنصئهللا صالت دكتة في صال إلجنص صتحضور صالخةوأ  .4

 66نقبب  صالت كتة ب  لد صال روى صالجندئبة  .5

  صإلرهدبصالت دكتة رن  مظن جنصئهللا  إجنص صت: رامبة رلال

"جفسدت صالت دكهللا رفنبة إال إذص  ي صال  تور 101صالتددل  صالفقنل صالثدمبة  ي د توري مةت رفبة  د رهو ل 

 رفل صآلدصب".ررت صالت كتة رن نكون  نية  نصردل الفنظدأ صالعدأ رل   دفظة 

نكون صالجفسة  رنصالجزصئبة  رفل صمه يجب  ر ول(  ي قدمون  171،213،266)  ل رك ت رفبة صالتوصد

بستدع صال روى كفهد  نأ ن رن صآلدصب  دفظة رفل  رلرفنبة ليجوز الفت كتة  ع ذالك  نصردل صالنظدأ صالعدأ 

  ي قدمون صالةفح  صالتع الة 12لصالتددل نتنع فئدت  عبنة  ي صال ضور.  رلبعضهد في جفسة  نية  رل

 ر دأصالعامبة في صالت دكتدت صالقضدئبة البفتح صالتجدل  بتد رصالتشنع ق  صقن  رن ي صالنص الفددحث ليتدبي 

حقوق صال فدع لكذالك إطاع  ي يني   ي صالجتهور رفل  د يجني  ال رطوصرهد نكنيسد النزصهة هذه 

رل  تثفبههللا، غبن رن صالعامبة نت قق رن   صالت دكتدت، لال يكفي الت قبق صالعامبة  جند حضور صالخةوأ

 فتح ربوصب صالجفسة الفجتهور  وص  حضن بدالفعل رح   ي صالجتهور رل الهللا ي ضن. 

بجنصئهللا ص ي صال لالة ال نخنج ري  د ر رامبة صالت دكتة لإن كدمت  ةفقصالتتعلصالتاحظ رن إجنص صت صالت دكتة 

ي طنيق ن  ي  صالع د صالتستوح ب ضوره صالتةف ة صالعد ة نقتضي رن ينظهللا صال  ول القدرة صالت كتة ر

                                                           

رصجع صالتستشدريي   ت    نأ رفي/ ص جي صالقن وطي/ بكني رد و  قضد  ص ي صال لالة طوصرئ درص ة رتفبة في ضو  صالغد    دكهللا ص ي  66 -
   2003السنة  95صال لالة صال صئتة بدالقدمون 
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 ي صالجتهور صالذي يهتهللا بهذص صالنوع  ي صالقضديد  تد يفنض الرتددرصت ر نبة  صً كدبن  صً  د ة رن هندك ر د

 67 صرتتدد هذص صالتنظبهللا.

طدالتد رن ن  ي  صال  ول ال ضور صالت دكتدت كدن دلن   د ر صالعفنبةال يتندفل  ع  صالت  ي هذص  رنكتد 

 صإلدال الة صالت دكتدت لضتدمه ال قوق صال فدع رفل صرتددر صمه  ي  ةف ة صالخةوأ ضتدن ر صل نتببز 

 نقنرت بشكل رفني.  إذصنعفي بنص نه  إنصالعدأ كتد صمه  ي  ةف ة صالتتههللا  صالنري ر دأب فدرههللا 

حبث  صالتد رهندك ص تثند  لرد رفل هذص  رن رال صح لرامبة صالت دكتدت هي  رن تد  دق  ليتدبي

 رلبعضهد في جفسة  نية لذالك  نصردل الفنظدأ صالعدأ  رلبستدع صال روى كفهد  نأ ن رنكتة الفت   رجدزت

فبتد  إ دصالذكن  صالسدبقبيصالسددبي  بأح نكون صالجفسة  نية بند  رفل حكهللا  عفل  صآلدصب  دفظة رفل 

 ة.  تدع صال روى كدن في جفسة  ني رنفي جفسة رفنبة بدالنغهللا  ي  فبجب رن يتهللايتعفق بدالنطق بدال كهللا 

 

 صالت دكتة في صالجنصئهللا ص ي صال لالة  إجنص صتثدمبد: سفوية 

لفي حضور صالخةوأ  سفدهه ند رنكون سفهبة ب بث  رنصالت دكتة صالجندئبة  إجنص صتفي جتبع  صح ل

حتل  رلالبؤك لهد  رل البنفذلهدالفتندقشة  صحدالةجتبعد كدفة صالطفددت لصال فوع لصالتنصفعدت كتد نطنح رفبههللا 

