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 :ملخص

عات حيويه في عالم اليوم والذي يشكل اهتماما لكل الدول في هم الموضو أ من  موضوعا   عالج البحث  هذه
دى الى أ وسائل التواصل االجتماعينستخلص من بحثنا أن الثابت في ظهور  العالم ولالنسانية جمعاء،

لشعوب نقلة نوعية في الحياة االنسانية ولما تقدمه هذه الشبكات من دورها في تسهيل نقل المعرفة بين ا
جوانب الحياة االنسانية  نعكس هذا التطور علىأي مكان في العالم وقد أاالتصال مع ولسهولة وسرعة 

ساءة استخدام إر بعض مختلف المشكالت المتعلقة بلى ظهو إدى أن هذا المساس أ، و  ا  وسلب يجابا  إ
البعض لشبكات التواصل االجتماعي سواء باستخدام اسم وهمي او نشر معلومات غير الئقة أو انتحال 

الفتن التحريض علي الى قتل شخص او  إلي هدف دفع البعض ة الغير او نشر مضمون غير مشروعصف
 . أو اإلرهاب االلكتروني والعنف

Abstract: 

This thesis dealt with one of the most important issues of international concern 
and of concern to all states in the world and humanity at large; We conclude 
from our research that the constant appearance of of social communication led 
to a quantum leap in human life and the role of these networks in facilitating 
the transfer of knowledge among peoples and the ease and speed of 
communication with any place in the world. This development has been 
reflected on various aspects of human life positively and negatively, And that 
this prejudice led to the emergence of some problems related to the abuse of 
some of the social networks, whether by using a fictitious name or 
dissemination of inappropriate information or the impersonation of others or the 
dissemination of illegal content for the purpose of some to kill a person or 
provoke sedition and violence andTerrorism. 

 . اإلرهاب اإللكترونيالتحريض ، االرهاب ،  الفقه، المفتاحية:  الكلمات
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 :  البحث: مقدمةأوًلا

نتيجةةة الثةةورة المعلوماتيلةةة التةةي حةةدرت منةةذ اتتةةراع اإلنترنةةت  تنولعةةت الشةةبكات التةةي تسةةتخدمها وتعتمةةد 
ة وجعلةت منهةةا قريةة  صةغيرة  بعةةد أنع لانةت عمليةة التواصةةل  اعليهةا، فثةورة اإلنترنةةت رمطةت منةاال العةةالم مع 

 . ومعضها مستحيال   ابين الناس الذين يقطنون المناال المختلفة صعب   فيما

ةعب  اقديم  ف قبل دتول اإلنترنت لان إذا سافر أحد األشةخا  لبلةدم مةا للدراسةة أو العمةل، لةان مةن الص 
علةةى بةيةةة أفةةراد عائلتةةه االامهنةةان عليةةه إالل مةةن تةةالل الهةةاتف، وال يمكةةن لهةةم ر يةةة صةةورته إالل مةةن تةةالل 

مةةع الرسةةائل لهةةم، ولكةةن الن مةةن تةةالل اإلنترنةةت أصةةب  بإمكةةان الجميةةع  اور التةةي لةةان يبعثهةةا ور ي ةةالصةة
ر الشةةخص أنلةةه ال يبعةةد سةةوى مسةةافاتم  التواصةةل بالصةةوت والصةةورة مةةن تةةالل مكالمةةات الفيةةديو التةةي ت شةةعع

قةةاء علةةى اتصةةالم قليلةةة عةةن بةيلةةة العائلةةة، لمةةا يمكةةنهم التواصةةل مةةن تةةالل شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي للب
 .بأول دائعم ومعرفة جميع األتبار أوال  

المزايةةا الهائلةةة التةةي تحققةةت وتتحقةةل لةةل يةةوم بفضةةل تقنيةةة المعلومةةات فةةي شةةتلى ميةةادين الحيةةاة ورغةةم 
فةةةإن هةةةذه الثةةةورة التكنولوجيةةةة المتناميةةةة صةةةاحبتها فةةةي المقابةةةل جملةةةة مةةةن االنعكاسةةةات السةةةلبية  (1)المعاصةةةرة

تبةدلت فةي تفشةي  ،تخدام هذه التقنية المتطورة واالنحراف عن األغراض المتوتاة منهاالخطيرة جراء سوء اس
 ،لةيس هةذا فحسةب (2)ياالجتمةاعجةرائم التواصةل أال وهي ظةاهرة  ،اائفة من الظواهر اإلجرامية المستحدرة

 .بل سهللت هذه التقنية ارتكاب بعض الجرائم التقليدية

 

 

                                                           

الجةةةرائم الناشةةةةهة عةةةةن اسةةةةتخدام  :الكتةةةةاب األول ،القةةةةانون الجنةةةائي والتكنولوجيةةةةا الحديثةةةةة ،د. جميةةةل عبةةةةدالباقي الصةةةةغير (1)
رورة المعلومات وانعكاساتها على  ،  د.محمد سامي الشوا ،4،  1992دار النهضة العرمية ة القاهرة،  ،الحاسب اللي
 .3  ،1991 ،عرمية ة القاهرةدار النهضة ال ،الطبعة الثانية ،قانون العقومات

ضمن أبحاث حلقةة علميةة حةول الجريمةة المنظمةة  ،د. ذياب البداينة، المنظور االقتصادي والتقني والجريمة المنظمة  -(2)
مرلةةةز الدراسةةةات  ،1991نةةةوفمبر  11ة  14 ،التةةةي نظمتهةةةا أةاديميةةةة نةةةايع العرميةةةة للعلةةةوم األمنيةةةة ،وأسةةةاليب مكافحتهةةةا
ومةةةةةةا بعةةةةةةدها   لةةةةةةواء  5  ،المرجةةةةةةع السةةةةةةابل ،د. جميةةةةةةل الصةةةةةةغير،ومةةةةةةا بعةةةةةةدها 209  ،1999 ،والبحورةةةةةةة الريةةةةةةاض

 ،دار الفكةةر العرمةةي ة اإلسةةةكندرية ،الطبعةةة األولةةةى ،إرهةةاب اإلنترنةةةت ة الخطةةر القةةادم ،دلتور/حسةةنين المحمةةودي بةةوادي
 ،ت الجامعيةة ة اإلسةكندريةدار المطبوعةا ،جةرائم الكمبيةوتر واإلنترنةت ،وما بعدها   محمد أمين الرومةي 49  ،2002
2004،  7.  
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 ثانياا: أهمية البحث:

 يجةةرائم اإلرهةةاب اإللكترونةة وانتشةةار, يجتمةةاعذا البحةةث نتيجةةة لزيةةادة جةةرائم التواصةةل االأهميةةة هةة يتةةأت
لذلك لان وال بد من وضةع نظةام عقةابى قةادر  واستقرارهابشكل ملحوظ األمر الذى أصب  يهدد أمن الدولة 

األمةةن أن يجةةب أن نةةدري حةيقةةة بةةاألمن الةةداتلي عنةةد دراسةةة الجةةرائم المضةةرة و علةةى مالحقةةة هةةذه الجةةرائم, 
لةذلك تسةعى لةل ليست مصلحة شخص أو فهة معينةة، ولكنهةا مصةلحة يةدافع عنهةا هةذا المجتمةع  الداتلي 

مةةن القةةوانين الوضةةعية والشةةريعة اإلسةةالمية إلةةى حمايةةة هةةذه المصةةال  مةةن مصةةادر االعتةةداء العديةةدة التةةي 
ما هو أةثر أهمية من حماية  تتعرض لكينونتها بأي مساس أو إساءة أو أذى، إذ ليس هناي بالنسبة للدولة

 ، فإذا لانت حرية الرأي والتعبير هي حل ألفراد المجتمع فإن الهيهة االجتماعيةة مةنةيانها األمني الداتلي
وهةام والمفتريةات مةن شةأنه أن جميع مصالحها ضد لل االنتهاةةات، فإذاعةة ومةث ونشةر األ حقها أن تحمي

ن  يقلقةةل لةةذا فقةةد ع ةةس  .(1)عقيدتةةه فيمةةا يعةةرض لةةه علةةى أسةةاس سةةليم الةةرأي العةةام عةةن الحقةةائل التةةي تكةةولع
 اهتمام وعناية وهدف المشرع الوضعي والشريعة اإلسالمية منذ القدم.

من الجرائم المضرة باألمن الداتلي عبر والقانون الوضعي وسنتكلم عن موقف الشريعة اإلسالمية  
غير أن هذه الجرائم تنقسم إلى عدة . ميوسائل التواصل االجتماعي وحكمها في الفقه الجنائي اإلسال

 .(2)مجموعات بالنظر إلى ابيعتها

اإلرهاب موقف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي من جرائم التحريض و عليه اإلشكالية المطروحة:و 
 ؟ةلى أمن واستقرار الدولي ععالمرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتمااإللكتروني 

اإلرهةةاب التحةةريض علةةي العنةةف و أمةةن واسةةتقرار الةةدول  بمةةدى تةةأرير مخةةاار  الفرضةةية العلميةةة : يةةرتب   
 االلكتروني.

وحكمهةةا فةةي الفقةةه ، الجةةرائم المضةةرة بةةاألمن الةةداتلي عبةةر وسةةائل التواصةةل االجتمةةاعي وللحةةديث عةةن
   فإن األمر يقتضي تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، وذلك على التقسيم التالي:الجنائي اإلسالمي

 عبر وسائل التواصل االجتماعي. األول: جرائم التحريض المبحث
                                                           

د. تالةةد مصةةطفى فهمةةي، حريةةة الةةرأي والتعبيةةر فةةي ضةةوء االتفا يةةات الدوليةةة والتشةةريعات الوانيةةة والشةةريعة اإلسةةالمية  (1)
 .243،  م2012الجامعي، اإلسكندرية، مصر، وجرائم الرأي والتعبير، دار الفكر 

رقةةم  12م،المجموعةةة الرسةةمية،س 1911مةةايو  2 نقةةض  540ع سةةابل،  د. اةةارس سةةرور،جرائم النشةةر واإلعالم،مرجةة(2)
104 ، 145. 
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 عبر وسائل التواصل االجتماعي. اإلرهاب :يالمبحث الثان

 

 

 
 المبحث األول

  اًلجتماعيعبر وسائل التواصل  جرائم التحريض 

 تمهيد وتقسيم:

 -رونيةةلكتمةا يعةرف بةالتحريض عبةر الوسةائل اإلأو  -جتمةاعىالتحريض عبر وسائل التواصةل االيعد 
مةن أهةم  االجتمةاعيالتحةريض عبةر وسةائل التواصةل . فجةرائم واحدة من أهةم أدوات التحةريض علةى العنةف

ا ا لبيةةر  األمةةور التةةي تحتةةاد إلةةى دراسةةة و لةةي قةةوانين عصةةرية تواةةةب مةةا يحةةدث لكونهةةا أصةةبحت تمثةةل تطةةر  
ولةةذلك الطبيعةةة الخاصةةة  علةةى المجتمةةع, باإلضةةافة إلةةى السةةمات التةةى يتميةةز بهةةا المجةةرم فةةى هةةذه الجةةرائم,

ولكةةةي يعةةةرف مسةةةتخدمي وسةةةائل التواصةةةل األجتمةةةاعى, اريقةةةة تجنةةةب التةةةور  فةةةي جةةةرائم  -بهةةةذه الجةةةرائم 
 التحريض على العنف أو أي من أنواع الجرائم األترى.

  فإن األمر يقتضي تقسيم هذا المبحث االجتماعيجرائم التحريض عبر وسائل التواصل وللحديث عن 
 لب، وذلك على النحو التالي:إلى رالرة مطا

 مفهوم جرائم التحريض. :المطلب األول

 جرائم التحريض عبر وسائل التواصل االجتماعي.أرلان  :المطلب الثاني

 ريعة اإلسةةةالميةالمطلةةةب الثالث:عقومةةةة جةةةرائم التحةةةريض عبةةةر وسةةةائل التواصةةةل االجتمةةةاعي فةةةي الشةةة 
 .والقانون المصري 
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 المطلب األول

 عبر وسائل التواصل اإلجتماعي لتحريضمفهوم جرائم ا  

وسةنتناول  ،قبةل التطةرس إلةى جةرائم التحةريض هوعناصةر مفهوم جرائم التحريض في البداية علينا أن نوض  
 -:هذا المطلب في فرعين

 مفهوم جرائم التحريض.  :الفرع األول

 عناصر جرائم التحريض. :الفرع الثانى

 الفرع األول

 مفهوم جرائم التحريض

رجةل ممةرض  :من الفعل حرض، بمعنی حث، والحرض: المشةرف علةى الهةالي  يقةال يض لغة:التحر 
ةةَف َحت ةةى  َتك ةةوَن )ومنةةه قولةةه اللةةه جةةل جاللةةه  ،(1)أي فاسةةد مشةةرف علةةى الهةةالي ة ر  ي وس  تَةةأ  تَةةذع " َقةةال وا َتالل ةةهع َتفع
َن العَهالعكعيَن"  ا َأوع َتك وَن مع إليحةاء أو االقتةراأ أو التحسةين أو اإلهانةة أو لحةث أو افالتحريض هةو ا( 2)(َحَرض 

 .(3)االستحسان أو التحبيذ وغيرها من هذه المترادفات

ع وَن إعَلةى  يا به، ويقصد به الخير، لمةا فةوالتحريض قد يكون مسموح   ةْة َيةدع ةنعك مع أ م  قولةه تعةالى" َولعةَتك نع مع
َن َعةةة وفع َوَينعَهةةةوع ر  وَن بعةةةالعَمعع ةةةوَن" العَخيعةةةرع َوَيةةةأعم ر  لعح  هعةةةَك ه ةةةم  العم فع نعَكةةةرع َ َوأ ولَ  مةةةر علةةةى األ اليةةةةفحرضةةةت  (4)نع العم 

ةة يبةةالمعروف والنهةة ا، ويقصةةد بةةه عةةن المنكةةر, ومينةةت أن ذلةةك سةةبب مةةن أسةةباب الفةةالأ, وقةةد يكةةون ممنوع 
 الشر  فالممنوع هو ما يشكل جريمة، وهو ما لان بالحث على ارتكاب أمور تضر باألمن الداتلي،

 :أيضا بعض المصطلحات القريبة من معني التحريض لالتالي وهناي

 وهي الحث علي ارتكب الفعل والترغيب فيه. :الدعوة -1

 وهو االشارة الي الشيء من غير تصري . :التلمي    -2
                                                           

هـ( المحقق: عبد السالم 593معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  (1)

 (.04/2) 6م، عدد األجزاء: 1999 -هـ 1599محمد هارون، دار الفكر عام النشر: 
 .53ة يوسف: اآلية سور(2)

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي )المتوفى:  (3)
 .304،   3، مادة )حرض(، ، د15هة، عدد األجزاء:  1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هة( دار صادر 711

 .104الية  : ( سورة ال عمران4)
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 وحبذ الشيء أي راءاه موافقا مقبوال.  :التحبيذ  -3

 شجعه علي األمر، جعله يقدم عليه.  :التشجيع -4

 (1)الشيء أي العمل علي :السعي - -5

 -:ورد مصطلح التحريض في القرآن الكريم في موضعين هماوقد 

نعيَن ۖ َعَسةى الل ةه  أَ  :أوال  مع َسَك َ َوَحرلعضع العم ؤع ن في قوله جل جالله  )"َفَقاتعلع فعي َسبعيلع الل هع اَل ت َكل ف  إعال  َنفع
وا َ َوالل ه  َأَشدُّ َبأع  يَن َلَفر  ا َوَأَشدُّ َتنكعيال  "(َيك ف  َبأعَس ال ذع س 

(2) 

ا بةالتحريض علةى الجهةاد فةي أورد الله جل جالله الفعل الدال عليةه بصةيغة األمةر مقرون ة :وجة الدًللة
ي قاتل يةا محمةد إلعةالء للمةة اللةه ولةو وحةدي فإنةك موعةد بالنصةر، وال تهةتم بتخلةف المنةافقين سبيل الله أ

نعيَن"( أي شةج)" عنةك مع وا"(  َعَسةى الل ةةه  َأن َيك ةف  )" عهم علةةى القنةال ورغةبهم فيةهَوَحةرلعضع العم ةؤع يَن َلَفةةر  َبةأعَس ال ةذع
هذا وعد من الله تعالی يفيد التحقيةل أي بتحريضةك للمةؤمنين يكةف اللةه شةر الكفةرة الفجةار وقةد لفهةم اللةه و 

 .3بهزيمتهم في بدر وفت  مكة

وَن في قوله جل جالله )"َيا َأيَُّها الن بعيُّ  ا:راني   وَن َصابعر  ر  شع نك مع عع نعيَن َعَلى العقعَتالع َ إعن َيك ن ملع مع َحرلعضع العم ؤع
ْم ال  َيفع  مع َقوع وا بعَأن ه  يَن َلَفر  َن ال ذع لعب وا َألعف ا ملع اَئْة َيغع نك م ملع اَئَتيعنع َ َو عن َيك ن ملع لعب وا مع  .(4)"(َقه ونَ َيغع

المةؤمنين علةى  لهةذا لةان الرسةول صةلى اللةه عليةه وسةلم يحةرضو  ،أي حةثهم علةى القتةال :وجة الداللة
قةال قةةال  ن أنةس بةن مالةةك رضةي اللةه عنةةهفعةة صةلى اللةه عليةةه وسةلم لمةا قةةال القتةال عنةد مواجهةةة الكةافرين

 .(5)) قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض ( إلى أصحابه يوم بدر صلى الله عليه وسلم

                                                           

)لمة (،  ۹۲۱۱) دعةوة(،  ۰۲۸   ،الطبعةة األولةی ۹۱۱4ان مسعود، معجم الرائةد، بيةروت، دار العلةم للماليةين، جبر  (1)
 )سعی(. ۰۲۸)شجع(،  ۰۱۱) حبذا(،  542

 .14( سورة النساء االية 2)
 ،1م، د۹۱۱۱اه  417 ،1  ،القاهرة ،مدار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،صفوة التفاسير ،(محمد علي الصابوني3)

  ۱۹ (۲) 
 .(25)الية  :(سورة األنفال4)
 هة(241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند اإلمام أحمد ابن حنبل،  (5)