 . رإلثددنبههد البشككوص في قبتت

                                                           
   233ص 1986وردت ،ببنلت ،،صال تةدص صالقضدئي التأ ور صالضدط ،درص ة  قدرمة ،صال صر صالعنببة الفتو    ت  صالجدور 67
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صالت دكتة رفل صرتددر صمه ال يجوز  إجنص صتبطان  إغفدالهديتننب رفل  ر د بةقدر ل  صإلجنص صتلسفهبة 

نقوأ بت قبق  رنيتعبي رفبهد  إذصنكتفي بتد جنى  ي ن قبقدت قدل صالت دكتة  رنصالخةوص  بهذص ةالفت كت

 . 68صال روى بنفسهد

 صإلدصمةيوضع  وضع صالرتددر رن   رنصالعفنبة قدل  الفتندقشةح صمه البس هندك دالبل ال يةف صإلسدرللنج ر 

 صالدنص ل لبغبن ذالك ال يستقبهللا ر ل   بح.  رل

 وضوع صالت قبق  رهتهدنثبن ر ل جوصمب هد ة رفل صالةعب  صالعتفي  صإلجنص صتسفهبة  رنلصالتاحظ 

في  لصحلرصقن نجنيه صالت كتة في  وصجهة صالخةوأ لكذالك نالل صالت دض رنصالنهدئي صالذي يتعبي 

 نصفعة صالخةوأ لنتكبنههللا  إاللضنلرل ص تتدع صالت كتة  إالل بدإلضدفةحضورههللا لطنح صال البل في صالجفسة 

  ي نق يهللا دفدرههللا. 

 ثدالثد: ن ليي صالت قبق صالنهدئي 

كل صالت دكتة في   ضن حتل يكون حجة رفل صالكدفة ليوقع رفل  إجنص صتصالقدمون ن ليي جتبع  رلجب

 . صحكثنكتة لكدندهد في صالبوأ صالتدالي رفل  ف ة  نه رئبس صالت 

صالقضدل لصالكدنب  لر تد  نية  رلكدمت رامبة  إذصليشتتل صالت ضن رفل ندريخ صالجفسة كتد يتضتي  د 

صالخةوأ  لرقوصلصالخةوأ لصالت صفعبي رنههللا لسهددل صالشهود  لر تد لرضو صالنبدبة صالعد ة صال دضن بدالجفسة 

ل دئن صإلجنص صت صالتي نتت لن لن به صالطفددت صالتي ق  ت رثند  مظن ليشدر فبه إالل صحلرصق صالتي نفبت 

                                                           
 124ص  ،1971، ص ول صالت دكتدت صالجزصئبة في صالتشنيع صالفدندمي ،رتن صالسعب ر ضدن،  68
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صال روى ل د قضي به في صالتسدئل صالفنربة، ل نطوق صححكدأ صالةددرل، لغبن ذالك  تد يجني في صالجفسة 

 صالجزصئبة .  صالت دكتدت ر ول( قدمون   214صالتددل)  لهذص  د مةت رفبه 

لرفل  ي ررصد  ي  ،ال فدع بت ضن صالجفسة ال يؤثن في صال كهللالنج ر صإلسدرل رن ر أ ن ليي كل نفد بل ص

صالخةوأ إثددت ر ن يهته في   ضن صالجفسة رن يطفب  ي صالت كتة ن لينه كتد رن لقوع  طد  ددي في 

 ذكن  ي نوالل صال فدع ال يدطل صإلجنص صت. 

درتددره ضتدمة ن ليي صالت قبق صالنهدئي ب التد رلنخضع إجنص صت صالت دكتة بشدن صالجنصئهللا ص ي صال لالة  

 صالذي يستح الكل ذي  ةف ة صالحتجدج بذالك.  صح نالت قبق صالع صالة، ل نكنيس صإلثددت ري طنيق صالكتدبة 

ت كتة صالتي صال ر دأصالت دكتة يستح بتنصجعة هذه صإلجنص صت  وص   إجنص صتلنننبدد رفل  د  دق فت ليي 

هد لنق رهد بق ر   ة فبهللا صالتعنلض رصنخذت صإلجنص  رل ر دأ   كتة صالطعي صالتي ند ث في قبتة صال ك

 إجنص صت صالت دكتة صالتي ص تن  رفبهد لنؤ س رفل ذالك قندرتهد الففةل في صالطعي. 

 رصبعد: حضور صالخةوأ إلجنص صت صالت دكتة في صالجنصئهللا ص ي صال لالة 

ي يعتدن حضور صالنبدبة سنط الة ة نشكبل صالت كتة ر د فبتد يتعفق بدقي صالخةوأ  فبتعبي نتكبنههللا  

كدمت صالت دكتة  ري  ور  لإجنص صت صالت دكتة ر اً  يدفغ رل يعبي  ضور، فإذص ندبي رن رح ههللا الهللاصال

بدالنسدة اله بدطفة، لكذالك صح ن إذص سدب هذص صإلران  طأ  نع  ي صالتعن  رفل  كدن لندريخ صالجفسة 

 رفل صرتددر رن هذص صإلران هو صالذي ي قق صالتوص ل ببي صالت كتة لصال روى بشكل   بح. 

لنج ر صإلسدرل رن نتكبي صالخةوأ  ي صال ضور ال يقتةن فقط رفل جفسدت صالتنصفعة لإمتد يشتل كل 

 نتخذه صالت كتة حتل يفسح صالتجدل ر دأ  ندقشة صال البل صالذي ر فن رنه هذص صإلجنص .  إجنص 
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لفي في صال روى إال إذص   ر  نه نشويش يست ري ذالك رثند  صالدت لال يجوز إبعدد صالتتههللا  ي صالجفسة 

هذه صال دالة نستتن صإلجنص صت إالل رن يتكي صالسبن فبهد ب ضوره لرفل صالت كتة رن نطفعه رفل  د نهللا في 

 . إجنص صتغبدته  ي 

  د سد: نقبب  صالت كتة ب  لد صال روى صالجندئبة 

ة ، لكذالك بدال  لد صالشخةبصالنهدأصالت دكتة  قب ل بدال  لد صالعبنبة الف روى ري بدالوقدئع كتد رقد تهد  فطة  

 لصالتي نن ةن في صحسخدص صالتتهتبي في صال روى لفقد التد لرد في قنصر صالنهدأ. 

ر   ال يجوز الفت كتة رن نعدقب صالتتههللا ري لقدئع ر نى ننى رن نقبهللا صال روى رنهد  ي نفقد  مفسهد غبن 

 نفك صالتي لردت بأ ن صإلحدالة رل في طفب صالتكفبف بدال ضور. 

ج ي ل الهللا  ر نى لقدئع  إضدفةرفل جوهن صال روى مفسه ري طنيق  ن  ث نغببنص رنلرفبه ففبس الفت كتة 

 صالتنصفعة.  رلننفع بهد صال روى لال يتضتنهد صالت قبق 

 

ل ف صالوصقعة صالجندئبة رل نكببفهد صالقدمومي هو إدرصجهد ن ت ص هللا الجنيتة نغببن صالو ف صالقدمومي:ليجوز 

التدالي ردهد إالل ر ل  ي مص صالقدمون لصجب  د رل  طدبقة هذه صالوصقعة متوذج قدمومي الجنيتة  عبنة، لبد

 صالتطدبق رفبهد. 

لالفت كتة  احبة نغببن صالو ف صالقدمومي الفوصقعة صالجندئبة ل طدبقتهد النتوذج قدمومي آ ن صرنأت رمه 

 ركثن صنسدقد  ي صالو ف صالوصرد في ر ن صإلحدالة رل في لرقة صالتكفبف. 
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حبدت صالتخوالة الهد في إطدر صالتزص هد بتطدبق صالقدمون لقبدأ صالت كتة بهذص صإلجنص  يعتدن  ي  تبهللا صالةا

طدالتد الهللا  صالنهدأنطدبقد   ب د رفل صالوصقعة صالتعنلضة رفبهد، لال يقب هد في ذالك  د ح دنه  فطة 

 رند ن ج ي ل رفل لجه صالعتوأ.  إضدفةيتضتي نع يفهد إ ندد لصقعة  ددية رل 

 نقبب  صالت كتة بأسخدص صال روى  -ب

 تة بدالوقدئع صالتقد ة رنهد صال روى، نتقب  كذالك بدحسخدص صالتقد ة رفبههللا. كتد نتقب  صالت ك

، فا ي ق الهد رن نة ر صالنهدأ فطدت صالت كتة نن ةن  ي صالندحبة صالشخةبة فبتي ستفههللا   رن ري

ري صال قوق صالت مبة إذص ظهن الهد  صالتسئولصالعقوبة رفل غبن صالتتهتبي صالتقد ة رفبههللا صال روى، كدالشده  رل 

درل رل سنيك في صالجنيتة، ب بث ال يدقل ر دأ صالت كتة في هذه صال دالة  وى إحدالة صالوصقعة إالل رمه ف

صالتتههللا  إحدالة فطة صالت قبق الففةل في طفب صالت كتة لصنخدذ  د يفزأ في هذص صالخةوص رفل صرتددر رن 

 الفت دكتة هو  ي ص تةدص  فطة صالنهدأ. 