 ،إشةةةةراف: د عبةةةةد اللةةةةه بةةةةن عبةةةةد المحسةةةةن الترلةةةةي مؤسسةةةةة الرسةةةةالة ،عةةةةادل مرشةةةةد، و تةةةةرون  -شةةةةعيب األرنةةةةؤو  تحقيةةةةل 
 .12391، حديث رقم 19/319م ، باب مسند أنس بن مالك رضي الله عنه،  2001 -هة  1421األولى، ىالطبعة:
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فلةم يةرد التحةريض بلفظةه و إنمةا ورد بمعنةاه ل بوبطة المطهطر   ة امصططلح التحطريض فطي السط  أما عن
 -في أةثر من موضع:

ةن سلمة بن األةوع رضي الله عنه   في قول :أوال   مم مع )"َتَرَد َرسول  الل هع َصل ى الله  عليه وسل َم، عَلى َقةوع
يَل فإن   َماعع م وا َبنعي إسع ، َفقاَل: ارع وسع َلَم َيَتَناَضل وَن بالسُّ ،  أسع ي ا، وَأَنا مع َبنعةي ف ةاَلنم ألَحةدع الَفةرعيَقيعنع أَباة مع لاَن َرامع

للعك مع  مع ل  م وا وَأَنا معك  ؟ قاَل: ارع معي وَأنعَت مع َبنعي ف اَلنم ، َفقاَل: ما لهمع قالوا: وليَع َنرع مع يهع وا بَأيعدع َسك   .(1)"(فأمع

َرسةةوَل اللةةهع َصةةل ى الل ةةه  عليةةه َوَسةةل َم َوهةةو عَلةةى َسةةمعععت  رضةةي اللةةه عنةةه قةةال)"  نةةافع عةةن عةبةةة بةةن ا:راني ةة
ةةةو َة الر   ، َأاَل إن  الق  ةةةي  ةةةو َة الر مع ةةةن ق ةةةو ةمَّ، َأاَل إن  الق  ت مع مع ةةةَتَطعع وا لهةةةمع مةةةا اسع ةةةدُّ : َِوأَعع َبةةةرع يقةةةول  نع ةةةو َة المع ، َأاَل إن  الق  ةةةي  مع

)" ي   .  (2)الر مع

 النبةةي صةةلى اللةةه عليةةه وسةةلم للمةةؤمنين علةةى القتةةال وتعلةةم مةةن هةةذه األحاديةةث تحةةريض :وجططة الدًللططة
 .وتطوير قدراتهم القتالية تاصة الرماية

 -:لفقه اًلسالمي ا فيمفهوم جريمة التحريض 

 .(5)"هو إغراء المجني عليه بارتكاب الجريمة" :تعريف التحريض

 .(0)م على ارتكابهاتلل فكرة الجريمة لدى شخص، رم تدعيمها لي تتحول إلى تصميوعرفه البعض: 

بأنه هو التأرير على الغير، ودفعه نحو إتيان الجريمة، سواء لةان ذلةك بوعةد، أو اغةراء ذلةك، مةن لةل  
 .(5) ما يعتبر من قبيل المنكر ويدتل تحت عنوان المعصية

 :التحريض باإلكراه

                                                                                                                                                                                     

 
صحي  البخاري الجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه محمد بن (1)

هة عدد دار 1422اوس النجاة الطبعة: األولى،  إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفين، محمد زهير بن ناصر الناصر دار
 ،.2199حديث رقم 31،  4، د9هة عدد األجزاء: 1422اوس النجاة الطبعة: األولى، 

 .1522،  3، د1917حديث رقم ،( اإلمام مسلم النيسابوري، صحي  مسلم بشرأ النووي،2)
 .327،  1عبد القادر عوده، التشريع الجنائي، دار الكتب العلمية د (3)
 .231،    1993الزيني، محمود، نظرية االشتراي في الجريمة، مؤسسة الثقافة الجامعة، (4)
، ۹۱۱۱غيت محمود الفاتري، االشتراي الجنائي في الفقه اإلسالمي، الطبعة األولى، بنغازي، ليبيا، جامعة قار يةونس، (5)

  ۲۹۱. 
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ةرهم أي علةى َمشةقةم اإلةراه لغة: مصدر للفعل أةره ومجرده َلَره. ويعني القهر، والمشقة، يقال قةام  علةى ل 
ةرهم أي أةرهةه علةى الةيةام، وأةرهةه علةى لةذا أي حملةه عليةه لراهةا  ممةا ينةافي الرضةةا،  ، وأقامةه فةالن علةى ل 

 .(1)والمحبة 

 

 .(2)هو حمل الغير على ما ال يرضاه  اصطالحا:

ني الب الفعل ، والثاول: يأتي بمعنى الحال، أو الشأنأمر لغة يأتي بمعنيين: األ :التحريض باألمر
على سبيل االستعالء، يقال: لي عليك أمرة مطاعة أي لي عليك أن  مري مرة واحدة فتطيعين، وأمر فالن 

         . (5)بالشيء أي الب منه فعله، وأتمرت ما أمرتني به: امتثلت

ى هةةو النشةةا  االيجةةابي الةةذي يقةةوم بةةه المحةةرلعض بهةةدف دفةةع المحةةر ض إلةة التحريض:التعريططف الماتططار 
 ارتكاب الجريمة.

لم يقيد  ألن اللفظ يشمل لل  واسع ما ههوممفف جد أن  ي القانون فمفهوم جريمة التحريض وأما عن 
معمةةل معةةين لةةه أرةةر الةيةةام بفعةةل، أو مةةا مةةن شةةأنه حةةث شةةخص علةةى التصةةرف علةةى وجةةه معةةين متمثةةل فةةي 

 .(4)مؤلد

ك يقةةوم بإقنةةاع الفاعةةل ويحثةةه علةةى التحريض هةةو بةةث الفكةةرة اإلجراميةةة لةةدى الفاعةةل األصةةلي، فالشةةريفةة
 .(5)"ارتكاب الجريمة، فيقوم هذا األتير بتنفيذ الجريمة بناء  على ذلك

تلةةل فكةةرة الجريمةةة والتصةةميم عليهةةا فةةي ذهةةن الجةةاني الةةذي "بأنةةه:لةةذلك ويمكةةن تعريةةع التحةةريض  
ا فيها بقصد دفعه الرتكابها  .(2)"ةان في األصل تالي ا أو متردد 

                                                           

 . 291، 210انظر الرازي، مختار الصحاأ،    (1)
 . 111،   5، تبيين الحقائل، د الزيلعي(2)
. الزمخشةةري، أسةةاس  21،   1. الرافعةةي، المصةةباأ المنبيةةر، د  137،   1ابةةن فةةارس، معجةةم مقةةاييس اللغةةة، د (3)

 .421،   1م(، د  1970، مجمع اللغة العرمية، المعجم الكبير، مطبعة دار الكتب،  )  21البالغة،   
 221 .2000، دار النهضة العرمية، القاهرة، 2مات القسم الخا ،  (فوزية عبد الستار، شرأ قانون العقو 4)
 .232م،  2011 ،2010( د. غنام محمد غنام، الوجيز في شرأ قانون العقومات، مطبعة جامعة المنصورة، مصر 5)
 ،174، الفقةرة م1992( د. محمد زلي أبوعامر، قانون العقومات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسةكندرية، 2)

 403. 
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ة نفسةةية يقةةوم بموجبهةةا المحةةرلعض علةةى حةةث الجمهةةور الةةذي يحرضةةه علةةى أفعةةال فةةالتحريض عمليةة 
 . (1)معينة يكون من شأنها اإلضرار بمصلحة يحميها القانون 

أن الجريمةةةة بةةة الفضةةةل فةةةي وضةةةع تعريةةةع للتحةةةريض، وذلةةةك بقولهةةةا:" محكمةةةة الةةةنقض المصةةةريةلةةةان لو 
ريهة من التفكير فيهةا رةم يحرضةة المبلة  أو التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم تالية منها ويكون هو ب

الشاهد بأن يدفعه دفعة إلى ارتكابها فتتأرر إرادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة لنتيجة مباشرة لهذا 
 .(2)"التحريض وحده

ا فةي الجريمةةة لةل مةن حةر ض علةةى 40وقةد نصةت المةادة ) ( مةةن قةانون العقومةات علةى أنةةه: "يعةدُّ شةريك 
 الفعل المكون للجريمة إذا لان هذا الفعل قد وقع بناء  على هذا التحريض".ارتكاب 

ةا منةةه 177إلةةى  172ومةن جانةب  تةةر قةام المشةرع فةةي المةواد )  ( بتجةريم التحةريض العلنةةي  حرص 
 على تجنُّب أي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، حتى و ن لم يترتب عليها وقوع الجريمة. 

من أبرز ألوان التحريض التي ظهرت بصور  كبير  في يعد التحريض اإللكتروني ن يرى الباحث أو 
يعد إحدى وسائل فرغم أن الكمبيوتر اآلونة األخير ؛ حيث أنه من أخطر ما أنتجته التك ولوجيا الحديثة؛ 

المرئي   اإلعالم المؤثر   إًل أنه أخطرها على اإلطالق  وذلك ألنه يشمل جميع الوسائل مجتمعة
 والمسموع وتأثيره يكاد يكون األخطر على اإلطالق خاصة في ظل غياب الرقابة على ما يتم نشره.

هي جريمة إرهابية مكتملة األرلان ألنها تعني إذن فجريمة التحريض اإللكتروني لإلتالل باألمن العام 
لحث والتشجيع على ذلك "تلل فكرة االعتداء على أمن الدولة، في ذهن الغير عبر الوسائل اإللكترونية، وا

عبر الحواسيب، أو أجهزة أترى قارئة أو مزودة ببرامج حاسومية، بإعطائها تعليمات )أوامر( تاصة، 
 .(3)الغرض غير مشروع" 

ن وسائل التحريض اإللكتروني المخل بأمن الدولة تتضمن الشبكات االجتماعية، وهي عبارة عن إةما 
ا ماليين الذين تجمعهم البشر الذين تجمعهم اهتمامات أو مواقع على اإلنترنت يتواصل من تالله

                                                           

 .77م،  2002( د. حسن سعد سند، جرائم الصحافة والنشر، بدون دار نشر، 1)
 57،   72، س49431، الدوائر الجنائية اعن رقم 2۸۸2نوفمبر  19( نقض 2)
كةةة انظةةر، الشةةيش راشةةد رمةةزان  ل اةةامي الهةةاجري، جريمةةة التحةةريض اإللكترونةةي المخلةةة بةةأمن الدولةةة، الريةةاض، الممل (3)

 .۲۸۹۱العرمية السعودية، 
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تخصصات معينة، ويتاأ لألعضاء هذه الشبكات مشارلة الملفات والصور وتبادل مقااع الفيديو، و نشاء 
 .(1)المدونات و رسال الرسائل، و جراء المحادرات الفورية

ن التحريض بشكل عام، فهو في مضمونه ع  االجتماعيعبر وسائل التواصل وال يختلف التحريض 
يوجه لنفسية أو معنويات المستمع أو المشاهد  لحثه على ارتكاب جريمة  عبارة عن تأرير أو ضغ  قوي،

معينة، فنشا  المحرلعض إذ ا يخااب العوااف والميول والغرائز، وال يحتكم إلى العقل، ويعتمد على قوة 
ه إليهم الخطاب. اإليحاء والتأرير الذي يمارسه المحرلعض على الم أن يقع التحريض بأيل  ومن الممكنوج 

وسيلة من شأنها دفع المجرم إلى ارتكاب الجريمة، سواء أةان ذلك بالهدية أو الوعد أو الوعيد أو 
  .(2)لما يمكن أن يتحقل التحريض بالرجاء والنصيحة ،الدسيسة

                                                           

جامعةةة  –جريمةةة التحةةريض علةةي العنةةف بةةين حريةةة الةةرأي وتطةةاب الكراةيةةة دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة  ،ياسةةر محمةةد اللمعةةي(1)
 .53،54بدون سنة نشر  -انطا  

الحقةوس، جامعةة د. محمد عزت أحمد حامد، العمل اإلذاعةي والتليفزيةوني بةين التجةريم والمشةروعية، رسةالة دلتةوراه، لليةة (2)
 .111، م 2013انطا، 
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 الفرع الثاني

 جريمة التحريضووسائل ع اصر وأنواع 

 ر تكوين جريمة التحريضع اص:أوًلا 

 :نلحظ أنه ال بد من توفر أرمعة عناصر أساسية التكوين الجريمة  يمكن بيانها على النحو التالي

 األول: الحث واإليحاء:

حثةه علةى فكةرة سبل أن بينت أن التحةريض عمليةة نفسةية يسةيطر بموجبهةا المحةرض علةى جمهةوره، وي
لةةك الفكةةرة، ويزينهةةا إليةةه، بحيةةث تسةةتقر فةةي النفةةوس، وتحقةةل ، فيوجةةه الجمهةةور نحةةو تهمعينةةة، ويلقنهةةا إيةةا

 الهدف الذي يسعى إليه المحرض، فتتحول هذه الفكرة إلى نشا  إجرامي يرفضه القانون، ويعاقب عليه.

 :الثاني: موضوع التحريض 

يقصةةد بموضةةوع التحةةريض ذلةةك الغةةرض الةةذي يسةةعى المحةةرض إلةةى تحةيقةةه، وقةةد يكةةون هةةذا الغةةرض 
إن التحةريض عبةر وسةائل التواصةل اإلجتمةاعي  ،مة، أو تحبيذها، أو تأييد الفعةل المةؤدي إليهةاارتكاب جري

ينصب على الب إتيان جريمة بصورة مباشرة أيةا لةان نوعهةا جنايةة لانةت، أو جنحةة، أو مخالفةة، ويكةون 
أتةر، أو  التحريض على ارتكاب الواقعة المكونة للجريمة  لالتحريض علةى إزهةاس الةروأ، أو الةتخلص مةن

االستيالء على مال الترين، أو افتقاره، وعندما يكون التوجيه إلى الجريمة في صورة غير مباشةرة  أي لةم 
يكن هدفةه الةدفع إلةى الجريمةة  فإنةه والحالةة تلةك منقطةع الصةلة بالجريمةة، وال يعةد تحريضةا علةى الجريمةة  

ة دلةى ارتكةاب الجريمةة  فةال يعةفمن يتحدث عن شخص بحقد ومغضاء ولراةية مما يةدفع بالفاعةل إ ا محرض 
 ألنه لم يهدف إلى إيقاع، وارتكاب الجريمة.

المحرض هو الذي يولد الجريمة الحةيةية، وهو العقل المفكر للفاعةل المباشةر الةذي هةو  لةة بةين يةدي و 
ا منهةةةا تمامةةةا لةةةو ال تحةةةريض المحةةةرض، إذا المحةةةرض يحرلهةةةا لمةةةا يريةةةد، ألن ذهةةةن المحةةةرض لةةةان تالي ةةة

يض هو نشا  من قام بالتحريض ال من وجه إليه التحريض، و ابيعته نفسةية، وذلةك بةأن يتجةه إلةى التحر 
نفسةية الفاعةل ليةؤرر عليةه، و يةزرع الحقةد، و الكةره فينةدفع إلةى ارتكةاب الجريمةة، ويتخةذ هةذا النشةا  صةورة 

 .(1)إبراز البواعث التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة

 
                                                           

 .141 . م.1912. محمود نجيب حسني، شرأ قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العرمية، القاهرة، مصر، د(1)
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 ريض(:الثالث: الجمهور )متلقي التح

وهو من يتلقى التحريض سواء أةان جمهورا )أي جماعة( أم فردا  فإذا لان الجمهور هةو المحةرض ال 
يشةةتر  أن يقبةةل الجميةةع األفكةةار التةةي يسةةعى المحةةرض إلةةى ترويجهةةا، و ذا لةةان فةةردا ينبغةةي أن يتقبةةل فكةةرة 

 و أيضا ال بد من تحديد ما يقصد ارتكابه تحديدا مفصال. ،التحريض

 المج ي عليه الرابع: 

يكةةةون  وأنيهةةةدف المحةةةرض مةةةن وراء تحريضةةةه إلةةةى النيةةةل مةةةن األفةةةراد، والمسةةةاس بالمصةةةلحة العامةةةة، 
  المجني عليه في جريمة التحريض الدولة أو النظام العام، وهو يختلف باتتالف المصلحة المحمية قانونا.