الذي حوكهللا هو غبن  ي صنخذت إجنص صت صالت قبق لرقبتت ندبي رن صالتتههللا ص إذصنق أ فدمه  رفل  دله يد 

 صالت دكتة، لبدالتدالي يدطل  عهد صال كهللا صالذي بني رفبهد ليتعبي إجنص صتصال روى ض ه فدن ذالك يدطل 

 إرددل إجنص صت صالت دكتة بشكل ر والي.
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 محاكم امن الدولةاالختصاص النوعي لالمطلب الثالث : 

(  ي قدمومهد لصالتي جد  فبهد: نختص   كتة 3ة بدالفقنل )ر(  ي صالتددل )ن  د ص تةدص   كتة ص ي صال لال 

د  ي نع يل يطنر رفبه د  رلصالقوصمبي صالتدالبة  ححكدأصالتي نقع  افد  ردمدهص ي صال لالة بدالنظن في صالجنصئهللا صالتدبنة 

  د ي ل   فهد  ي قوصمبي:  رلهذه صالجنصئهللا بيتعفق 

( السنة 16صال ص في لصالخدرجي صالتنةوص رفبهد في قدمون صالعقوبدت رقهللا )صالجنصئهللا صالوصقعة رفل ر ي صال لالة  - 1

1960 . 

(  ي قدمون 252( إالل )239جنصئهللا نزلين صالدنكنوت لصالتسكوكدت صالتنةوص رفبهد في صالتوصد  ي )  - 2

 .1960( السنة 16صالعقوبدت رقهللا )

 إالبهد.هد ري جنيتة ر نى ذصت راقة بدح ي صالقتةددي يقنر رئبس صالوزرص  إحدالت - 3

 . 1971( السنة 50صالجنصئهللا صالوصقعة  افًد ححكدأ قدمون حتدية ر نصر للثدئق صال لالة رقهللا ) - 4

 . 1988( السنة 11صأ قدمون صالتخ رصت لصالتؤثنصت صالعقفبة رقهللا ).1960صالجنصئهللا صالوصقعة  افد - 5

 . 1953( السنة 13(  ي قدمون صالتفنقعدت رقهللا )12صالجنصئهللا صالوصقعة  افًد ححكدأ صالتددل ) - 6

(  ي قدمون صح ف ة صالندرية لصالذ دئن 11صالجنصئهللا صالوصقعة  افًد ححكدأ صالفقننبي )ر( ل )ب(  ي صالتددل ) - 7

 . 1952( السنة 34رقهللا )

(  ي قدمون 168( إالل )157صالجنصئهللا صالوصقعة رفل صالسا ة صالعد ة صالتنةوص رفبهد في صالتوصد )  - 8

 . 1960( السنة 16صالعقوبدت رقهللا )
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 . .1985( السي16(  ي قدمون صالعقوبدت رقهللا )195 خدالفة رحكدأ صالتددل ) - 9

( لفي صالفقنصت )ب( ل )ج( ل )د( ل )هم(  ي 162( ل )160صالجنصئهللا صالتنةوص رفبهد في صالتوصد ) - 10

( السنة 50(  ي قدمون صالطبنصن صالت مي رقهللا )179لفي صالفقننبي )ب( ل )ج(  ي صالتددل ) 177 .1960

1985 . 

( السنة 16(  ي قدمون صالعقوبدت رقهللا )206كتهللا صالجنديدت لصالجنح صالتنةوص رفبهد في صالتددل )  - 11

1960 . 

 (  ي ذصت صالقدمون: 4كتد مةت صالتددل )

يعتدن  دضعًد الةاحبة   كتة ر ي صال لالة دلن غبنهد كل  ي نآ ن رل حنض رل  در  رفل صرنكدب رية 

دمون رل حدلل صرنكدبهد رل حدلل حتل غبنه رل ن نيضه رل نشويقه جنيتة  ي صالجنصئهللا صالتشتوالة بأحكدأ هذص صالق

رفل صرنكدبهد رل  در  بأية  ورل ر نى رفل نسهبل صرنكدبهد لبدالعتوأ كل  ي كدمت اله رية  فة بدقتنص  

 هذه صالجنصئهللا .

 : 2011نعقبب:   كتة ص ي صال لالة بع  نع يل صال  تور ردأ 

ل ي ضتي صالتوصد صالتي ستفهد صالتع يل صالتددل  2011نع يل  نة  بتوجب 1952السنة  صحردمير ل صال  تور 

سخص   مي في قضبة جزصئبة ال يكون جتبع قضدنهد  ريمةهد: )ال يجوز   دكتة  ر دححبث  101/2

 لجنصئهللا صالتخ رصت لنزيبف صالعتفة(.  لصإلرهدب  مببي ليستثنل  ي ذالك جنصئهللا صالخبدمة لصالتجسس 

ن   كتة ص ي صال لالة ب بث يدقل ص تةد هد في صالجنصئهللا صالتذكورل في صالتددل للفقد الذالك فدمه يجب نع يل قدمو 

 صالسدبقة فقط. 