أو علةى حةل مةن  ،أو ماله ،عرف المجني عليه في الفقه اإلسالمي:بأنه من وقعت الجريمة على نفسه
عليةه  ا  بةل تعتبةر الشةريعة اإلنسةان مجنية ،وال تشتر  الشةريعة أن يكةون المجنةي عليةه مختةارة مةدرلا ،حقوقه

 . (1)ولو لم ينفصل عن أمه 

والمقصةود بالشةخص  ،بةل قةد يقةع علةى شةخص معنةوي  ،على شخص ابيعةي ا  والتحريض ليس مقصور 
قانونيةة  اتعناصةر أشةخا  أو أمةوال يقةدر لةه التشةريع ليانة هو ) شخص يتكةون مةن اجتمةاع -:المعنوي 

 .(2)مستقال عنها( لأن يكون التحريض على سرقة مال عام أو ما في حكمه ،منتزع منها

رالرة شرو  أساسية ينبغةي توافرهةا لةيةام الجريمةة،  -بشكل عام  -هذا، ويشتر  في جريمة التحريض 
 -:وهذه الشرو  هي

 باشرا، بأن يتم دفع الغير إلى ارتكاب جرائم معينة. . أن يكون التحريض م1

 . أن تقع الجرائم لنتيجة للتحريض. 2

. أن يوجةةه التحةةريض إلةةى جمهةةور محةةدد. ومةةالنظر إلةةى جريمةةة التحةةريض باعتبارهةةا جريمةةة إعالميةةة 3
ابيعةة ، نجد أن هذه الشرو  تتحقل دونما اشترا   وذلك ما تقتضةيه االجتماعيالتواصل تقع عبر وسائل 

                                                           

مستشةةةار :عبةةةد القةةةادر عةةةودة، التشةةةريع الجنةةةائي اإلسةةةالمي مقارنةةةة بالقةةةانون الوضةةةعي، الجةةةزء األول، الطبعةةةة الخامسةةةة، (1)
 .۱۱۱، 1991سالة، مؤسسة الر  روت،يب

م،  ۹۱۱۱ه ه  ۹۱۰۱ ،اةةريين مطبعةةة ،دمشةةل ،الجةةزء التالةةت ،الفقةةه اإلسةةالمي فةةي رومةةه الجديةةد ،( مصةةطفى الزرقةةاء2)
 ،الوانيةةةة دار الكتةةةب ،ليبيةةةا ،الطبعةةةة األولةةةى ،المسةةةهولية الجنائيةةةة للشةةةخص المعنةةةوي  ،محمةةةود ،موسةةةی -. ب ۲۱۲ 

 .۱۸م،    ۹۱۰۱ها،  ۹۱۱۱
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حتةى لةو لةم إلكترونيةة ، وما يتميز به من القدرة على التأرير  فالتحريض يكةون جريمةة االجتماعيالتواصل 
 ريمة إال إذا توافرت هذه الشرو .يكن مباشرا، أو محددا، بخالف التحريض بين األفراد، حيث ال يعد ج

 -:أنواع جريمة التحريض:اثانيا 

 -أوًل: التحريض الفردي:

سةةيلة للمسةةاهمة التبعيةةة هةةو فةةي أصةةله موجةةه إلةةى فةةرد معةةين بالةةذات أو عةةدة أفةةراد يعةةرفهم التحةةريض لو 
 .(1) المحرض فيتصل بهم، و يقنعهم بتنفيذ الجريمة

و يشتر  لوجوده شراان أن يكون مباشرا بتوجيه إرادة شخص معين بالذات إلى ارتكاب الفعل المكون 
س معةين غيةر مشةروع فيتصةل المحةرض بهةم، و يمةار للجريمة بنفسه، و يجب أن يكون منصب على فعةل 

 .(2)تأريره عليهم الرتكاب الجريمة

 ثانيا: التحريض العمومي

 :التحريض العام

الةةةةذي يسةةةةمى بةةةةالتحريض الجمةةةةاعي، و الموجةةةةه للجمهةةةةور مةةةةن النةةةةاس غيةةةةر محةةةةددين بالةةةةذات، وغيةةةةر  
رض هنةةا ال يعةةرف أفةةةراد فةةةالمح .(3)لةةدفعهم الرتكةةاب أفعةةةال غيةةر مشةةروعةمعلةةومين فيةةؤرر علةةى أشةةةخا  

الجمهةةور الةةذين يخةةاابهم، فةةالتحريض الجمةةاعي يتصةةف بالعلنيةةة، و هةةي إيصةةال علةةم الواقعةةة المعينةةة إلةةى 
الناس، و الجهر به، و انتشاره فهو شر  مسبل لتسلي  العقومة على هذا النةوع مةن التحةريض، و ذلةك فةي 

لى تالف التحريض الفردي يكون متصةور فةي الجنايات، و الجن   أما في المخالفات، فال عقاب عليه، ع
 جميع الجرائم سواء لانت الجنايات، أو الجن ، أو المخالفات.

 :  عبر وسائل التواصل اإلجتماعي ضوسائل التحريثالثا ا

وسائل التحريض ال تنحصر بنوع واحد، وال بنشا  معين  و نما لكل زمن أنشطته المبتكرة، ووسائله 
 يمنع من ذلر بعض وسائل التحريض أهمها: الخاصة إال أن األمر ال

                                                           

 291   ،1991، دار النهضة العرمية، القاهرة، 2المساهمة الجنائية في التشريعات العرمية،   محمود نجيب حسني، 1
 .391  ،م 1971، دار الفكر العرمي، القاهرة، 2مامون محمد سالمة، قانون العقومات، القسم العام الجريمة"،   2
 .452،   1991اسكندرية،  على عبد القادر القهوجي، شرأ قانون العقومات القسم العام، ل ، د دن، 3
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 يأوًل : اإليذاء الجسد

يعد اإليذاء باالعتداء على الجسد، أو اإلاراف، بالضرب، أو القطع، أو إذهاب المنفعة، أو إزهاس 
ضائه، أو الروأ أو التشويه من وسائل التحريض على ارتكاب الجريمة، توف ا  على جسمه، أو على أع

ر َوهَو َيبعكعي  (1) على منفعة أعضائه ومن ذلك: َأن  رسول لله صلي الله عليه وسلم َلقعَي َعم ارا  بعن َياسع
ي فعي العَماء َحت ى ق لعت َلهمع َلَذا، إعنع عَ  وَن ، َفَغط وع رعل  م وع َعنعه  َوَيق ول: )أَتَذَي العم شع َس  الدُّ وا َفَجَعَل َيمع اد 

 ((2)َفع دع 

ذاء الجسدي حيث أن المشرلين عذبوا عمارا  بغطه بالماء، مما أجبره على وهذا مثال واض  على اإلي
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم  أن حكم الكفر ال ينطبل عليه   التظاهر بالكفر للتخلص من إيذائهم.

دع إع  يَمانعهع إعال  َمنع أ ةعرعَه ألنه مكره، شريطة أن يكون قلبه مطمهن باإليمان لقوله وتعالى: )َمنع َلَفَر بعاللهع معنع َبعع
) يَمانع َمهعنٌّ بعاإلع  .(5)َوَقلعب ه  م طع

:  الوعد بإعطاء المال  أو األجر ثانيا ا

الوعد بإعطاء المال من أتطر وسائل التحريض، تاصة إذا استغل المحرلعض حاجة المحر ض المالية. 
غرس لل ماله.فقد سهل اإلمام ابن تيمية: عن رجل ةأن يكون فقيرا  ويحتاد المال، أو مدينا ، دينا  لبيرا  يست

واعد  تر على قتل مسلم بمال معين، رم قتله. فأجاب: بأن على القاتل القود. ويعاقب الواعد بعقومة 
تقديم الهدية للغير، أو الوعيد بإعطاء المال، والفرس بينهما: إن الهدية أو  .(0)تردعه وأمثاله عن مثل هذا

، أما الوعد واألجرة فهي ال تكون إال بعد أن ينفذ المحر ض ما الب منه. وذلك الوعد وسيلة تسبل الجريمة
واألجرة تعطى مع التصري  بطلب الةيام بالجريمة. أما الهدية فال تصري  معها  و نما هي إقناع للمحرض 

مة على بطريقة غير مباشرة، وتقديم الهدية لشخص بهدف اإلعانة على الباال هي من الهدايا المحر 
 .(3)ويكونا مرتكبي الحرام، ويجب رد الهدية إلى معطيها–المقدم لها، والتذ منه–الجانبين

                                                           
 . 119، ص 9. وابن قدامة، المغني، ج  151، ص 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ج  (1)
 .1599ابن حجر، أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، (2)
 . 146سورة النحل، اآلية (5)
 . 199ص  ،0ية، الفتاوى الكبرى، ج ابن تيم (0)
 1. وظفر أحمد العثماني، إعالء السنن، تحقيق حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 355، ص 0علي حيدر، درر الحكام، ج (3)

 . 92،69، ص13م(، ج1999-هـ1015)
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 المطلب الثاني

 جرائم التحريض  أركان

 عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

فةةةةي الشةةةةريعة  االجتمةةةةاعيالسةةةةلوي اإلجرامةةةةي  فةةةةي جةةةةرائم التحةةةةريض عبةةةةر وسةةةةائل التواصةةةةل قةةةةد يتخةةةةذ 
 التقسيم التالي:من تالل لثيرة نتعرض لبعضها بشئ من اإليجاز  اصور   لوضعياإلسالمية والقانون ا

 .في الشريعة اإلسالمية االجتماعيأرلان جريمة التحريض عبر وسائل التواصل  :الفرع األول

 .في القانون الوضعي االجتماعيعبر وسائل التواصل أرلان جريمة التحريض : الفرع الثاني

 األول الفرع

 ة التحريض عبر وسائل التواصل اإلجتماعي في الشريعة اإلسالميةأركان جريم

 : الركن المادي   أوًلا 

راي فةةةي تنةةةاول فقهةةةاء الشةةةريعة االسةةةالمية موضةةةوع التحةةةريض علةةةى الجريمةةةة عنةةةد حةةةديثهم عةةةن االشةةةت
أسةةاس النةةوع األول اإلشةةتراي المباشةةر أمةةا النةةوع الثةةاني اإلشةةتراي بالتسةةبب، و  :عينالجريمةةة، وقسةةموه الةةي نةةو 

هذه التفرقة، هي أن النوع األول يباشر تنفيذا للرلن المادي للجريمة، أما النوع الثاني فهو الذي يتسبب في 
الجريمةةة باتفاقةةه أو تحريضةةه أو بةةذل العةةون ) المسةةاعدة(، بعيةةدة عةةن تنفيةةذ الةةرلن المةةادي للجريمةةة، حيةةث 

 والتحريض واإلعانة )المساعدة(.اعتبروا التحريض صورة من صور االشتراي بالتسبب وهي االتفاس 

وقةد فرقةةت الشةريعة االسةةالمية بةين عقومةةة الشةريك المباشةةر ) الفاعةل( والشةةريك المتسةبب ) المحةةرض(، 
ذلك أن القاعدة العامة في الشريعة االسالمية هي أن جرائم الحدود والقصا  تطبل على الفاعل االصلي 

وهي التعزير. والحكمة في تطبيل العقومات المقدرة علةى  بينما يعاقب المحرض بالعقوية غير المقدرة شرعا
الفاعل في أن هذه العقومات بالغة الشدة والقسوة، فال توقع إال علي من ارتكب الجريمة مباشةرة، بينمةا نجةد 

بالشةةبهات فةةال  أر دالمحةةرض ال ينفةةذ الجريمةةة بنفسةةه، األمةةر الةةذي يعتبةةر فةةي االسةةالم، ولمةةا لانةةت الحةةدود تةة
 .(1)الحد علي المحرض، وينحصر عقابه في التعزير فحسبيمكن إقامة 

                                                           

لخامسةةةة، عبةةةد القةةةادر عةةةودة، التشةةةريع الجنةةةائي اإلسةةةالمي مقارنةةةة بالقةةةانون الوضةةةعي، الجةةةزء األول، الطبعةةةة امستشةةةار :(1)
  .357،327،   1991بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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أن عقويةةة المحةةرض فةةى الشةةريعة اإلسةةالمية, يجةةب أن تقةةاس بمةةدى الجةةرم المرتكةةب,  يةةرى الباحةةثلةةذا 
وهل الجريمة من الجرائم المغلظة أم ال, فإذا أرتكبةت جريمةة القتةل نتيجةة التحةريض علةى القتةل, ولةان هةذا 

 الب الجريمة, فيجب معا بة المحرض بنفس العقومة األصلية للفاعل, ألنه لو التحريض هو السبب فى إرتكا
التحريض ما أرتكبت الجريمة, والشريعة اإلسالمية أوجبةت القصةا , وحفظةت الحقةوس, بغةض النظةر عةن 

 .التفرقة بين الفاعل, والشريك

يعتبةر فةي بعةض الحةاالت تسةبب والشافعية والحنابلة أن الشةريك الم واتفل جمهور الفقهاء من المالكية 
 :ويتحقةةل ذلةةك فةةي حةةالتين ،للجريمةةة وذلةةك إذا لةةان المباشةةر مجةةرد  لةةة فةةي يةةده يحرلهةةا ليةةع يشةةاء ا  مباشةةر 
فانةه بمثابةة  ،ومةن تطبيقاتةه أن يةأمر شخصةا غيةر مميةز بارتكةاب الجريمةة ،هي حالةة فاقةد األهليةة :األولى

ر  فةةي هةةذه الحالةةة أن يكةةون األمةةر ذا سةةلطان علةةى ويشةةت ،ولةةو لةةم يقةةم بتنفيةةذ رلنهةةا المةةادي ،المباشةةر لهةةا
أو حالةةة مةةن يكةةره شخصةةا علةةى ارتكةةاب  ،والمعلةةم علةةى تلميةةذه ،ةسةةلطان األب علةةى ولةةده الصةةغير المةةأمور

وهةي حالةة مةا إذا لةان المتسةبب قةد دفةع شخصةأ  :أما الثانيةة .الجريمة أو يكون المأمور مجنونة أو معتوها
 .(1)لمكون للجريمة حسن النية إلى ارتكاب الفعل ا

علةى  نضي الله عنه عندما شهد عنده رجالويمكننا أن نستدل على ذلك بقضاء علي بن أبي االب ر 
لةو أعلةم  ،فقةال لهمةا علةي ،رم رجع الةرجالن عةن شةهادتهما ،فقطع على يده ،رجل بأنه ارتكب جريمة سرقة

وأن مةةن  ،بحسةةن نيةة هةةو ممثةل الحةةاةمفنسةةتدل مةن الواقعةةة أن مةن يباشةةر القطةع  .أنكمةا تعمةةدتما لقطعتكمةا
 .(2)يتسبب فيه هو الشاهد الكاذب الذي يكون في حكم المباشر 

أو أعجميةةا ال يعلةةم  ،لةةو حةةرض صةةبية ال يميةةز أو مجنونةةة :ومةةن األمثلةةة التةةي أوردهةةا فقهةةاء الشةةريعة
 .(3)فيقتل المحرض دون المباشر ،فقتل ،حظر القتل

 

 
                                                           

 ،مكتبةة الخةدمات الحديثةة ،جةدة ،دراسة مقارنة باالتجاهات المعاصرة ،مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي ،شريع ،فوزي  (1)
 .۹۱۹بدون تاريش،   

 ،العامةة معهةد اإلدارة ،الريةاض ،يعبد الفتاأ الجريمة أحكامها العامةة فةي االتجاهةات المعاصةرة والفقةه اإلسةالم ،( تضر2)
  .۹۱   ،م۹۱۰۱ه، 1405

 ،ه1413 ،هجةر للطباعةة والنشةر ،مصةر ،الطبعةة الثالثةة، المجلةد الحةادي عشةر ،المغنةی ،محمةد عبةد اللةه ،ابن قدامة (3)
 .۱۱۰م،   ۹۱۱۲
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 -الركن المع وي:

لمعنةةوي فةةي هةةذه الجريمةةة بتةةوافر إرادة وعلةةم الجةةاني بةةأن األقةةوال التةةي تفةةو ه بهةةا أو ويتحقةةل الةةرلن ا 
 جريمة من جرائم التحريض.الكتابات التي نشرها من شأنها أن تدفع المحرض أو المحرضين على ارتكاب 
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 الفرع الثانى

 لجرائم التحريض اًلجتماعيعبر وسائل التواصل  الماديالركن 

من وسائل تحمةل الفاعةل علةى لجرائم التحريض  االجتماعيعبر وسائل التواصل يتكون الرلن المادي 
و  (1)ارتكةةاب الجريمةةة، و يتميةةز بالنشةةا  الةةذي يصةةدر عةةن المحةةرض، و الموضةةوع الةةذي ينصةةب عليةةه، 

 ريمةةة علةةىالقةةانون ال يعةةرف الجةةرائم بغيةةر الةةرلن، فعنةةد  يةةام الجلةةه ابيعةةة ماديةةة تلمسةةه الحةةواس، فتكةةون 
الرلن المادي يجعل إقامة الدليل سةهال لمةا نجةد الةرلن المةادي فةي جريمةة التحةريض هةو ذلةك الفعةل الةذي 

ع فكرة الجريمة لةدى المحةرض، و إقناعةه علةى ارتكابهةا بةأي وسةيلة مةن الوسةائل مةن ر يقوم به المحرض لز 
عةةن المحةةرض هةةو لةةل عمةةل فالنشةةا  الةةذي يصةةدر  ،بينهةةا الوسةةائل المنصةةو  عليهةةافي قةةانون العقومةةات

ايجابي غايته التأرير على تفكير شخص من اجل تلل التفكير االجرامي لديه هو حثه علي ارتكاب جةرائم 
العنةةةف وتةةةذليل الصةةةعاب فةةةي مواجهتةةةه وتقليةةةل االعتبةةةارات والعواقةةةب التةةةي تةةةنجم عةةةن الجريمةةةة وال بةةةد فةةةي 

 .(2)ودعمها التحريض من الةيام بعمل ايجابي مفاده االقناع وتلل الفكرة

مما سبل نستطيع القول بإن التحةريض علةي الجريمةة قةد يةتم السةلوي اإلجرامةي فيهةا عةن اريةل صةورة 
أهمها: التحريض على ارتكاب جناية معينة، التحريض على قلب نظام الحكةم أو تغييةر من الصور األتية و 

في، التحةريض علةى عةدم مبادئ الدستور، تحريض الجند على عدم الطاعة، التحريض على الةبغض الطةائ
 االنةياد للقوانين. 