 



91 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

 ضته صال رص ة نهللا ص تخاص  جتورة  ي صالنتدئج لصالتو بدت موجزهد في صالني: ن في ضو   د ر

 : النتائج: أوال

ق   صحمتنمتصال لالة ردن  بأ يصالجنصئهللا صالتضنل  في قضديد رحكد هفي كثبن  ي  صالردمي صن صالقضد   .1

صالتقفب ية الةعوبة صالتعد ل  ع صال البل صالنقتي في هذه صالجنصئهللا حفدظد  صحدالةصنجهت صالل صالتعويل رفل 

 . صإلجنصئبةرفل  د ص صالشنربة 

في ندددل  صحمتنمتص تخ صأ  ف دت  صإلالكتنلمي صإلرهدبصن  ي صرظهللا صالو دئل صالتستخ  ة في  .2

بل  صإلرهدبببيفي صالتوص ل ببي  صإلالكتنلميت لصالت نيض رفل صرنكدب صالجنيتة ردن صالدني  صالتعفو د

فبهد ل بفة  ي  صإلالكتنلميكدن صالدني   صح بنل صآللمةصالتي ح ثت في  صإلرهدببةصن كثبنص  ي صالعتفبدت 

 لصالتخططبي الهد.  صإلرهدببةل دئل ندددل صالتعفو دت لنندقفهد ببي صالقدئتبي بدالعتفبدت 

 رفكدرههللاالنشن  صحمتنمتلنةتبهللا  وقع الههللا رفل سدكة صالتعفو دت صالعدالتبة  بأمشد  صإلرهدببون يقوأ  .3

 رمشئتفق   صإلرهدببةلصال رول صالل  دددئههللا لنعفبهللا صالطنق لصالو دئل صالتي نسدر  رفل صالقبدأ بدالعتفبدت 

لكبفبة  صإلالكتنلميني   وصقع التعفبهللا  ندرة صالتتفجنصت لكبفبة ص تنصع لن  بن صالتوصقع لطنق ص تنصق صالد

 صال  ول رفل صالتوصقع صالت جوبة لطنيقة مشن صالفبنل دت لغبن ذالك. 
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 ثانيا: التوصيات:  

ن  يثهد بدالنص  نصحة رفل  رلصالت  ل صالتشنيعي التوصجهة صالقةور في صالتشنيعدت لصالقوصمبي صال دالبة  .1

التد ص سنربة  ررتدالصال لالة  يبأ نجنيهللا ص تخ صأ صالتقنبدت صالعفتبة صال  يثة الرنكدب صالجنصئهللا صالتضنل 

 لذالك  ي  ال:  صحمتنمتبنبة قدمومبة الفتة ي الجنصئهللا  إقد ةصالجنصئهللا لصالعقوبدت حتل مةل صالل 

يع  ل بفة  ي ل دئل صالعامبة في قدمون صالعقوبدت  صحمتنمتصجنص  نع يل نشنيعي الفنص  نصحة رفل صن     

في صالرتددر صمه  صح ذ ع  صحمتنمت  ن ققت ري طنيق لصالقوصمبي صالخد ة   ل صال رص ة حبث صن صالنتبجة ق

 صمتشدرص  ي بدقي ل دئل صالنشن لصالعامبة.  رل ع

جنصئهللا  جوصمده رفلبدن يشتتل في صح   جنصئهللا صالكتنلمبة دالسعي صالل لضع قدمون نو ي صال رص ة ب  .2

ب  ننكدهد ليعدق صحمتنمتغبن صالتشنلرة رفل  صحفعدلبشقبهد صالتوضوري ب بث يجنأ  صحمتنمت

ل نصقدة صالتعفو دت  ي وجهدب بث يوضح صجنص صت نفتبش صال د ب لضدط صالتعفو دت صالتي  لصإلجنصئي

صثند  صمتقدالهد لصالستدح الفجهدت صالقدئتة رفل صالتفتبش بضدط بنص ج صال د ب لصالتعفو دت صالتوجودل 

 صالتفتبش صالعددية.  بإجنص صتبدالدنص ج لفقد الفشنلط صالخد ة 

صالقدمون التطوين  عفو دنههللا في  جدل نكنوالوجبد  رمفدذ رجهزلصالقدئتبي رفل  بلتأهنو ي صال رص ة ب .3

صالقدئتبي بدالضدط لصالخدنص  ل فطدت صالت قبق لصالقضدل ل د ة  لنأهبلصالتعفو دت  ي  ال ن ريب 

ن ريب صالقضد  رفل صالتعد ل لنفههللا هذص صالنوع  ي صالقضديد صالتي ن تدج صالل  دنصت فنبة ردالبة التائتة 

لنق ينهد حتل يتتكي  ي صالفةل في صالقضديد صالتتعفقة بهذص  صحثددتفي  صحدالةصالنوع  ي  قدول هذص

 صالنوع  ي صالجنصئهللا. 
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صالضدط لصالخدنص  ل فطدت صالت قبق لنكويي  هدرصنههللا حتل نتكون ال يههللا   أ وري هذص ليقتضي ننتبة ص تع صد 

حقة في  جدل جنصئهللا نقنبة صالتعفو دت درجة  ي صالتعنفة صالفنبة نتند ب  ع حجهللا صالتتغبنصت لصالتطورصت صالتتا

 لنق يتهد التوصكب هذه صالتطورصت.  صحدالةصالد ث ري  ر دالبب ع نطوين  لصحمتنمت

لصالتؤ سدت  لصإلرا بةلصالتنظبتدت صالتنبوية  صحجهزلدمتدده صالتعنببي لصالتسؤلالبي ري نو ي صال رص ة ب .4

  ال: صال    نهد  ي  رلصالعفتبة الفتسدهتة في  كدف ة نفك صالجنصئهللا 

 صح نةمشن صالوري صالتجتتعي بدالتخدطن صالنفسبة لصالجتتدربة لغبنهد صالندجتة ري صال تخ ص دت غبن -ر 

 ددسن  ي  بأ فوبصالتست  ثة لذالك  صإلرهدببةصالسفدبة الفظدهنل  صحثدرلنكثبف صالتوربة ري  الألمتنمت

  ال صالتوصد صال رص بة. 

 ع  وصكدة  صحمتنمتد كبفبة ص تخ صأ سدكة لضع صالتندهج صال رص بة صالتي نشتتل رفل  قنرصت ن  -ب 

لهند مقة  صالت دفظة  صالردمي ن دفظ رفل  ةو بة صالتجتتع  صالتقنبة صال  يثة لالكي لفق ضوصبط

ضتي صالتندهج  صحمتنمتالشدكة  صح ي ددل صال تخ صأ  إد دل رللصالمضددط  لصح اقرفل صالقبهللا 

صالتست  ث ردن سدكة  صإلرهدبي ندهج صالفكن لري الوقف     صز هصال رص بة الن صالشددب يعدمي  ي 

 . صحمتنمت

نشجبع صالد وث صالعفتبة لصال رص دت صالتتخةةة لننظبهللا صال لرصت صالت ريدبة لرق  صالتؤنتنصت لصالن لصت -ج 

 لصال فقدت التوصجهة هذه صالظدهنل. 

ت لصالتؤ سدت صالت مبة لمظهللا صالتعفبهللا في بفورل ص تنصنبجبد صحراأدلر ل دئل  رهتبةرفل  صالتأكب -د 

 صإلرا بةالفتقدرين  إرسدديةالوضع قوصر   صحراألنشجبع ل دئل  صإلرهدبببيصالتة ي التزصرهللا 

 غبن ذالك.  رلصالتجنب   رل نهد في صالنةدل  صإلرهدبببيلصالة فبة بتد ي ول دلن ص تفددل 
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الفقبدأ ب لرهد في حتدية  صحهفبةتفعبل دلل صالتجتتع صالت مي ل د ة صالجتعبدت نو ي صال رص ة ب .5

 . صحمتنمتتتع  ي هذه ردن سدكة صالتج

تعزيز صالتعدلن لصالتنسبق  ع صالتؤ سدت صال لالبة صالتعنبة بتوصجهة ذصت صالتشكفة نو ي صال رص ة ب .6

لصالعتل رفل درص ة ل تدبعة  صحمتنمتصالجنصئهللا صالتنظتة ردن  رسكدللبخد ة صالمتنبول التوصجهة كدفة 

صالتست  ثة لي  ل في  صإلرهدببةبدت صالظدهنل صالتستج صت رفل صالسدحة صالعدالتبة  د ة فبتد يتعفق بعتف

صالتقفب ية الفتعدلن صال لالي رفل صالتستوى صالجندئي حتل  صحالبدتصطدر ذالك نو بع لنطوين لن سبي 

ال ننطدق رفل  حمهدصالسدرية ص د  صحالبدتنتا أ  ع صنسدع سدكدت صالنةدالت ري بع  لذالك الن 

 صإلجنص صتفبهد لالكي ننفبذهد يتسهللا بدالدط  لكثنل ننطدق ر رمهد رل بدحمتنمتصالجنصئهللا صالتتعفقة 

 صئهللا.لصالتعقب صت بتد يجعفهد غبن  ائتة الطدبعة هذه صالطدئفة  ي صالجن 

ل د ة  صحمتنمتلصالمضتدأ صالل صالنفدقبدت صال لالبة صالخد ة بتكدف ة جنصئهللا  دإل نصعنو ي صال رص ة ب .7

 . لصحمتنمتصالتعده ل صال لالبة التكدف ة جنصئهللا صالتعفو دنبة 

 صحمتنمت كدف ة صالجنيتة ردن  ررتدل نظتة رنببة التنسبق  رمشد دالسعي صالل نو ي صال رص ة ب .8

 لصإلدصرصتلنفعبل دلر صالتنظتدت  صحمتنمتلنشجبع قبدأ صن ددصت رنببة نسعل الفتة ي الجنصئهللا 

 صالشنطة رمشد صالوقدئي لصالسعي في  صح يلصال كو دت صالعنببة في  وصجهة هذه صالجنصئهللا ري طنيق مظدأ 

 صالعنببة 
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 المراجع :

 ( كدف ة صالجنصئهللا صالتعفو دنبة لنطدبقدنهد / فسة   دضنصت صال درت2017بي صالدقتي، مد ن /) 

 (. دلر صالذمدب في صالتسؤالبة /  دضنصت الطفدة دبفوأ صالعفوأ 1993رحت  رد  صالعزيز ) ،صالالفي

 صالجندئبة، كفبة صال قوق ،جد عة صالزقدزيق. 