 -الصور  األولى: التحريض على قلب نظام الحكم أو تغيير مبادئ الدستور:

( من قانون العقومات المصري بقوله: "يعاقب بالسجن مدة 174نص  المشرلعع المصري في المادة ) 
علةى عشةرة  الف جنيةه، لةل مةن  ال تجاوز تمس سنوات، ومغرامة ال تقل عن تمسةة  الف جنيةه وال تزيةد

 -من األفعال التية: ارتكب بإحدى ارس العالنية فعال  

 : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.أوال  

                                                           

القةةةانون المقةةةارن، . انةةةا مزيةةةان عفةةةاف، جريمةةةة التحةةةريض فةةةي 342بةةةد الرحمةةةان توفيةةةل أحمةةةد، المرجةةةع السةةةابل،  . ع( 1)
 .32،  . 1972تخصص القانون الخا  ماجستير، الجزائر، 

مرجةةع  –جريمةةة التحةةريض علةةي العنةةف بةةين حريةةة الةةرأي وتطةةاب الكراةيةةة دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة  ،(ياسةةر محمةةد اللمعةةي2)
 .25سابل  
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راني ةةا: تةةرويج المةةذاهب التةةي تةةؤدي إلةةى تغييةةر مبةةادئ الدسةةتور أو الةةنظم األساسةةية للهيهةةة االجتماعيةةة، 
ب بنفس العقومات لل من شجع بطريقة المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب بالقوة أو باإلرهاب، ويعاق

ا االشتراي مباشرة في ارتكابها  ."جريمة من الجرائم المنصو  عليها في الفقرتين دون أن يكون قاصد 

والتحريض في هذا النص جناية بمجرد وقوعه، سواء تم التحريض أم لم يتم، أما مجرد التعليقات علةى 
اس الةنص مةا مال الحكومة ولو لانت غير معقولة أو غير عادلة أو عنيفة فإن لل ذلك ال يدتل في سةيأع

سةةةن النيةةةة ونبةةةل غايتةةةه،ةمن يةةةدعو إلةةةى تغييةةةر  االجتمةةةاعيدام الناقةةةد أو أو مسةةةتخدم التواصةةةل  مةةةدفوع ا بح 
ةةا، و ال لةةان الحكومةةة للي ةةا أو جزئي ةةا بةةالطرس المشةةروعة ودون تحةةريض علةةى ذلةةك بةةالقوة، فةةال يعةة د محرض 

مجةةرد النقةةد الةةذي يوجةةه إلةةى نظةةام مةةا أو توجيةةه اللةةوم لةةه أو إظهةةار مفاسةةده واقتةةراأ التعةةديالت عليةةه يمثةةل 
جريمة هي جناية، وهو ما ال يقبله العقل وما يتعارض مع نصو  الدسةتور فةي حريةة الفكةر والةرأي وحةل 

 .(1)س الحياة السياسية الديمقراايةالنقد الذي هو أسا

ةةا لةةذلك قضةةت محكمةةة الةةنقض المصةةرية بقولهةةا: "متةةى لانةةت المحكمةةة قةةد استخلصةةت مةةن   وتطبيق 
مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الرسائل الوارد ذلرها به ال تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر 

بينه، وأن ما المصري وال بمبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيهة االجتماعية، و نما تتصل بغرض  تر 
جاء بتلك العبارات بصدد النظم المةذلورة قةد تةال مةن أيةة إشةارة إلةى االلتجةاء إلةى القةوة أو اإلرهةاب أو أيةة 
وسيلة أترى غير مشروعة، األمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحيز أو الترويج علن ا لمذهب يرمي 

ساسةةية للهيهةةة االجتماعيةةة بةةالقوة، ولةةان مةةا قالتةةه إلةةى تغييةةر مبةةادئ الدسةةتور المصةةري األساسةةية والةةنظم األ
المحكمة في ذلك له ما يبرره، فال يص  الطعن على حكمها بالخطأ مادامت هي قد انتهةت إلةى أن المةتهم 
لةةم يصةةل ولةةم يقصةةد أن يصةةل مةةن قريةةب أو بعيةةد صةةراحة أو ضةةمن ا بةةين الوسةةائل التةةي ذلرهةةا ومةةين الةةنظم 

 .(2)"( من قانون العقومات174/2، )(17المراد حمايتها بالمادتين )

 قوانين:التحريض على عدم اًلنقياد لل :الصور  الثانية

يعةةد القةةانون إرادة الهيهةةة الحاةمةةة، وعليةةه فةةإن الخةةرود عليةةه تةةرود عةةن الهيهةةة الحاةمةةة، فعةةدم االنةيةةاد 
ض الةةذي يقةةوم بةةه وحيةةث إن التحةةري للقةةوانين يعنةةي عةةدم تنفيةةذها، واالمتنةةاع عةةن أداء العمةةل الةةذي أوجبتةةه.

ضةةةد القةةةوانين يعةةةد جريمةةةة  فإنمةةةا يكةةةون ذلةةةك عنةةةد نفةةةاذ القةةةانون بعةةةض مسةةةتخدمي التواصةةةل اإلجتمةةةاعي 

                                                           

 .11 ،10( د. حسن سعد سند، مرجع سابل،  1)
 .207  ،239س ،7القانونية، د  م،مجموعة القواعد15/2/1947( اعن في 2)
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قةانون مرسةةوما، أو المحةرض عليةه، أي أن يكةون القةانون المحةرض ضةده نافةذا بالفعةل، ويجةوز أن يكةون ال
 .(1)قرارا جمهوريا

موقةةف سةةلبي منهةةا، أي باالمتنةةاع مةةن أداء العمةةل  ويقصةةد بعةةدم االنةيةةاد للقةةوانين: عةةدم تنفيةةذها باتخةةاذ
الةةذي أوجبتةةه، ولةةو لانةةت هةةذه القةةوانين ال تنطةةوي علةةى عقومةةة لمةةن ال ينفةةذها، أو مخالفتهةةا مخالفةةة إيجابيةةة 
ةةا لةةروأ  بإتيةةان العمةةل الةةذي أوجبةةت القةةوانين أال تعةةالج عليةةه، ويطبةةل الةةنص حتةةى ولةةو صةةدر القةةانون مخالف 

 (2)  الشكلية الدستوريةالدستور ونصوصه أو للشرو 

والقوانين هنا تشمل جميع التشريعات، سواء لانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو غيةر ذلةك   
)السلطة التشريعية( أو لانت مةن  من القوانين،وسواء أةانت صادرة عن السلطة المختصة بإصدارها أصال  

التةةةي تصةةةدر مةةةن السةةةلطة التنفيذيةةةة فةةةي حةةةاالت معينةةةة،  اللةةةوائ  التةةةي لهةةةا قةةةوة القةةةانون لةةةاللوائ  الضةةةرورية
واللوائ  التفويضية. أما اللوائ  التي تصدرها السلطة التنفيذية تنفيذ ا لقانون محةدد فةال ينصةرف إليهةا معنةى 
أو مةةدلول القةةانون. حتةةى و ن لانةةت تعتبةةر قواعةةد قانونيةةة، وذلةةك التةةزام بالتفسةةير الضةةيل لقةةانون العقومةةات، 

ن يكةةون محةةل التحةةريض قانون ةةا بةةالمعنى المةةذلور سةةابق ا، وأن يكةةون مسةةتوفي ا لجميةةع مقومةةات وعليةةه يجةةب أ
 .(3)وجوده. وال يعتبر من قبيل التحريض مجرد انتفاء قانون معين و بداء رأي مخالف له والدفاع عنه

 تحريض الج ود على عدم الطاعة  وعدم القيام بالواجبات العسكرية: :الصور  الثالثة

بحث  بعض مستخدمين وسائل التواصل اإلجتماعيلك عند وجود مهمات عسكرية للجيش، فيقوم يتم ذ
 .(4)لواجبات العسكرية المنااة بهم الجند على عدم االنصياع ألوامر الةيادة العلي للجيش، وعدم أداء ا

حةر ض ( من قانون العقومات المصةري علةى أنةه: "يعاقةب بةنفس العقومةات، لةل مةن 175تنصُّ المادة )
الجنةةةةد بإحةةةةدى الطةةةةرس المتقةةةةدم ذلرهةةةةا، علةةةةى الخةةةةرود عةةةةن الطاعةةةةة أو علةةةةى التحةةةةول عةةةةن أداء واجبةةةةاتهم 

 العسكرية".

وتترتب على هذا النوع من الجرائم نتائج تطيرة، حيةث مةن الممكةن أن تهةدد المجتمةع، فلةيس هنةاي مةا 
ماية أمن الدولةة سةواء فةي الةداتل هو أهم من الحفاظ على النظام العام واألمن العام والواجب العسكري لح

                                                           

 (121( المهدي، وغيره: جرائم الصحافة والنشر ) : 1)
 .175م،  2004( د. عبد الحميد الشوارمي، مرجع سابل،ابعة 2)
 .409( د. اارس سرور، جرائم النشر واإلعالم،مرجع سابل،  3)
 (.141، 140النشر ) : (، المهدي، وغيره: جرائم الصحافة و 277( إبراةيم: حرية الصحافة ) : 4)
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أو في الخارد. ولم يذلر المشرلعع ماةية الجند، فقد يكون المقصود بهةا جنةود القةوات المسةلحة العةاملين فةي 
ةافةة فةروع القةوات المسةةلحة أو مةن فةي االحتيةا ، وقةةد يكةون المقصةود بهةا جنةةود الشةراة. وقةانون القضةةاء 

دعةةةة، وأقةةةرب مثةةةال علةةةى ذلةةةك: الشةةةائعات المغرضةةةة فةةةي عةةةام العسةةةكري يجعةةةل لهةةةذه الجريمةةةة عقومةةةات را
م بشةةأن زيةةادة مةةدة الخدمةةة العسةةكرية لجنةةود الشةةراة، ممةةا أدى ببعضةةهم إلةةى الخةةرود عةةن الطاعةةة 1912

العسةةةكرية والةيةةةام بأفعةةةال همجيةةةة أتةةةرت بةةةالمجتمع للةةةه، وأدت إلةةةى تسةةةائر لبيةةةرة فةةةي األرواأ واألمةةةوال. 
 .1تداعت في نفسه مصلحة الوان وتدنت أمامه فالمحرلعض على مثل هذه الجرائم

هذا وينبغي أن تكون الواجبات المأمور بها من قبل الةيادة أمورا مباحة وجائزة  إذ ال سبيل اإلباحة مةا 
 ااعتبار مخالف تلك األمور مجرم  ليس بمباأ، وال يمكن 

 التحريض على بغض بعض طوائف المجتمع: :الصور  الرابعة 

بالتحريض  يقوم بعض مستخدمين التواصل اإلجتماعيلتحريض في هذه الصورة عندما يتم ا          
علةةى حةةث الجمهةةور علةةى ازدراء بعةةض اوائفةةه، ولراهيتهةةا،  ى تفرقةةة أواصةةر المجتمةةع الواحةةد، ويعملةةواعلةة

األمةةةر الةةةذي يةةةؤدي إلةةةى تكةةةدير السةةةلم العةةةام، والوفةةةاس، ومثةةةل هةةةذه األمةةةور تعمةةةل علةةةى إرةةةارة الفتنةةةة داتةةةل 
حةدة متماسةكة مترابطةة  لقولةه جةل تمع، واإلضرار بوحدتةه الوانيةة  فاألصةل أن يكةون الجميةع أسةرة واالمج

ةَداء  َفةأَ  جالله )" نةت مع أَعع َمةَت الل ةهع َعَلةيعك مع إعذع ل  وا نععع ة ةر  ةا َواَل َتَفر ق ةواَ  َواذع يع  م وا بعَحبعلع الل هع َجمع َتصع مع اعع ل ةومعك  ل َف َبةيعَن ق 
ةةبَ  لعَك ي َبةةيلعن  الل ةةَفَأصع نعَهةةا ُ َلةةذَ  ةةَن الن ةةارع َفَأنَقةةَذة م ملع ةةَرةم ملع فع نةةت مع َعَلةةى  َشةةَفا ح  َوان ةةا َول  َمتعةةهع إعتع ت م بعنععع ه  َلك ةةمع  َياتعةةهع َلَعل ك ةةمع حع

وَن"( َتد   (2)َتهع

حةةدة ويةةأتي تجةةريم هةةذا النةةوع مةةن التحةةريض مةةن أجةةل المحافظةةة وحمايةةة السةةلم واألمةةن الةةداتلي والو  
الوانيةةة بةةين أبنةةاء الشةةعب، حيةةث يترتةةب علةةى ارتكةةاب هةةذه الجريمةةة تعةةريض المجتمةةع إلةةى أضةةرار بالغةةة 

 تصيب الوحدة الوانية للدولة، وتؤدي إلى تفككه والتناحر بين الناس.

 -لجريمة التحريض:الركن المع وي 

ئي العةةام، أي العلةةم القصةةد الجنةةائي الةةذي تطلبةةه المشةةرع لهةةذه الجةةرائم هةةو القصةةد الجنةةايالحةةظ أن  
واإلرادة. أي علم الجاني بأن األقوال أو الكتابات والرسوم وغيرها من التعبير عن الفكرة من شأنها أن تدفع 

                                                           

 .227 ،222( د. تالد مصطفى فهمي،مرجع سابل،  1)
 (103( سورة ال عمران األية )2)



24 

 

ةا،  الغير إلةى ارتكةاب الجنايةة موضةوع التحةريض، ا تاص  و مةا أن المشةرع لةم يتطلةب فةي هةذه الجريمةة قصةد 
 .(1)وال عبرة ببواعث الفاعل ،ومالتالي يجب أن يعلم الجاني تطورة التحريض

                                                           

 .201(د. تالد مصطفى فهمي، مرجع سابل،   1)
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 المطلب الثالث

 عقوبة جرائم التحريض عبر وسائل التواصل اإلجتماعي 

 تمهيد وتقسيم:

عقومة جرائم التحريض عبر وسائل التواصل االجتماعي  فإن األمر يقتضي تقسيم هذا للحديث عن 
 ، وذلك على النحو التالي:فروع المبحث إلى رالرة 

 .االجتماعي عبر وسائل التوا  الشريعة اإلسالمية من العقومة على جرائم التحريضموقف :الفرع األول 

 .من العقومة على جرائم التحريض عبر وسائل التواصل االجتماعي موقف القانون المصري :  الفرع الثاني

 .الموازنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الفرع الثالث
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 الفرع األول 

 من العقوبة على جرائم التحريضوقف الشريعة اإلسالمية م

  عبر وسائل التواصل اًلجتماعي

تشةهيرا مةن حيةث مةدى االحتقةار عبةر وسةائل التواصةل االجتمةاعي  مما سةبل يمكةن اعتبةار التحةريض 
واالزدراء الةةةةذي يلحةةةةل بةةةةالمجني عليةةةةه المتمثةةةةل فةةةةي الشخصةةةةيات المعنويةةةةة  لالدولةةةةة، والنظةةةةام الحةةةةاةم، و 

إذا تحققت جريمة التحةريض شخصيات االعتبارية  لالر ساء والةيادات العليا، وحتى الشخصيات العادية.ال
بتةةةوفر العناصةةةر المكونةةةة لهةةةا سةةةابقة الةةةذلر، وتةةةوفر القصةةةد الجنةةةائي لةةةدى الجةةةاني للتحةةةريض علةةةى ارتكةةةاب 

 الجرائم.

ع فيهةا دون اإلتمةام، وقةد ال والجرائم التةي يسةعى المحةرض إلةى تحةيقهةا قةد تقةع بالفعةل، وقةد يةتم الشةرو 
مجةةرد تحسةةين الجةةرائم، ل تقةع أصةةال، وعلةةى لةةل فإنةةه يعاقةةب علةةى جميةةع هةةذه الصةةور، بةةل إنةةه يعاقةةب أيضةةا

 (1) .وتشجيعها إال أن العقومة تختلف من حالة إلى أترى بحسب جسامة الجريمة والرار المترتبة عليها

بةاتتالف لةل صةورة، وهةي عقومةة تعزيريةة يجتهةد  وعليه فةإن العقومةة المقةررة علةى هةذه الجةرائم تختلةف
فيختةةار مةةا يناسةةب حجةةم الضةةرر الواقةةع علةةى الغيةةر، فلةةه  ي تقةةديرها بنةةاء علةةى حجةةم لةةل جريمةةةاإلمةةام فةة

الحةبس، والنفةةي، واإلعةةراض عةن الجةةاني وتوميخةةه والتشةةهير بةه، ولةةه أيضةةا المعا بةة بالغرامةةة الماليةةة وعلةةى 
الف االعتداء الواقع على الحياة الخاصة  فإنه يمكن تشديدها فةي بعةض هذا فإن العقومة تختلف تبعا التت

 .(2)الصور  ليتحقل الزجر تبعا لدرجة جسامة لل صورة 

: هو النشا  االيجابي الذي يقوم به المحرلعض عبر وسائل التواصل االجتماعي  التحريض ونري    
الفقهاء و ن لم يفردوا بابا  و  ،اب الجريمةدفع المحر ض إلى ارتكعبر وسائل التواصل االجتماعي بهدف 

تاصا  للتحريض، إال أنهم تناولوا المسائل الخاصة به أرناء حديثهم عن جرائم الحدود، والقصا ، 

                                                           

( هناي تحريض متبرع بأرره في ارتكاب الجرائم، وأتر غير متبوع بأرر، ورالث تحريض بتحسةين الجةرائم  انظةر: النجةار: 1)
 ، وما بعدها(300(، الوسي  في تشريعات الصحافة ) :  107،102يره: جرائم الصحافة والنشر ) : المهدي، وغ

. عقومةةة ماسةةة 3. عقومةةة ماليةةة  لالغرامةةة والمصةةادرة 2يةةة  لاإلعةةدام والجلةةد. دن. عقومةةة ب-1( يمكةةن تقسةةيم العقويةةة إلةةى2)
والشةةرف  لالتشةةهير بالجةةاني، ونشةةر الحكةةم فةةي  . عقومةةة ماسةةة باالعتبةةار4بةةالحقوس  لالحرمةةان مةةن الوظةةائف العامةةة. 

انظر: الجوهري:  .. عقومة سالبة للحرية، أو مقيدة لها  لاألشغال الشاقة والسجن، أو اإلقامة الجبرية واإلبعاد5الجرائد. 
 (23النظرية العامة للجزاء الجنائي )  
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التحريض على الجريمة يعتبر جريمة قائمة بذاتها يستحل فاعلها العقاب، وان لم  ،بشكل عام والتعازير
حدد عقومة يقاب على التحريض جاء وسطا ، فلم قف اإلسالم في العتقع الجريمة المحر ض عليها. إن مو 

 بعينها و نما تري ذلك للقاضي وفل ضواب  معينة ال يملك الخرود عليها.
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 الفرع الثاني

 موقف القانون المصري 

 عبر وسائل التواصل اًلجتماعي

المرتكبةةةةة عبةةةةر وسةةةةائل التواصةةةةل لةةةةم يةةةةنص المشةةةةرع المصةةةةري علةةةةي عقومةةةةة جديةةةةدة لجةةةةرائم التحةةةةريض 
تحةةةةت وسةةةائل التواصةةةل االجتمةةةاعي فحتةةةي وقتنةةةا هةةةذا يةةةتم ادراد الجةةةرائم التةةةةي ترتكةةةب عبةةةر  ،اإلجتمةةةاعي

 .نصو  القوانين القديمة ويتم تطبيل القوانين القديمة عليها

مةن  (172نص  المشرع فةي المةادة )فعلي جرائم التحريض بالحبس والغرامة "ويعاقب القانون المصري 
قانون العقومات على أن لل من حر ض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحةرس أو جنايةات 
 مخلةةة بةةأمن الحكومةةة بواسةةطة إحةةدى اةةرس العالنيةةة ولةةم تترتةةب علةةى تحريضةةه أي نتيجةةة يعاقةةب بةةالحبس"

 العقاب المقرر لهذه الجريمة هو الحبس. 