 (،صالجنصئهللا صالندسئة ري ص تخ صأ صالمتنمت . دص2004يومس، رتن   ت  صبو بكن ،) ر صالنهضة صالعنببة

 .،صالفدهنل

 ( صالجنيتة في رةن صالعوالتة،  فف السهن صالت دكهللا في  ةن، صالنسن 2000درليش،   ت  فهبهللا ،)

 . 46/47صالذهدي الفطددرة، ص 

 رد  صالعزيز،  دال  بي  فطدن /ص ي  نطقة صالخفبج صالعنبي 

  ،كتدة صالمجفو صالتةنية، صالقدهنل  تنصنبجبة  لصالسبد ة صال لالبة، (، صال1997بطنس غدالي )غدالي . 

 ،( نعنيف صالجنيتة صإلرهدببة، دصر صالنهضة صالعنببة، صالقدهنل 2003رد  صالتوصب  عوض،) صالشوربجي

  ةن

 ، 2008بوصدي،  حسبي صالت ت ي ، صرهدب صالمتن مت صالخطن صالقددأ ،دصر صالفكن صالعنبي ،صال كن رية . 

 ، ة لصالقدمون، دصر صالنهضة صالعنببة ( جنصئهللا صحمتنمت ببي صالشنيعة صإل ا ب2009)صحالفي،   ت . 

 (، صإلمتنبول ل احقة صالتجن بي، صال صر صالتةنية صالفدندمبة 2007صالنلبي،  نصج صال يي   ت )2007 . 

  بي، يومس، رتن   ت  صبو بكن ، صالجنصئهللا صالندسئة ري ص تخ صأ صالمتن مت ، دصر صالنهضة صالرنببة

 أ.2004القدهنل ،،ص

 ، صالجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال لالة.  1997صالةبفي، رد  صالفتدح 
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 ئي،صالتعدر  ، بهندأ، ر تسبس، صالجنصئهللا صالتضنل بد ي صال لالة ، صالنظنية صالعد ة الفقدمون صالجند

 .1968صال كن ريثة ، 

 .نلر، صحت  فت ي ، صالجنصئهللا صالتضنل بدالتةف ة صالعتو بة ،ب لن دصر مشن  

 دصر 2(، صالقدمون صالجندئي لصالتكفوجبد صال  يثة ،صالكتدب صاللل ،ط2011رد  صالددقي ) صالةغبن، جتبل ،

  2011صالنهضة ،

 ، ر تدذ صالقدمون صالجندئي/ كفبة  جنصئهللا نكنوالوجبد صالتعفو دت، دصر لصئل، رتدنصالنوصيسة، رد  صالاله

 . صال قوق/ جد عة  ؤنة

 ( نقنبة صالنةدالت لصالثورل صالتعفو 2017صبو زي ، حسدأ ،)2017صر مشن،  دنبة، ب لن د. 

 ( و ورة جنصئهللا صالخبدمة لصالتجسس، دصر   تود الفنشن صالقدهنل2010حدفظ،  ج ي   تود  ،). 

 (صالتجسس صال لالي،  نشأل صالتعدر ، صإل كن رية.2001 و ل،   تود  فبتدن ،) 

 ( جنصئهللا نقنبة صالتعفو دت، درص ة  قدرمة في صالتشنيعدت صالعنببة،2019صبو ربسل، حتزل ،)  صالطدعة

 .صالثدمبة

 ( صالجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال لالة، صالجز  صحلل، ص1965صالفضل،   تود ) الطدعة صالثدالثة،  طدعة

 . جد عة د شق

  عجهللا صالفغة صالعنببة صالتعد نل، صالتجف  صحلل412صبي  نظور، السدن صالعنب، صالجز  صالسددس، ص  /  

 ( صالقدمون صالجندئي الإلرهدب، 2003صالعددالي،   تود  دالح ،)،دصر صالفكن صالجد عي، صالجز  صحلل 

 صإل كن رية

 صالتعجهللا صالو بط358جز  صالنصبع، صصبي  نظور، السدن صالعنب، صال /. 
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 ( ،صالجنصئهللا صالوصقعة رفل ص ي صال 2010صالجدور،   ت  روصد )لالة لجنصئهللا صإلرهدب، دصر صالثقدفة . 

 ( ،صالقدمون صالجندئي صال  2000 نلر، صحت  فت ي )صالشنق  توري، صالطدعة صحلالل، دصر. 

 ( صالثددت في صالتدد صالجندئبة في صالقدمون صالتقنن ،  طدعة جد عة 1977 ةطفل،   تود   تود، )

 دصر صالنهضة. 1صالقدهنل ، ط

 (،تود مجبب حسني ، سنح قدمون صالجنص صت ، دصر صالنهضة.1988حسني   ) 

 ( صالقدمون صالجندئي ، صالت  ل لص ول صالنظنية صالعد ة ،دصرصالنهضة 1974رصس ، رفي )صالقدهنل صالعنببة ، 

 ( صالجوصمب صالعتفبة في ن قبق صالجندئي ،صالع د1968صالتن فدلي، حسي  ددق )3 

 ( سنح قدمون ص ول صالت دكتدت صالجزصئبة، دصر صالثقدفة الفنشن لصالتوزيع،1993جو  صر، حسي ، ) 

 رتدن.

 (،ر ول صالت دكتدت صالجزصئبة،  بن صال رول صالعتو بة، صال صر صالجد عبة، 1986ثنلت، جال ).ببنلت 

 (  ر ول صإلجنص صت صالجزصئبة سنح القدمون ر ول صالت د2016متور،   ت   عب) كتدت صالجزصئبة، دصر

 .صالثقدفة رتدن

  1965صالتطدعة صالعدالتبة ،صالقدهنل ، صالقضدئي، نلر، صحت  فت ي  نلر، صال تددر . 

 1998دهنل ،صر صالفكن صالعنبي ،صالق ا ة،   أ ون ، صالجنص صت صالجندئبة في صالتشنيع صالتةني ،د. 

 ( صالشهددل ك البل رثددت في صالتوصد صالجندئبة، ر دالة دكتورصه جد عة صالقدهنل، كفبة 1980صالقتدز، إبنصهبهللا )

 صال قوق. 

 ،قدهنل سنح قدمون صالجنص صت صالجندئبة ،دصر صالنهضة صالعنببة ،صال (1988)حسني،   تود مجبب

 .،صالطدعة صالثدمبة
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  ،صالحتبدطي ، جفة صالقدمون لصالقتةدد ،كفبة  ح لد صالقدض لصال دس( 1942)روض،   ت  روض

 .صال قوق ، كتدة رد و لهده ،صالقدهنل 

 (،ص ول   دكتدت جزصئبة ،ط1974حو  ، رد  صالوهدب )دصر صالنهضة.4 ، 

   ت    نأ رفي/ ص جي صالقن وطي/ بكني رد و  قضد  ص ي صال لالة طوصرئ درص ة رتفبة في ضو  

   2003السنة  95بدالقدمون صالغد    دكهللا ص ي صال لالة صال صئتة 

 صال صر صالعنببة صال تةدص صالقضدئي التأ ور صالضدط ،درص ة  قدرمة ( 1986)،  ت  صالجدور،

   .ببنلت الفتو وردت،

 ، بة في صالتشنيع صالفدندميص ول صالت دكتدت صالجزصئ (1971)ر ضدن، رتن صالسعب. 

 

 قرارات المحاكم

  جفة صالنقدبة 171/1989نتببز جزص  رقهللا / 

 / 109/ جتورة رحكدأ صالنقض رقهللا 16/4/1973مقض  ةني. 

  1983 نة  271 ف ة  1/83نتببز جزص  رقهللا  
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 المؤتمرات

  ف ق صالجني ل صالن تبة،  جفس صالنوصب،   ضن صالجفسة صالثدالثة لصالعشنلن )صالبوأ صالسددس(  ي صال لرل 

/ صالتجف  23د ، صالع 14/4/2015 صالعددية صالثدمبة التجفس صالنوصب صالسدبع رشن صالتنعق ل يوأ صالثاثد 

50. 

 

  صالتؤنتن صال لالي صحلل القدمون صحمتنمت لصالذي رق  بت ينة صالغندقة بجتهورية  ةن صالعنببة في صالفتنل

 . تبة صإلدصرية. كتدب رتل صالتؤنتنأ بتنظبهللا  ي صالتنظتة صالعنببة الفتن25/8/2005-21 ي 

 تنصضبة لصالتي رق ت بت ينة لرسة صالعتل صإلقفبتبة "نطوين صالتشنيعدت في  جدل  كدف ة صالجنصئهللا صالف

أ بتنظبهللا  شتنك ببي هبئة ننظبهللا صالنةدالت 4/4/2006-2 سقط بسفطنة رتدن في صالفتنل  ي 

 نةدالت. كتدب رتل صالتؤنتنصالعتدمبة ل نكز صالتتبز صالعنبي صالتدبع الان دد صال لالي الا