العقومةةةات ( مةةةن قةةةانون 172لةةةى هةةةذه الجريمةةةة فةةةي المةةةادة )نةةةص  المشةةةرع ع:ويعاقةةةب بةةةالحبس ايضةةةا  
بقولةه: "يعاقةب بةالحبس لةل مةن حةرض بإحةةدى الطةرس المتقةدم ذلرهةا، علةى التمييةز ضةد اائفةةة  المصةري 

مةةةن النةةةاس بسةةةبب الجةةةنس أو األصةةةل أو اللغةةةة أو الةةةدين، إذا لةةةان مةةةن شةةةأن هةةةذا التحةةةريض تكةةةدير السةةةلم 
 .العام"

( من قانون 11س، ومالرجوع إلى القواعد العامة نجد أنها تنصُّ في المادة )ولم يحدد المشرع مدة الحب 
سةاعة ورةالث سةنوات إال فةي األحةوال الخاصةة المنصةو  عليهةا  24العقومات" على أن المدة تتراوأ بين 

 .(1)في القانون"

( 174ة )ويعاقب القانون المصري علي جرائم التحةريض بالسةجن نةص  المشةرلعع المصةري فةي المةاد    
مةةن قةةانون العقومةةات المصةةري بقولةةه: "يعاقةةب بالسةةجن مةةدة ال تجةةاوز تمةةس سةةنوات، ومغرامةةة ال تقةةل عةةن 

مةن األفعةال  تمسة  الف جنيه وال تزيد على عشرة  الف جنيه، لل من ارتكب بإحدى ارس العالنية فعةال  
 -التية:

 

 
                                                           

 .250( د. تالد مصطفى فهمي،مرجع سابل،  1)
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 في القطر المصري. : التحريض على قلب نظام الحكومة أوال  

ي ةةا: تةةرويج المةةذاهب التةةي تةةؤدي إلةةى تغييةةر مبةةادئ الدسةةتور أو الةةنظم األساسةةية للهيهةةة االجتماعيةةة، ران
بالقوة أو باإلرهاب، ويعاقب بنفس العقومات لل من شجع بطريقة المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب 

ا االشترا  ي مباشرة في ارتكابها".جريمة من الجرائم المنصو  عليها في الفقرتين دون أن يكون قاصد 

( من قانون )ع.م( على أنةه: "يعاقةب بةنفس العقومةات، 175ويعاقب بنفس العقومه:" تنصُّ المادة ) 
ةةةل مةةن حةةر ض الجنةةد بإحةةدى الطةةرس المتقةةدم ذلرهةةا، علةةى الخةةرود عةةن الطاعةةة أو علةةى التحةةول عةةن أداء 

 واجباتهم العسكرية".

من أهم األمور التي تحتاد إلى قوانين تواةب  ي اًللكترونيةمواقع التواصل اًلجتماعأن ويري الباحث 
ما يحدث لكونها أصبحت تمثل تطرا لبيةرا علةى المجتمةع وتعةد إحةدى أهةم أدوات التحةريض علةى العنةف، 
ويجب أن يتزامن مع وضةع التشةريعات الخاصةة بةذلك، حملةة توعيةة شةاملة بجميةع وسةائل اإلعةالم المرئيةة 

لكةةةةي يعةةةةرف مسةةةةتخدميها اريقةةةةة تجنةةةةب التةةةةور  فةةةةي جةةةةرائم  -اصةةةةل االجتمةةةةاعي والمقةةةةروءة و مواقةةةةع التو 
 .التحريض
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 الفرع الثالث

 الموازنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

جةةرائم التحةةريض فةةي لةةل منهةةا  ىالقةةانون الوضةةعي علةةي أن العقومةةة علةةمةةع تتفةةل الشةةريعة اإلسةةالمية 
انون الوضعي فالقانون حدد عقومة جرائم التحةريض بالسةجن والغرامةة لمةا تعزيزية وتختلف الشريعة عن الق

 سبل.

وتتنةوع العقومةة التعزيريةة لمراعةاة  ،والعقومة في الشريعة اإلسالمية موللة الجتهاد القاضي وهي متنوعة
دات وهةةذة عظمةةة الفقةةه اإلسةةالمي وفلسةةفته فةةي تشةةريع العقومةةات التعزيريةةة لمراعةةاة المتغيةةرات والمسةةتج،ذلك

 ومايتعلل ببعد الزمان والمكان والفروس الفردية بين المجرمين وأرر الجريمة علي المجتمع.

جمةةع بةةين العقةةاب  ا  عقابىةة ا  ولعةةل مةةا يميةةز الشةةريعة اإلسةةالمية عةةن القةةانون الوضةةعى, أنةةه سةةلك نظامةة
دنيةةوى علةةى نفسةةه, و ال فسةةوف يكةةون معةةرض لعقةةاب  الةةدنيوى واألتةةروى, بحيةةث يجعةةل مةةن الشةةخص رقيبةةا  

يقدره اإلمام بحسب الضرر الناتج عن التحريض, فضال عن العقاب األتروى المتروي أمره لرب العزة عز 
 وجل.
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 المبحث الثاني 

 عبر وسائل التواصل اًلجتماعياب اإلره

اإلرهاب وليد العصور القديمة، فعرف اإلنسان السلوي اإلرهابي ومارسه دفاعا  عن نفسه، وعن وجوده 
إن اللجوء إلى العنف والقوة أمر فطري لجأ إليه اإلنسان لتأةيد ذاته، إال أن فكرة اإلرهاب  وممتلكاته.

والعنف تطورت عما لانت عليه بتطور اإلنسان ومحيطه، حتى وصل اإلرهاب إلى ما هو  عليه اليوم، 
 .وسائل التواصل االجتماعي  و لي ونقصد بذلك وصوله إلى حالة العالمية،

عبر وسائل التواصل االجتماعي  فإن األمر يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى  رهابديث عن جرائم اإلوللح
 التالي: ومطالب، وذلك على الن  أرمعة

 .ماةية اإلرهاب عبر وسائل التواصل االجتماعي المطلب األول:

 المطلب الثاني: اإلرهاب االلكتروني أسبابه ووسائله.

 .جتماعيب المرتكبة عبر وسائل التواصل االة اإلسالمية لجرائم اإلرهاحكم الشريع: المطلب الثالث 

 .لجرائم اإلرهاب المرتكبة عبر وسائل التواصل االجتماعي الرلن المادي  المطلب الرابع :

 .جرائم اإلرهاب المرتكبة عبر وسائل التواصل االجتماعيالمطلب الخامس : عقومة 
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 المطلب اًلول 

 عبر وسائل التواصل اًلجتماعي ابماهية اإلره

والسياسةةيين والقةةانونيين وضةةوع اإلرهةةاب نقاشةةا بةةين الفقهةةاء م يثيةةر: تعريططف اإلرهططاب اًللكترونططي  -1
واالجتماعين فال يوجد تعريةع جةامع شةامل مةانع لإلرهةاب، فمةن تةالل هةذا العنصةر يمكننةا رصةد مختلةف 

 :التعريفات لإلرهاب لالتالي

من الفعل رهب بمعنى تاف وللمة اإلرهاب هي مصدر الفعةل أرهةب وأرةبةه اإلرهاب للمة مشتقة :لغة
 (1)بمعنى توفه.

و"اإلرهاب" في الرائد هةو رعةب تحدرةه أعمةال عنةف لالقتةل و لقةاء المتفجةرات أو التخريةب، و"اإلرهةابي" 
ى، و"الحكةم هو َمنع يلجأ إلى اإلرهاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات أو التخريب إلقامةة سةلطة أو تقةويض أتةر 

اإلرهةةابي" هةةو نةةةوع مةةن الحكةةةم االسةةتبدادي يقةةوم علةةةى سياسةةة الشةةةعب بالشةةدة والعنةةف ب يةةةة القضةةاء علةةةى 
 .(2)النزعات والحرلات التحررية واالستقاللية

 ،ردت للمة "رهب " ومشتقاتها في القر ن الكريم ارنتي عشر مرة في المصةطلحات التاليةة " يرهبةون قد و 
رةبانيةةة "، و تةةدور هةةذه المعةةاني للهةةا  ،رةبةةانهم ،رةبانةةا ،رةبةةا ،رةبةةة،الرهب ،بهماسةةتره ،ترهبةةون  ،فةةارهبون 

و واحدة فةي إتافةة عةدو اللةه و عةدو  ،فجاءت تمس حاالت في مخافة الله و إجالله ،حول معنى الخوف
المؤمنين من تالل الجهاد و واحدة في وصف حال الناس حينمةا رأوا أعمةال سةحرة فرعةون و أرمةع حةاالت 

 .(3)وصف اائفة من الناس هم الرةبان في 

لةةم تةةذلر المةةدونات الفقهيةةة القديمةةة أي تعريةةع مصةةطل  "اإلرهةةاب" ولةةم يفةةرد لةةه بةةاب بعينةةه  ا:اصطططالحا 
وهةةو مةةا يقودنةةا إلةةى اإلقةةرار بةةأن هةةذا المصةةطل  لةةم يحةةظ بتعريةةع علمةةاء السةةلف، لمةةا أن نصةةو  القةةر ن 

أي تعريع منضةب  لةه، وقةد وردت مةادة "رهةب" ومشةتقاتها  الكريم و السنة النبوية الشريفة تجاوزت صياغة

                                                           

اإلرهاب والعولمة. )الرياض: مرلز الدراسات والبحوث األةاديمية، جامعة نةايع العرميةة للعلةوم  عبد العااي أحمد الصياد،1
 .14(،   2002، 1األمنية،  

 .11م،   1927، 1الرائد معجم لغوي عصري، مسعود )جبران(، دار العلم للماليين، بيروت،    2
المملكةة العرميةة السةعودية  جامعةة نةايع  ،الرياض ،ألولةىالطبعة ا ،تجفيع مصادر تمويل اإلرهاب ،محمد السيد عرفةد/  3

 .39،   2009 ،العرمية للعلوم األمنية
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فةةي  يةةات القةةر ن الكةةريم وتعةةددت معانيهةةا وفةةل السةةياقات التةةي جةةاءت فةةي تلةةك اليةةات المبارلةةات لكةةن ال 
 يشمل أي منها على تعريع مصطل  جريمة "اإلرهاب"، وذلك لما يلي

َمتعة:قوله جل جالله وا نععع ة ةر  ةَرائعيَل اذع مع َو عي ةاَي " َيا َبنعةي إعسع ل  ةدع ةدعي أ وفع بعَعهع ف ةوا بعَعهع ةت  َعَلةيعك مع َوَأوع َي ال تعةي َأنعَعمع
"  (1)َفارعَهب ونع

" :قوله جل جالله ْد ۖ َفإعي اَي َفارعَهب ونع ْه َواحع َهيعنع ارعَنيعنع ۖ إعن َما ه َو إعلَ  ذ وا إعلَ   (2)"َوَقاَل الل ه  اَل َتت خع

َأنت مع :قوله جل جالله َقه وَن" "َ ْم ال  َيفع مع َقوع لعَك بعَأن ه  َن الل هع َ ذَ  م ملع ورعهع د  َبة  فعي ص    3َأَشدُّ َرةع

قةةال ابةةن لثيةةر فةةي تفسةةيره: "و يةةاي فةةارهبون" )أي فاتشةةون، ترهيةةْب، والرةبةةة مةةن أجةةل   :وجططة الدًللططة
 .(4)الرجوع إلى الحل، واالتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب(

ةْد وممثل ما  ةذ وا إعَلَهةيعنع ارعَنةيعنع إعن َمةا ه ةَو إعَلةْه َواحع تقدم، فسر قوله تعةالى فةي سةورة النحةل: "َوَقةاَل الل ةه  اَل َتت خع
"أي ارهبوا أن تشرلوا بي شيه ا وأتلصوا لي الطاعة".   (5)َفإعي اَي َفارعَهب ونع

ع وَنَنا َرَبب ةةا َوَرَةب ةة . قةةال: )رببةةا فيمةةا عنةةدنا، ورةبةةة ممةةا عنةةدنا، 2ا"ولةةذلك فةةي تفسةةيره لقولةةه تعةةالى: "َوَيةةدع
 ( 7)تائفين، الخشوع هو الخوف المستمر، تاشعين أي متواضعين(. 

وال يختلةةةف الشةةةولاني، صةةةاحب تفسةةةير فةةةت  القةةةدير، عمةةةا ذهةةةب إليةةةه ابةةةن لثيةةةر، فةةةي شةةةرحه لمعنةةةى 
"قةال: )فاتشةون )اإلرهاب( في اليات القر نية السابقة، من ذلك تفسيره لقول الله عز وجةل: " َفإعي ةاَي َفارعَهب ونع

أن أ نزعل عليكم ما أنزلته بمن قبلكم مةن العةذاب والعقةاب، بمةا أتلفةوا مةا عاهةدوا اللةه عليةه، وعصةوا أوامةره، 
 ( 1)وأةثروا في األرض الفساد(.

 :وقد عرف ال ظام اإلسالمي الجريمة اإلرهابية في صورتين وهما جريمة الحرابة وجريمة البغي
                                                           

 (40سورة البقرة ) 1
 (51سورة النحل ) 2
 (13سورة الحشر ) 3
هةةةة / 1407، )1تفسةةير القةةةر ن العظةةيم، )الحةةةافظ عمةةاد الةةةدين أبةةةو الفةةداء إسةةةماعيل ابةةن لثيةةةر(، دار المعرفةةة، بيةةةروت،   4

 .10-79،   1د م، 1917
 .355،   2المرجع السابل د 5
 .111،   3د نفس المرجع 2
 م.1991-ه1420، 1،  11،   1فت  القدير للشولاني د 7
 .301،   2تفسير القر ن العظيم، إسماعيل بن لثير: د 1
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منهةا معنةى الحةرب وهةو نةةيض السةلم   و معنةى العةداوة )  ،و لهةا عةدة معةاني لغةة :ريمة الحرابطةج-أ
رجل محرب أي محارب لعدوه (   و معنى القتل ) قةال اللةه تعةالى " فةأذنوا بحةرب مةن اللةه و رسةوله " فةي 

ى " الذين يحارمون ومعنى المعصية أو العصيان لما في قوله تعال ،أي بقتل ( :من سورة البقرة 279الية 
أي يعصةةونه    و معنةةى الغضةةب و النهةةب و السةةلب )  :مةةن سةةورة المائةةدة 33اللةةه و رسةةوله " فةةي اليةةة 

 .(1)أي الغاضب النهاب الذي يعري الناس ريابهم(  :الحارب المشل 

  :و اصطالحا اختلف العلماء في تعريفها باختالف مذاهبهم التي س عرض لها كاآلتي

موها جريمةةة قطةع الطريةةل أو السةةرقة الكبةرى و هةةي " الخةةرود علةى المةةارة ألتةةذ المةةال اسةة :الحنفيةة -1
 .(2)و ينقطع الطريل " ،على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور

"ةل فعل يقصد به أتذ المال على وجةه يتعةذر معةه االسةتغارة عةادة مةن رجةل أو امةرأة أو  المالكية -2
 (.5) ذمي أو مستأمن"حر أو عبد أو مسلم أو 

اعتمةادا علةى الشةولة مةع البعةد  ،قطةع الطريةل أي " البةروز ألتةذ مةال أو لقتةل أو إرهةاب :الشافعية-3
 (0)عن الغوث"

 الحنابلة: المحارمون "هم الذين يعرضون لقوم بالسالأ في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة " -4

يَن ي َحارعم وَن الل ةَه "  :حانه و تعالى في قولهو لجريمة المحارمة عقومة حدية أقرها الله  سب  إعن َما َجَزاء  ال ذع
ةة ةةم ملع ل ه  مع َوَأرعج  يهع ا َأن ي َقت ل ةةوا َأوع ي َصةةل ب وا َأوع ت َقط ةةَع َأيعةةدع َرعضع َفَسةةاد  َن فعةةي األع ةةَعوع ةةوَله  َوَيسع ةةَن َوَرس  ا مع ةةاَلفم َأوع ي نَفةةوع نع تع

مع تع  لعَك َله  َرعضع َ ذَ  يْم األع َرةع َعَذاْب َعظع تع مع فعي الع نعَيا ۖ َوَله   .(5)"زعْي فعي الدُّ

المحةةارمون للةةه ولرسةةوله، هةةم الةةذين بةةارزوه بالعةةداوة، وأفسةةدوا فةةي األرض  بةةالكفر والقتةةل،  :وجةةة الداللةةة
أحكةةام قطةةاع الطريةةل، الةةذين يعرضةةون  والمشةةهور أن هةةذه اليةةة الكريمةةة فةةي وأتةةذ األمةةوال، و تافةةة السةةبل.

                                                           

لة لنيل شهادة رسا ،جريمة اإلرهاب بين الحد و التعزير و ارس التصدي لها و مكافحتها ،ابراةيم بن فهد الودعان 1
المملكة العرمية  ،بدون تاريش ،جامعة نايع العرمية للعلوم األمنية ،للية الدراسات العليا ،قسم العدالة الجنائية ،الدلتوراه 
 13   ،السعودية

 .90،  7هة، د1321، 1الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المطبعة الجمالية، القاهرة،  (2)
 .421،  1الجليل لشرأ مختصر تليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت، د الحطاب، مواهب(3)
 .110،  4الشرميني، مغني المحتاد إلى معرفة ألفاظ المنهاد، دار إحياء التراث العرمي، دار الفكر، د.ت، د (4)
 32سورة المائدة األية  (5)
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للنةةاس فةةي القةةرى والبةةوادي، فيغصةةبونهم أمةةوالهم، ويقتلةةونهم، ويخيفةةونهم، فيمتنةةع النةةاس مةةن سةةلوي الطريةةل 
 التي هم بها، فتنقطع بذلك.

األرمعةة  أن يفعةل بهةم واحةد مةن هةذه األمةور -عنةد إقامةة الحةد علةيهم-فأتبر اللةه أن جةزاءهم ونكةالهم 
 .(1)المذلورة 

 جريمة البغي:  -ب

و بغةةى الرجةةل علةةى الرجةةل  ،فبغةةى الشةةيء البةةه ،مصةةدر للفعةةل بغةةى و هةةو التعةةديالبغةةي  لغةةة هةةو 
و لةل مجةاوزة فةي الحةد و إفةرا  علةى المقةدار الةذي هةو حةد الشةيء فهةو  .و بغى الةوالي أي ظلةم ،استطال

 .(2)بغي 

 :أما تعريع جريمة البغي في االصطالأ فهي تختلف باتتالف المذاهب لالتالي

يخرجون  ،لبيرة لانت أو صغيرة ،و هم قوم من رأيهم أن لل ذنب لفر ،الخواردالبغاة هم  :الحنفية-1
 .على إمام أهل العدل و يستحلون القتل و الدماء و األموال بهذا التأويل و لهم منعة و قوة 

 .االمتناع عن ااعة من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة و لو تأوال :البغي :المالكية-2

  .ان يخالف اإلمام ذو الشولة بتأويل فال يقطع بفساده :غيالبا :الشافعية-3

 .(3) سائ  تأويلبهم قوم يخرجون علي اإلمام ولهم شولة ومنعة  :الحنابلة-4

َتَتل ةةةوا "  :و عقومةةةة جريمةةةة البغةةةي شةةةرعها اللةةةه سةةةبحانه و تعةةةالى فةةةي قولةةةه نعيَن اقع مع ةةةؤع ةةةَن العم  َو عن َاائعَفتَةةةانع مع
مَ  وا َبيعَنه  لعح  ةرع الل ةهع َ َفةإعن َفةاَفَأصع ةي َحت ةى  َتفعةيَء إعَلةى  َأمع ةَرى  َفَقةاتعل وا ال تعةي َتبعغع ةَداه َما َعَلةى األع تع َءتع اۖ  َفةإعن َبَغةتع إعحع

ينَ  طع ط وا ۖ إعن  الل َه ي حعبُّ العم قعسع لع َوَأقعسع َما بعالعَعدع وا َبيعَنه  لعح   .(4)" َفَأصع

أيها  -لطائفتين على األترى، وتجاوزت حدود العدل والحل، فقاتلواأى: فإن بغت إحدى ا :وجة الداللة
وأمةةةره، وحتةةةى تقبةةل الصةةةل  الةةةذي  -تعةةالى -الفهةةةة البابيةةةة، حتةةى تفةةةيء وترجةةةع إلةةى حكةةةم اللةةةه -المؤمنةةون 

 .(1)أمرناةم بأن تةيموه بينهم

                                                           

 مرجع سابل  ،تفسير السعدي -(1)
 .32   ،المرجع السابل ،نابراةيم بن فهد الودعا(2)
 .43   ،المرجع نفسه ،ابراةيم بن فهد الودعان (3)
 9سورة الحجرت األية  (4)
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وم اإلرهةةاب يوجةةد تعريةةع جةةامع مةةانع لمفهةةشططراا القططوانين. فططال ع ططد اإلرهططاب اإللكترونططي  أمططا تعريططف
وذلك نتيجة لحدارة المفهوم وبياب تعريع دقيل لمفهوم اإلرهاب في حد ذاته، ففي هةذا  عندهم االلكتروني

 اإلاار نحاول التطرس لبعض التعريفات لإلرهاب االلكتروني. 

 أوال البد من اإلشارة إلى أن اإلرهاب واإلنترنت مرتبطان بطريقتين: 

 ية لشبكات الحاسوب واإلنترنت.األولى ممارسة األعمال التخريب -

للجماعةةةات واألفةةةراد لنشةةةر رسةةةائل الكراةيةةةة والعنةةةف، ولالتصةةةال  منبةةةرا   والثانيةةةة أن اإلنترنةةةت أصةةةب  -
 ببعضهم البعض وممؤيديهم والمتعاافين معهم. 

 ىفةةي فتةةرة الثمانيةةات علةة Cyberterrorism اإلرهططاب اًللكترونططي ةانةةت بدايةةة اسةةتخدام مصةةطل 
والتةةي تلةةص فيهةةا إلةةى صةةعومة تعريةةع شةةامل لإلرهةةاب التكنولةةوجي.  Barry Collin بططاري كططولين يةةد

ةة  هجمةةة الكترونيةةة غرضةةها تهديةةد الحكومةةات أو “مقتضةةاه  بأنةةه   لإلرهةةاب االلكترونةةي اولكنةةه تبنةةى تعريف 
لتحقيةةل أهةةداف سياسةةية أو دينيةةة أو أيديولوجيةةة، وأن الهجمةةة يجةةب أن تكةةون ذات  االعةدوان عليهةةا، سةةعي  

 دمر وتخريبي مكافئ لألفعال المادية لإلرهاب". أرر م

الهجةوم القةائم علةى “فتةرى أن اإلرهةاب االلكترونةي هةو  Dorothy Denninggدورثي دي ي غ  أمةا
التهديةةةد بةةةه يهةةةدف إلةةةى الترويةةةع أو إجبةةةار الحكومةةةات أو المجتمعةةةات لتحقيةةةل   مهاجمةةةة الحاسةةةوب، وأن

لتوليةةةد الخةةةوف بحيةةةث  اوتخريبي ةةة  اأن يكةةةون الهجةةةوم مةةةدمر  وينبغةةةي  ،أهةةةداف سياسةةةية أو دينيةةةة أو عقائديةةةة
 ."(2)لألفعال المادية لإلرهاب ا  يكون مشابه

ويعرف الدلتور/ صالأ الدين عامر اإلرهاب بأنه " االستخدام المنظم للعنف لتحقيةل هةدف سياسةى 
 .(5) المواانين وتلل جو من عدم األمن تقوم به منظمة سياسية بممارستها على

العةةدوان أو التخويةةع أو التهديةةد المةةادي أو المعنةةوي الصةةادر مةةن  :"بأنةةه” إلرهةةاب اإللكترونةةيا“يعةةرف 
الةةدول، أو الجماعةةات أو األفةةراد علةةى اإلنسةةان، فةةي دينةةه، أو نفسةةه، أو عرضةةه، أو عقلةةه، أو مالةةه بغيةةر 

 فساد".حل، باستخدام الموارد المعلوماتية والوسائل اإللكترونية، بشتى صنوف العدوان وصور اإل
                                                                                                                                                                                     

 .309، 13د،محمد سيد الطنطاوين مرجع سابل ،تفسير الوسي  (1)
حمةةد عطيةةة، "دور الليةةات الحديثةةة للحةةد مةةن الجةةرائم المسةةتحدرة واةةرس مواجهتةةه". محاضةةرة ألقيةةت بملتقةةى دولةةي أيسةةر  2

 .09،  09/2014/ 04-02أيام ،بعنوان الجرائم المستحدرة في ظل المتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية
 –المقاومة الشعبية المسلحة فى القانون الدولى العام مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية  – -الدكتور/ صالح عامر (5)

 . 059، 056ص  1999ة، القاهر –دار الفكر العربى 



37 

 

 

هجمةةةات غيةةةر مشةةةروعة، أو تهديةةةدات بهجمةةةات ضةةةد الحاسةةةبات أو الشةةةبكات أو “بأنةةةه: وعةةةرف لةةةذلك 
، توجةةةه مةةةن أجةةةل االنتقةةةام أو ابتةةةزاز أو إجبةةةار أو التةةةأرير فةةةي الحكومةةةات أو االمعلومةةةات المخزنةةةة إلكتروني ةةة

معينةةة. ومالتةةالي فلكةةي الشةةعوب أو المجتمةةع الةةدولي بأسةةره لتحقيةةل أهةةداف سياسةةية أو دينيةةة أو اجتماعيةةة 
، فةال بةد وأن تةؤدي الهجمةات التةي يشةنها اعلةى اإلنترنةت، ولةيس فقة  مخترق ة اينعت شخصةا مةا بأنةه إرهابي ة

”. من أجل نشةر الخةوف والرعةب اإلى عنف ضد األشخا  أو الممتلكات، أو على األقل تحدث أذى لافي  
مية والتقنية, واستغالل وسائل االتصال والشبكات فاإلرهاب اإللكتروني يعتمد على استخدام اإلمكانيات العل

 .(1)المعلوماتية, من أجل تخويع وترويع الترين, و لحاس الضرر بهم, أو تهديدهم

م، 1100إن أول عملية وصفت باإلرهابية في العصور الحديثة لانت محاولة اغتيال "نابليون" سنة 
م بأنه " عمل إجرامي يهدف بطبيعته 1932نة وعرف اإلرهاب دولي ا ألول مرة من ارف عصبة األمم س

 "(2)إلى إرارة الرعب والخوف الموجه ألشخا  معينين، أو مجموعة من األشخا  أو للعموم

عمل متعمد لتدمير أو تغيير البيانةات أو تةدفل المعلومةات للةدول بهةدف اإلضةرار بهةا ألسةباب ةما أنه 
 سياسية، دينية وعقائدية.

عبةةر وسةةائل هةةو الهجةةوم  :عبةةر وسةةائل التواصةةل اإلجتمةةاعيأن اإلرهةةاب  نسةةتنتج مةةن تةةالل مةةا سةةبل
على نظم المعلومات وأجهزة الحاسوب بتقنيات حديثة، ألسباب متعددة، لتةدمير البنيةة ،التواصل اإلجتماعي

 ترهيب و تضاع الحكومات والمدنيين لهم.و التحتية بهدف تخويع، 

 

 

 

 

 

                                                           

(إيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقي، اإلرهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب االلكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي و جرائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع:  1) 
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=121062.  

2 Julius Gould (de), A Dictionary of, the social sciences, London, Tailstock publications Limited, 1964, P719 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=121062
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=121062
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 المطلب الثاني

  ووسائلهبابه أس اإلرهاب اًللكتروني
 

 الفرع األول 
 أسباب اإلرهاب اإللكتروني

تعةددت بةين االقتصةادية، السياسةية واالجتماعيةة نةذلر منهةا مةا  لإلرهةاب اإللكترونةيهناي عةدة أسةباب 
 :(1)يلي 

 استبداد النظام السياسي وعدم وجود مشارلة شعبية. -

 حرمان القوى السياسيةةة من حريةةة العمةةةةل. -

 أساليب قهرية في التعامل مع المواانين. اعتماد الدولة -

 بياب الحوار الواني حول القضايا األساسية والمصيرية. -

 .فشل وعجز الحكومات على تلبية الواجبات األساسية للمواان لالعمل والسكن -

 .مشكةةةةةلة البطالة -

 .تبعية النظام السياسي للخارد -

 .األزمة الحضارية وأزمة الهوية -

 :(2)تتمثل فيما يليفلوجية أما األسباب التك و 

ممةا يمكةن المنظمةات اإلرهابيةة مةن التسةلل  :ضعف بنية الشةبكات المعلوماتيةة وقابليتهةا لالتتةراس  -
إلةةى البنيةةة التحتيةةة وتخريبهةةا، وذلةةك نتيجةةة التسةةام شةةبكات المعلومةةات باالنفتةةاأ وبيةةاب القيةةود والحةةواجز 

 سع وتسهيل الدتول. األمنية واحتوائها على رغرات معلوماتية بهدف التو 

                                                           

 ،(2002،وفةةةةةةاس العياشةةةةةةي، مكافحةةةةةةة اإلرهةةةةةةاب بةةةةةةين السياسةةةةةةة والقةةةةةةانون، )الجزائةةةةةةر: دار الخلدونيةةةةةةة للنشةةةةةةر والتوزيةةةةةةع (1)
. . 31-37. 

 ،01  ،التوزيةعدار اإلعصار العلمي للنشر و  :)األردن .اإلعالم و اإلرهاب االلكتروني،مصطفى يوسف لافي و ترون  (2)
2015   ،).151. 
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حيةث يقةوم اإلرهةابي بشةن هجومةات إلكترونيةة بهويةة وشخصةية وهميةة بةدون :بياب الهوية الرقمية -
 مخاارة.

سةةهولة االسةةتخدام وقلةةةة التكلفةةة: بمعنةةةى أنةةه للةيةةةام بةةالهجوم اإللكترونةةةي ال بةةد مةةةن تةةوفر حاسةةةوب  -
 رس وقتا.متطور متصل بشبكة معلوماتية متطورة فهو ال يكلف جهدا وال  يستغ

بيةةةاب الليةةةات القانونيةةةة للسةةةيطرة والرقابةةةة علةةةى الشةةةبكات المعلوماتيةةةة: ف يةةةاب االتفا يةةةات الدوليةةةة  -
والتشةريعات الوانيةةة الخاصةة باإلرهةةاب االلكترونةةي يةؤدي إلةةى زيةادة انتشةةار الظةةاهرة وتوسةعها فةةي مختلةةف 

 دول العالم.

رونةةي والمهةةارة الفنيةةة لفةةيالن بإتفةةاء أرةةر صةةعومة اةتشةةاف واربةةات الجريمةةة اإلرهابيةةة: القنةةاع االلكت -
 المجرم. 

تستطيع أن تلحل الضرر بعدد أةبر من األفراد مقارنة بالهجمةات التقليديةة وهةو مةا يسةاعدها علةى  -
 .(1)جذب االهتمام اإلعالمي والحكومي مما يمكنها من تحقيل أهدافها

 

 

 

 

 

 

 

 
  الفرع الثاني

 تواصل اإلجتماعياستادام الجماعات اإلرهابية لمواقع ال

                                                           

)1( Gabriel Weimann,"Cyberterrorism: How Real Is the Threat?",united states institute of 

peace, special report, May 13, 2004, pp.2-6 
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  :اًلجتماعيادام الجماعات اإلرهابية لمواقع التواصل است -1
والةيةةةام بعةةةدة  ،تعمةةةل الجماعةةةات اإلرهابيةةةة علةةةى اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا متطةةةورة لنشةةةر مبةةةادئهم وتصةةةوراتهم   

 1أعمال تخريبية عن اريل شبكات االنترنت للوصول إلى أهدافها المرجوة، وذلك من تالل ما يلي:

لالتصةال فيمةا بيةنهم  ووسةائل التواصةل اإلجتمةاعي تستخدم الجماعات اإلرهابيةة االنترنةت :صالاًلت -
وتمويل عملياتهم  من مناال مختلفةة قةد تبعةد مهةات الكيلةومترات علةى منطقةة العمليةة اإلرهابيةة، نظةرا 

شبكة االنترنةت حيث تعتبر  لسرعتها وقلة تكلفتها مقارنة بالوسائل األترى، إضافة إلى وفرة المعلومات
غنيةةةةة بالمعلومةةةات الحساسةةةةة التةةةةي يسةةةةعى اإلرهةةةابيون للحصةةةةول عليهةةةةا، لمواقةةةةع موسةةةوعة الكترونيةةةةة  

المنشةة ت النوويةةةة، ومصةةةادر توليةةد الطاقةةةة، وأمةةةاةن الةيةةةادة والسةةيطرة واالتصةةةاالت، ومواعيةةةد الةةةرحالت 
معلومةةةات التةةةي تعتبةةةر الجويةةةة الدوليةةةة، والمعلومةةةات المختصةةةة بسةةةبل مكافحةةةة اإلرهةةةاب، وغيرهةةةا مةةةن ال

 بمثابة الكنز الثمين بالنسبة لإلرهابيين.
تعمةةةل الجماعةةةات اإلرهابيةةةة علةةةى نشةةةر التطةةةرف  مةةةن تةةةالل مواقةةةع التواصةةةل  نشطططر األفكطططار المتطرفطططة: -

االجتمةةةاعي وغةةةرف الدردشةةةة مةةةع مختلةةةف شةةةرائ  المجتمةةةع تاصةةةة فهةةةة الشةةةباب السةةةتغاللهم فةةةي العمليةةةات 
فمثال هناي تقرير لشف أن التنظيم اإلرهابي لداعش لديه  ،عدة مواقع إرهابيةاإلرهابية، إضافة إلى وجود 

إضةافة  ،ألف بلغات أترى  40ألف صفحة باللغة العرمية على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوي و 90
شاب انضم  3400إلى موقعه الذي دشنه التنظيم بسبعة لغات البتزاز الشباب وضمهم لصفوفهم  فحوالي 

فحسب جمعيةة  فةاس لألمةن الةداتلي لتةونس أن المواقةع داعش عن اريل حمالت التنظيم االلكترونية. إلى 
 ،شبان يوميا 3االلكترونية ذات التوجه المتطرف واإلرهابي تستقطب نحو ألف شاب في السنة وهو يعادل 

جمةةوع الشةةباب مةةن م  40وهةةو رقةةم مرتفةةع يعكةةس تطةةورة الظةةاهرة التةةي تةةزداد حةةدتها وهةةم يمثلةةون حةةوالي  

                                                           

ى المةؤتمر الةدولي فةي عصةر المعلومةات" بحةث مقةدم إلة (عبداللةه بةن عبةدالعزيز بةن فهةد العجةالن، "اإلرهةةةاب اإللكتةرونةةةي1)
-12     ،2001جةوان  4-2األول حول "حماية أمةن المعلومةات والخصوصةية فةي قةانون اإلنترنةت", القةاهرة فةي 

19 . 
 أمثلة عن المواقع االلكترونية للجماعات اإلرهابية:  
مةةن تاللةةه تصةةدر م, و 2001الموقةةع الرسةةمي لتنظةةيم القاعةةدة بعةةد أحةةداث الحةةادي عشةةر مةةن سةةبتمبر عةةام   :موقةةع النةةداء-1

 .البيانات اإلعالمية للقاعدة
 .وهي صحيفة إليكترونية دورية للقسم اإلعالمي لتنظيم القاعدة  :ذروة السنام -2
وهةةةةةةي مجلةةةةةةة نصةةةةةةف شةةةةةةهرية, يصةةةةةةدرها مةةةةةةا يسةةةةةةمى بتنظةةةةةةيم القاعةةةةةةدة فةةةةةةي جزيةةةةةةرة العةةةةةةرب, تصةةةةةةدر   :صةةةةةةوت الجهةةةةةةاد -3

 .وارات مع قادة التنظيم ومنظريهوتتضمن مجموعة من البيانات والح  (word),(pdf) :بصيغتي
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سةةنة والةةذين يدرسةةون  21و 17المسةةتقطب وهةةم مةةن الطلبةةة والتالميةةذ المتفةةوقين الةةذين تتةةراوأ أعمةةارهم بةةين 
الفيزيةةةاء والكيميةةةاء حيةةةث تقةةةوم هةةةذه الجماعةةةات باسةةةتثمار مهةةةاراتهم العلميةةةة ،االتتصاصةةةات العلميةةةة الطب

 . 1ألغراض تخريبية
للتخطةةي  والتنسةةيل فيمةةا بيةةنهم وتةةدبير  بيةةة االنترنةةتاإلرهاتسةةتخدم الجماعةةات  :التاطططيو والت سططي  -

سةةةةبتمبر عبةةةةر الرسةةةةائل  11تةةةةم التخطةةةةي  بشةةةةكل مكثةةةةف لهجمةةةةات  2001الهجمةةةةات اإلرهابيةةةةة، ففةةةةي 
 والتنسةيل التخطةي  فةي داعةش نجحتااللكترونية العادية وغرف الدردشة لتحديد مهام لل عنصر. لما 

 ومواقةع المعلومةات شبكات تالل من وملجيكا، فرنسا في ةوتاص أوروما، في الكبرى  اإلرهابية لعملياتها
 الفيةديو ألعةاب أجهةزة تةالل مةن مباشةرة قراءتهةا بعةد وتمحةى بةل رصةدها، يمكن ال االجتماعي التواصل
 ،2015 نةةوفمبر فةي شةةخص مةائتي نحةةو لمقتةل اإلرهابيةة العمليةةات هةذه وأدت اإلنترنةةت، عبةر المتصةلة
 مةن منفةذيها هويةات اةتشةفت لكنهةا وقوعهةا قبةل العمليةات رصةد فةي ةاألورومية المخةابرات أجهزة وفشلت
  .2المنظمة أفراد مع المتبادلة ومكالماتهم المحمولة هواتفهم تالل

تسةةةعى الجماعةةةات اإلرهابيةةةة مةةةن تةةةالل الوسةةةائل االلكترونيةةةة إلةةةى تقةةةديم  التلقطططين اًللكترونطططي: -
 ة الفتاةة وأساليب التفخيش والتفجير.إرشادات وارس صنع القنابل اليدوية واألسلحة الكيماوي

تحظةةةى الجماعةةةات اإلرهابيةةةة بتمويةةةل إلكترونةةةي باسةةةتغاللها ألصةةةحاب القلةةةوب  التمويطططل اًللكترونطططي: -
الرحيمة لدفع تبرعات مالية ألشخا  اعتباريين يمثلون واجهة لهؤالء اإلرهابيين، بطريقة ماةرة ال يشةك 

 ابية.فيها المتبرع بأنه يساعد الجماعات اإلره
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 حكم الشريعة اإلسالمية لجرائم اإلرهاب المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

                                                           

 مرجع سبل دلره. ،(إيهاب شوقي 1)
 2011-03-25تةةم تصةةفحه يةةوم   :"اإلرهاب االلكترونةةي أتطةةر معةةاري حةةروب الفضةةاء": مةةن الموقةةع،أيمةةن حسةةين (2)

http://alwatan.com/details/166324  . 

http://alwatan.com/details/166324
http://alwatan.com/details/166324
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ةةةةل ماسةةةبل ذلةةةرة يجعةةةل يجعةةةل الحكةةةم الشةةةرعي لجةةةرائم اإلرهةةةاب المرتكبةةةة عبةةةر وسةةةائل التواصةةةل 
ا، فةةال يجةةوز عقةةال  وال شةةرع ا إرهةةاب المنةةين و رعةةابهم، و تافةةة ا لسةةبيل، أو تهديةةدهم اإلجتمةةاعي واضةة  جةةد 

 بذلك، مسلمين أو غير مسلمين، مستأمنين أو معاهدين بعهد وأمان من ولي األمر.

 -أدلة تحريم لجرائم اإلرهاب المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي:

 -::  القران الكريمأوًلا 

ططولَ "قولةةه تعةةالى:   - 1 َُاءَّ الَّططِذيَن يََّحططاِربَّوَن اللَّططَه َوَرسَّ ا َأْن ِإنََّمططا َجطط هَّ َوَيْسططَعْوَن ِفططي اأْلَْرِض َفَسططادا
ْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يَّْ َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  لَّهَّ   1)("يََّقتَّلَّوا َأْو يََّصلَّبَّوا َأْو تََّقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرجَّ

ةر َوَعلة":وجة الداللة َقة َعلى الك فع َي َصادع ة َوالم َخالَفة َوهع َي الم َضاد  ةع الط رعيةل َو عَتاَفةة الم َحاَرَمة  هع ى َقطع
ةةة فعةةي هع الَيةةة َعام  ي  َأن  َهةةذع ةةحع ةةرل "قةةال: "َوالص  ةةنع الش  لةةل َعلةةى َأنعةةَواع مع َسةةاد فعةةي اأَلرعض ي طع فع ةةبعيل َوَلةةَذا اإلع  الس 

ةنع  لعم مع َفات َلَما َرَواه  الب َخارعيل َوم سع هع الصلع َتَكَب َهذع رعلعيَن َوَغيعرهمع معم نع اعرع ةمه َعبعداللةه  الم شع يث َأبعةي قعالَبةة َواسع َحةدع
ةول اللةه   م وا َعلةى َرس  ةل َرَمانعَيةة َقةدع ةنع ع كع رعيل َعنع َأَنةس بعةن َمالعةك " َأن  َنَفةر ا مع معيل الَبصع صةلى اللةه بعن َزيعد الَجرع

َسامهمع فَ عليه وسلم  يَنة َوَسقعَمتع َأجع َتم وا الَمدع َتوع ول الله َفَباَيع وه  َعلى اإلسالم َفاسع ا إعلى َرس  صلى الله عليه َشَكوع
ةنع َأبعَوالَهةا َوَألَبانَهةا وسلم ةيب وَن مع يَنةا فعةي إعبعلةه َفت صع ةوَن َمةَع َراعع ر ج  ةوا َفَشةرعم وا  َذلعَك َفَقةال: "َأال َتخع َفَقةال وا: َبلةى َفَخَرج 

وا  ي َوَاَرد  وا َفَقَتل وا الر اعع ول الله معنع َأبعَوالَها َوَألَبانَها َفَصحُّ بعل َفَبلَ  َذلعَك َرس  َفَبَعَث فعةي صلى الله عليه وسلم اإلع
ي ةةنهمع ر ةةم  ن بعةةذ وا  ةةمعَرتع أَعع لهةةمع َوس  يهمع َوَأرعج  َعةةتع َأيعةةدع ةةمع َفق طع ةةمع َفةةَأَمَر بعهع ةةيَء بعهع وا َفجع رعل  ةةمعس َحت ةةى  رَةةارهمع َفةةأ دع فعةةي الش 

 (2)َمات وا"(.

ةةةوَله  يحةةةارمون رسةةةول الل ةةةه صةةةلى الل ةةةه عليةةةه وسةةةلم، ومحارمةةةة ي حةةةارعم وَن الل ةةة" ى الزمخشةةةر قةةةال  َه َوَرس 
َرعضع َفسةاد   َن فعي األع َعوع مفسةدين، أو ألنل سةعيهم فةي األرض لمةا لةان علةى  االمسلمين في حكم محارمته َوَيسع

ه، اريل الفساد نزل منزلة: ويفسدون في األرض فانتصب فسادا. علةى المعنةى، ويجةوز أن يكةون مفعةوال لة
للفساد. نزلت في قوم هالل بن عويمر ولان بينه ومين رسول الل ه صلى الل ه عليةه وسةلم عهةد وقةد مةرل  أي

بهم قةوم يريةدون رسةول الل ةه فقطعةوا علةيهم. وقيةل: فةي العةرنيين، فةأوحى إليةه أنل مةن جمةع بةين القتةل وأتةذ 
يده ألتذ المال، ورجله إلتافة السبيل. المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل. ومن أفرد أتذ المال قطعت 

ومعنةاه َأنع ي َقت ل ةوا مةن  .أو مسلم ،كم لل قااع اريل لافروقيل: هذا حومن أفرد اإلتافة نفى من األرض. 
غيةةر صةةلب، إن أفةةردوا القتةةل َأوع ي َصةةل ب وا مةةع القتةةل إن جمعةةوا بةةين القتةةل واألتةةذ. قةةال أبةةو حنيفةةة ومحمةةد 

ا رحمهما الل ه، يصلب ح مع معنع تعالفم إن أتذوا المال َأوع ي نعَفوع ل ه  مع َوَأرعج  يهع يا، ويطعن حتى يموت َأوع ت َقط َع َأيعدع
َرعضع إذا لةةم يزيةةدوا علةةى اإلتافةةة.  ةةَن األع : أن اإلمةةام مخيةةر بةةين هةةذه لنخعةةياو وعةةن جماعةةة مةةنهم الحسةةن مع

                                                           
 .55ائدة األية ( سورة الم1)

 (.2/155( ومسلم )12/113( والحديث أترجه البخاري )2/27( تفسير القر ن العظيم )2)
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بى حنيفة، وعند الشافعي: النفةي مةن والنفي: الحبس عند أ العقومات في لل قااع اريل من غير تفصيل.
وهةو بلةد « دهلةك»بلد إلى بلد، ال يةزال يطلةب وهةو هةارب فزعةا، وقيةل: ينفةى مةن بلةده، ولةانوا ينفةونهم إلةى 

يَن تةةاب وا اسةةتثناء مةةن « ناصةةع»فةةي أقصةةى تهامةةة، و  ةةزعْي ذلل وفضةةيحة إعال  ال ةةذع وهةةو بلةةد مةةن بةةالد الحبشةةة تع
صة. وأما حكم القتةل والجةراأ وأتةذ المةال فةإلى األوليةاء، إن شةاءوا عفةوا، المعاقبين عقاب قطع الطريل تا

و ن شاءوا استوفوا. وعن على رضى الل ه عنه: أنه الحرث بن بدر جةاءه تائبةا بعةد مةا لةان يقطةع الطريةل، 
 .(1)"فقبل تومته ودرأ عنه العقومة

َد ِفيَهطططا َويَّْهِلطططَك اْلَحطططْرَس َوال َّْسطططَل َياللَّطططهَّ ًَل يَِّحطططب  َوِإَذا َتطططَولَّى َسطططَعى ِفطططي اأْلَْرِض ِليَّْفِسططط"قولةةةه تعةةةالى: -2
 "(2)اْلَفَساد

َوَصةةَف  -َتَبةةاَرَي َوَتَعةةالى  -قةةال ابةةن جريةةر الطبةةري فةةي تفسةةير هةةذه اليةةة: " إن  اللةةه  :الداللةةة وجةةه
ةةول اللةةه  بعر ا َعةةنع َرس  ةةدع َنةةافعل بعَأن ةةه  إَذا تَةةَولى م  . َوَقةةدع  ه وسةةلمصةةلى اللةةه عليةةَهةةَذا الم  ةةل فعةةي َأرعض اللةةه بعالَفَسةةادع َعمع

ةةةصع اللةةةه  َسةةةاد فعةةةي اأَلرعض، َفلةةةمع ي َخصلع ةةةي إفع ةةةي، َوَذلعةةةَك َأن  الَعَمةةةل بعالَمَعاصع يةةةع الَمَعاصع َسةةةاد َجمع فع ل فعةةةي اإلع ت  َيةةةدع
ةةض. َوَجةةائعز َأنع  ون َبعع َسةةاد د  فع ةةفه بعةةَبععضع َمَعةةانعي اإلع ةةع الط رعيةةل، َوصع َنةةى َقطع نعةةه  َلةةاَن بعَمعع َسةةاد مع فع َيك ةةون َذلعةةَك اإلع

نعةةه  لعلةةهع  ا فعةةي اأَلرعض، أَلن  َذلعةةَك مع َسةةاد  نعةةه  َفَقةةدع َلةةاَن إفع َعةةز  َوَجةةلل َوَجةةائعز َأنع َيك ةةون َغيعةةر َذلعةةَك، َوَأيل َذلعةةَك َلةةاَن مع
َبه بعَظاهعرع الت نعزعي َية. َغيعر َأن  اأَلشع ره َمععصع لع بعيل، أَلن  الله َتَعالى ذع يع الس  َطع الط رعيل، َوي خع ل َأنع َيك ون َلاَن َيقع

ية ةلع م خع ل، َوَذلعةَك بعفععع ث َوالن سع لعك الَحرع د فعيَها َوي هع سع َياس الَية بعَأن ه  َسَعى فعي اأَلرعض لعي فع ةبعيل َوَصَفه  فعي سع ع الس 
لع ق ط اع ا نعه  بعفععع َبه مع م"َأشع  .(3)لر حع

ل ه  أى يروقك ويعظم في قلبك. ومنه: الشيء  ب َك َقوع جع قال الزمخشري في تفسير هذه الية: " َمنع ي عع
العجيب الذي يعظم في النفس.وهو األتنس بن شريل لان رجال حلو المنطل، إذا لقى رسول الل ه صلى 

قال: يعلم الل ه أنى صادس. وقيل: هو عامل في الل ه عليه وسلم أالن له القول وادعى أنه يحبه وأنه مسلم و 
نعيا؟  المنافقين، لانت تحلولي ألسنتهم، وقلومهم أمرل من الصبر، فإن قلت: بم يتعلل قوله فعي العَحياةع الدُّ
عاءه المحبة بالباال يطلب به حظا من حظوظ  قلت: بالقول، أى يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا ألنل ادل

في الدنيا ال في  ابه الترة، لما تراد باإليمان الحةيقي والمحبة الصادقة للرسول: فكالمه إذ   الدنيا وال يريد
الترة. ويجوز أن يتعلل بيعجبك، أى قوله حلو فصي  في الدنيا فهو يعجبك، وال يعجبك في الترة لما 

د   يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة، أو ألنه ال يؤذن له في الكالم فال يتكلم هع حتى يعجبك لالمه َوي شع

                                                           

 هة(531أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ، لكشاف عن حقائل غوامض التنزيلا(  1)
 .221،  1، د4األجزاء:  عدد، هة 1407 -الطبعة: الثالثة ،  بيروت –دار الكتاب العرمي ،
 [.205( ]البقرة:2)
 (.2/114(  الطبري جامع البيان في تفسير القر ن )3)
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ويستشهد  الل َه َعلى ما فعي َقلعبعهع أى يحلف ويقول: الل ه شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن اإلسالم
 .(1)الل ه: َوه َو َأَلدُّ العخعصامع وهو شديد الجدال والعداوة للمسلمين"

ا" قوله تعةالى:  -3 دا َتَعمِ  ا ِفيَها َوَغِضَب اللَّطهَّ َعَلْيطِه َوَلَعَ طهَّ َوَأَعطدَّ َلطهَّ  َوَمْن َيْقتَّْل مَّْؤِم اا مَّ َُاؤَّهَّ َجَه َّمَّ َخاِلدا َفَج
 .  (2)("َعَذاباا َعِظيما 

نعهم َزيعد بعةن َرابعةت، َوَأب ةو ه َريعةَرة، َوَعبعداللةه  :وجة الداللة َمة له  مع وقد ذهب بعض السلف إعلى َأن ه  ال َتوع
َمةةر، َوَأب ةةو َسةةلَمة  م َنَقلةةه  اعبعةةن َأبعةةي بعةةن ع  ةةَزاحع اي بعةةن م  ةةح  َبيعةةد بعةةن ع َميعةةر َوالَحَسةةن َوَقتَةةاَدة َوالض  َمن َوع  بعةةن َعبعةةدالر حع

ةةال  َقَتةةل ةةال  َأتَةةى إعليعةةهع َفَقةةال َأَرَأيعةةت َرج  َمةةد بسةةنده َعةةنع اعبعةةن َعب ةةاس َأن  َرج  َمةةام َأحع ةةال   َحةاتعم واسةةتدلوا بمةةا رواه اإلع َرج 
ا؟ َفَقة ةد  ةةر َمةا َنةَزل َمةا َنَسةةَخَها َعمع ةنع  تع ا فعيَهةا الَيةة. َقةةال لَقةدع َنَزلةتع مع يء َحت ةى   ةةبعَض َشةال " َجةَزا  ه  َجَهةةن م َتالعةد 

ةةل  ةةول اللةةه َقةةال َأَرَأيعةةت إعنع تَةةاَب َو َمةةَن َوَعمع ةةد َرس  ي َبعع ةةول اللةةه َصةةلى اللةةه َعليعةةهع َو لةةه َوَسةةلَم َوَمةةا َنةةَزل الةةَوحع َرس 
ا ر م   ول الله  َصالعح  َمةع َوَقدع َسمعععت َرس  ةل  صلى الله عليه وسلماعهعَتَدى َقال َوَأن ى له  بعالت وع َيق ول: " َركعلتعه  أ ملةه َرج 

ينعةةهع  ةةذ ا َرأعسةةه بعَيمع ينعةةهع َأوع بعَيَسةةارعهع َأوع  تع ةةذ ا َقاتعلةةه بعَيمع م الةعَياَمةةة  تع ةةيء َيةةوع ا َيجع ةةد  َتَعملع ةةال  م  ةةَخب َأوع بع  َقَتةةل َرج  ةةَمالعهع َتشع شع
َداجه َدم ا معنع قعَبل الَعرعش َيق ول َيا َربل َسل َعبعدي فعيَم َقَتلنعي". َأوع

(3) 

وذهةةب  تةةرون إلةةى أنةةه مةةن جةةنس الةةذنوب سةةوى الشةةري إذا تةةاب صةةاحبه تةةاب اللةةه عليةةه قةةال ابةةن 
ه ور معنع َسةلف األ م ةة َوَتلفَهةا َأن  الَقاتعة مع َمةة فعيَمةا َبيعنةه َوَمةيعن اللةه َعةز  َوَجةل َفةإعنع ةثير:" َوَالذعي َعليعهع الج  ل لةه  َتوع

ةةنع ظ الَمتةةه ت ةةول مع َض الَمقع ل اللةةه َسةةيلعَهاته َحَسةةَنات َوَعةةو  ا َبةةد  ةةل َعَمةةال  َصةةالعح   تَةةاَب َوَأَنةةاَب َوَتَشةةَع َوَتَضةةَع َوَعمع
الَبته َقال الله َتَعالى:  َضاه  َعنع اع طا آَخطرَ  َوالَِّذيَن ًَل َيْدعَّونَ َوَأرع لةه  - َمَع اللَِّه ِإَلها ِإًلَّ َمطْن َتطاَب  -إعلةى َقوع

ا هع الَيةة َعلةى  َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا َصاِلحا ةل َهةذع ةرعلعيَن َوَحمع له َعلةى الم شع خه َوَحمع وز َنسع الَية. َوَهَذا َتَبر ال َيج 
لةه إعلةى َدلعيةل وَ  تَةاد َحمع نعيَن تعالف الظ ةاهعر َوَيحع مع لةم. َوَقةال َتَعةالى: الم ؤع قَّطْل َيطا ِبَبطاِدَي الَّطِذيَن َأْسطَرفَّوا اللةه أَعع

ِسطِهْم ًَل َتْقَ طَّطوا ِمطْن َرْحَمطِة اللَّطهِ  ي َوَشةكل َونعَفةاس  َعَلى َأْنفَّ ةرع ةر َوشع فع ةنع ل  يةع الةذُّن وب مع الَيةة َوَهةَذا َعةامل فعةي َجمع
ةةلل َمةةنع تَةةاَب َأيع  ةةل َوَغيعةةر َذلعةةَك ل  ةةل َوفعسع ةةنع َذلعةةَك تَةةاَب اللةةه َعليعةةهع َقةةال اللةةه تعةةالى: َوَقتع ِإنَّ اللَّططَه ًَل َيْغِفططرَّ َأْن مع

وَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءَّ  ة وَرة  يَّْشَرَك ِبِه َوَيْغِفرَّ َما دَّ ةَي َمةذع ي َوهع ةرع يةع الةذُّن وب َمةا َعةَدا الشلع هع الَية َعام ة فعي َجمع َفَهذع
ةةة ةةةوَرة الَكرعيَمةةةة َبعع هع السُّ يَحيعنع َتَبةةةر فعةةةي َهةةةذع ةةةحع لةةةم. َوَرَبةةةَت فعةةةي الص  َيةةةةع الر َجةةةاء َوَاللةةةه أَعع وع لَهةةةا لعَتقع هع الَيةةةة َوَقبع د َهةةةذع

ةةول َبيعنةةك َوَمةةيعن الت   َمةةة َفَقةةال: َوَمةةنع َيح  ةةنع َتوع ةةا َهةةل لعةةي مع ةةس ر ةةم  َسةةَأل َعالعم  اَئةةة َنفع ي َقَتةةل مع ةةَرائعيلعيل الةةذع سع َمةةة ر ةةم  اإلع وع
َشَده  إعلى بَ  َمةة، َو عَذا َلةاَن َهةَذا فعةي َبنعةَأرع ب د الله فعيهع َفَهاَجَر إعليعهع َفَمةاَت فعةي الط رعيةل َفَةَبَضةتعه  َمالئعَكةة الر حع ي لد َيعع

                                                           
 .234،ص1( الزمخشري ، الكشاف مرجع سابق، ج1)

 .93االية (سورة النساء:2)
( وهةةو حةةديث صةةحي ، رجالةةه رقةةات رجةةال الشةةيخين غيةةر يحيةةى بةةن المجبةةر ضةةعفه ابةةن معةةين والنسةةائي، وقةةال 4/44( )3)

( ويشةةهد لةةه مةةا 5/211( والطبةةري )210(، وعبةةدبن حميةةد )411حمةةد وابةةن عةةدي لةةيس بةةه بةةأس. وأترجةةه الحميةةدي )أ
 ( بإسناد صحي  على شر  مسلم.1942( برقم)3/413أترجه أحمد مختصرا )
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ةةَرى أَلن  اللةةه َوَضةةَع َعن ةةا  لةةى َواأَلحع ب ولةةةة بعَطرعيةةلع اأَلوع َمةةة َمقع ةةة الت وع هع األ م  ةةَرائعيل َفةةأَلنع َيك ةةون فعةةي َهةةذع َصةةةار الإعسع
َحة." مع مع َوَمَعَث َنبعيلَنا بعالَحنعيفعي ةع الس   .(1)َواأَلغعالل التعي َلاَنتع َعليعهع

 -:الس ة ال بوية :ثانيا

رضةي اللةةه حةدرنا هةداب بةن تالةةد حةدرنا حمةاد بةن سةةلمة عةن رابةت عةةن أبةي بةردة عةن أبةةي موسةى  -1
جلةةس أو سةةوس وميةةده نبةةل قةةال "إذا مةةر أحةةدلم فةةي م صةةلى اللةةه عليةةه وسةةلم"أن رسةةول اللةةه  :عنةةه

فليأتذ بنصالها رم ليأتذ بنصةالها رةم ليأتةذ بنصةالها ". قةال فقةال أبةو موسةى: "واللةه مةا متنةا حتةى 
 (2)سددناها بعضنا في وجوه بعض".

قلت: في هذا الحديث الترهيب من اإلشارة بالسالأ للمسلم دون قصد لما فةي أسةلوب تكةرار األمةر 
كيةةع بمةةن أشةةار بالسةةالأ عمةةدا   وليةةع بمةةن اسةةتعمل األسةةلحة مةةن شةةدة النكيةةر علةةى المخةةالف، ف

 المدمرة لالقنابل والمتفجرات لقتل المسلمين و رهابهم.

صةةلى اللةةه عليةةه أتةةرد أبةةو داود بسةةنده عةةن عبةةدالرحمن بةةن أبةةي ليلةةى قةةال حةةدرنا أصةةحاب محمةةد  -2
طلل بعضةهم إلةى فنةام رجةل مةنهم فةان صةلى اللةه عليةه وسةلمأنهم " لانوا يسيرون مع النبي  وسلم: 

 (3): "ال يحةل لمسةلم أن يةروع مسةلما".صةلى اللةه عليةه وسةلمحبل معه فأتذه ففةزع فقةال رسةول اللةه 
لمةا فيةه مةن اإليةذاء  ، وهذا الحديث يشمل من يروع المسلم ولو لةان هةازال  (4)قال األلباني: صحي .

 والضرر.
 خويفه بالسالأ والقنابل؟فإذا لان الترويع للمسلم بأتذ شيء من أمتعته حراما فكيع بت 

صةلى اللةه عليةه عةن النبةي  رضةي اللةه عنةهأترد البخاري بسنده عن همام قةال: سةمعت أبةا هريةرة  -3
قال: "ال يشير أحدلم على أتيه بالسةالأ فإنةه ال يةدري لعةل الشةيطان ينةزع فةي يةده فيقةع فةي  وسلم

 حفرة من النار".
تفضةةي بةةه إلةةى دتةةول النةةار، قةةال ابةةن  قةةال ابةةن حجةةر: هةةو لنايةةة عةةن وقوعةةه فةةي المعصةةية التةةي

بطةةال: معنةةاه أن أنفةةذ عليةةه الوعيةةد، وفةةي الحةةديث النهةةي عمةةا يفضةةي إلةةى المحةةذور و ن لةةم يكةةن 
                                                           

ومسةلم  (2/511( وحةديث اإلسةرائيلي أترجةه البخةاري لتةاب األنبيةاء/ بةاب حةدرنا أبةو اليمةان )1/710( انظر ابن لثير )1)
 (.17/12ةتاب التومة/ باب قبول تومة القاتل و ن لثر قتله )-

( صةةحي  مسةةلم، لتةةاب البةةر والصةةلة والداب/ بةةاب أمةةر مةةن مةةر بسةةالأ فةةي مسةةجد أو سةةوس أو غيرهمةةا مةةن المواضةةع 2)
 (2215( برقم )12/129)

 (.5004( برقم )4/301( سنن أبي داوود، لتاب األدب/ باب من يأتذ الشيء على المزاأ )3)
هةة/ 1401بيروت، الطبعةة الثالثةة،  -محمد ناصر الدين األلباني، صحي  الجامع الصغير وزياداته، المكتب اإلسالمي  (4)

( ومسةةةلم فةةةي لتةةةاب: البةةةر 2545( بةةرقم )13/23مةةةن حمةةةل علينةةةا السةةةالأ ) لتةةاب الفةةةتن/ بةةةاب قةةةول النبةةي م 1911
 (.12/129لى مسلم )والصلة والداب/ باب: النهي عن اإلشارة بالسالأ إ
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 رضةةي اللةةه عنةةهالمحةذور محققةةا سةةواء لةةان ذلةةك فةةي جةةد أو هةةزل، وقةةد وقةةع فةةي حةةديث أبةةي هريةةرة 
بةن عمةرو عةن أبةي سةلمة  عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعا، من رواية ضمرة بن رميعة عةن محمةد

عنةةةه: " المالئكةةةة تلعةةةن أحةةةدلم إذا أشةةةار إلةةةى التةةةر بحديةةةدة و ن لةةةان أتةةةاه ألبيةةةه وأمةةةه " وأترجةةةه 
: موقوفةةا مةةن روايةةة أيةةوب عةةن ابةةن سةةيرين رضةةي اللةةه عنةةهالترمةذي مةةن وجةةه  تةةر عةةن أبةةي هريةةرة 

: " مةن أشةار إلةى عنه، وأترد الترمذي أصله موقوفا مةن روايةة تالةد الحةذاء عةن ابةن سةيرين بلفةظ
أتيه بحديدة لعنتةه المالئكةة " وقةال حسةن صةحي  غريةب، ولةذا صةححه أبةو حةاتم مةن هةذا الوجةه 

صةلى وقال في اريل ضمرة: من مر، وأترد الترمذي بسند صحي  عن جابر: " نهى رسول اللةه 
لنبةي: " أن يتعااى السيع مسلوال " وألحمد والبزار من وجه  تةر عةن جةابر " أن ا الله عليه وسلم

مةةر بقةةوم فةةي مجلةةس يسةةلون سةةيفا يتعااونةةه بيةةنهم غيةةر مغمةةود فقةةال: ألةةم أزجةةر عةةن هةةذا؟ إذا سةةل 
 أحدلم السيع فليغمده رم ليعطه أتاه "وألحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد".

ه " قةال ابةن لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدلم سةيفه فةأراد أن يناولةه أتةاه فليغمةده رةم يناولةه إيةا
العرمةةي: إذا اسةةتحل الةةذي يشةةير بالحديةةدة اللعةةن فكيةةع الةةذي يصةةيب بهةةا؟ و نمةةا يسةةتحل اللعةةن إذا 
ةانت إشارته تهديدا سواء لان جادا أم العبةا لمةا تقةدم، و نمةا أوتةذ الالعةب لمةا أدتلةه علةى أتيةه 

ع مسلوال لما يخةاف من الروع، وال يخفى أن إرم الهازل دون إرم الجاد و نما نهى عن تعااي السي
 (1)من الغفلة عند التناول فيسق  فيؤذي.

: صةلى اللةه عليةه وسةلم أترد البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قةال: قةال رسةول اللةه -4
 (2)"لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".

مةةور التةةي ال مخةةرد لمةةن وأتةرد بسةةنده عةةن ابةةن عمةةر رضةةي اللةةه عنهمةا قةةال: )إن مةةن وراةةات األ
 (3)أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله(. 

 واألحاديث في هذا المعنى مستفيضة نكتفي بما ذلرناه.

لةةذا نةةري أن مةةن تةةالل مةةا سةةبل يعتبةةر اإلرهةةاب عبةةر وسةةائل التواصةةل اإلجتمةةاعي  تهديةةدا أمنيةةا 
من تةةالل اسةةتخدامها بشةةكل ،لةةف المجةةاالتتاصةةة بزيةةادة اسةةتخدام التكنولوجيةةا المتطةةورة فةةي مخت،الكترونيا

سةةةلبي مةةةن اةةةرف الجماعةةةات اإلرهابيةةةة و يامهةةةا بهجومةةةات واعتةةةداءات الكترونيةةةة علةةةى مختلةةةف القطاعةةةات 
هةةذا مةةا يوجةةب  .الحيويةة للدولةةة، ممةةا ينةةتج عنهةةا تسةةائر فادحةةة تمةةس بجميةةع الميةةادين تاصةةة األمنةةي منهةةا

  .الالزمة لمجابهة هذه األتطار أو الحد منها على وحدات المجتمع الدولي اتخاذ لافة التدابير
                                                           

 (.13/25( فت  الباري )1)
 (.2122( برقم)117/ 12( أترجه البخاري، لتاب الديات/ باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزا ه جهنم )2)
 (.2123)( برقم 117/ 12أترجه البخاري، لتاب الديات/ باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزا ه جهنم )(3)
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 المطلب الرابع

 عبر القانون الوضعي الركن المادي للجريمة اإلرهابية

أو هو مادياتهةا  يعرف الرلن المادي للجريمة بأنه فعل الجاني الذي يحدث أررا في العالم الخارجي
رةةر فةةى العةةالم الخةةارجي، ومغيةةر هةةذا فعةةل الجةةاني الةةذى يحةةدث أ التةةي تلمسةةها الحةةواس و تةةدتل فةةي ليانهةةا

السلوي ال يمكن محاسبة الشخص مهما بلغةت تطةورة أفكةاره وهواجسةه الداتليةة، والسةلوي هةو الةذى يخةرد 
بةةين السةةلوي اإليجةةابي  االنيةةة والتفكيةةر فةةى اإلجةةرام إلةةى حيةةز الوجةةود واعتبةةار القةةانون، وال يكةةاد يفةةرس قانون ةة

و هةو يتشةكل مةن رةالث  ، (1) ن فعةل(، مةادام أن لهمةا نفةس النتيجةة.)الفعل( والسةلوي السةلبي )االمتنةاع عة
عناصةةر تتمثةةل فةةي الفعةةل اإلجرامةةي الةةذي يشةةكل السةةةلوي اإليجةةابي المتمثةةل فةةي اإلقةةدام علةةى فعةةل ينهةةةى 

أو السةةلوي السةةلبي الةةذي يصةةدر عةةن الجةةاني بامتناعةةه عةةن  ،القةةانون عةةن ارتكابةةه لخطورتةةه علةةى المجتمةةع
.  باإلضةةةافة إلةةةى النتيجةةةة اإلجراميةةةة وهةةةي األرةةةر (2)نون باإلقةةةدام عليةةةه للصةةةال  العةةاماتيةةان عمةةةل يةةةأمر القةةةا

وهةةي الصةةلة التةةي تةةرم  الفعةةل اإلجرامةةي بالنتيجةةة و أتيةةرا  العالقةةة السةةببية  ،امةةيالمترتةةب عةةن الفعةةل اإلجر 
 المتحققة.  

 جتماعي.: السلوك اإلجرامي للجريمة اإلرهابية المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلأوًلا 

 :اًلجتماعيعبر وسائل التواصل  إنشاء المواقع اإلرهابية -1

لبةث أفكةارهم الضةالة والةدعوة  مواقةع التواصةل اإلجتمةاعييقوم اإلرهابيون بإنشاء وتصميم مواقع لهم على  
الةةةى مبةةةادئهم المنحرفةةةة وإلبةةةراز قةةةوة التنظةةةيم اإلرهةةةابي، وللتعبهةةةة الفكريةةةة وتجنيةةةد إرهةةةابيين جةةةدد، وإلعطةةةاء 

تعليمةةات والتلقةةين االلكترونةةي، وللتةةدريب االلكترونةةي مةةن تةةالل تعلةةيم الطةةرس والوسةةائل التةةي تسةةاعد علةةى ال
الةيةةام بشةةن هجمةةات إرهابيةةة، فقةةد أنشةةات مواقةةع إرهابيةةة الكترونيةةة لبيةةان ليفيةةة صةةناعة القنابةةل والمتفجةةرات 

يةةةةةة اتتةةةةراس وتةةةةةدمير المواقةةةةةع واألسةةةةلحة الكيماويةةةةةة الفتاةةةةةةة ولشةةةةرأ اةةةةةرس اتتةةةةةراس البريةةةةد االلكترونةةةةةي وليف
 االلكترونية والدتول الى المواقع المحجومة، ولتعليم ارس نشر الفيروسات ونحو ذلك.

 

 :تدمير المواقع والبيانات اًللكترونية وال ظم المعلوماتية-2

                                                           

( راجع: أشرف توفيل شمس الدين، شرأ قانون العقومةات، القسةم العةام، والنظريةة العامةة للجريمةة والعقومةة، ابعةة تاصةة 1)
 .79،  2009دون دار نشر، سنة  ،لطالب التعليم المفتوأ بكلية الحقوس، جامعة بنها

المؤسسةة الحديثةةة  ،فةةي األحكةام الموضةةوعية الجةرائم اإلرهابيةةة فةي القةةانون الجنةائي دراسةةة مقارنةة ،( سةعد صةال  الجبةةوري 2)
 .131   ،2010 ،الطبعة األولى ،للكتاب
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مير لشبكة المعلوماتية  بقصد تدتقوم التنظيمات اإلرهابية بشن هجمات إرهابية الكترونية من تالل  ا     
والبيانةةات االلكترونيةةة والةةنظم المعلوماتيةةة، و لحةةاس الضةةرر بالبنيةةة المعلوماتيةةة  التواصةةل اإلجتمةةاعي مواقةةع

، وهةةي االتحتيةةة وتةةدميرها، وتسةةتهدف الهجمةةات اإلرهابيةةة فةةي عصةةر المعلومةةات رالرةةة أهةةداف أساسةةية غالب ةة
ت تجةد األهةداف الثالرةة نفسةها وعلةى األهداف العسكرية والسياسية واالقتصادية، وفي عصر رورة المعلومةا

رأسةةها مراةةةز الةيةةادة والةةتحكم العسةةكرية، رةةم مؤسسةةات المنةةافع لمؤسسةةات الكهرمةةاء والميةةاه، ومةةن رةةم تةةأتي 
 المصارف واألسواس المالية  وذلك إلتضاع إرادة الشعوب والمجتمعات الدولية.

 :استقطاب الشباب-2

ي نظةةرا لمةةا تتيحةةة لهةةم مةةن قةةدرة علةةى التواصةةل مةةع االتةةرين يسةةتخدم االرهةةابيون مواقةةع التواصةةل االجتمةةاع
ومخاصة من فهة الشباب عبر العالم لبةث افكةارهم بطةرس مدروسةة بشةكل دقيةل القنةاع هةؤالء الشةباب بةذلك 
الفكةةر المتطةةةرف سةةةواء مةةةن تةةالل الةةةدين او المبةةةاديء التةةةي يروجةةةون لهةةا او االفكةةةار المتطرفةةةة التةةةي تتسةةةم 

ل انةةدفاع وااقةةات الشةةباب ورغبةةتهم فةةي الوصةةول لالفضةةل وعةةدم المةةامهم بتلةةك بةةالعنف فةةي منهجهةةا وتسةةتغ
االفكةةار ومعةةرفتهم لهويتهةةا فةةي تضةةليلهم واجتةةذابهم لاليمةةان بهةةا ومةةن رةةم جعلهةةم عناصةةر فاعلةةة فةةي تنفيةةذ 
عملياتهم االرهابية لل في وانة وهو ما يتي  لهم انتشارا واسع النطةاس فةي لةل العةالم باالضةافة لعةدم قةدرة 
االجهزة االمنيةة علةى رصةد تلةك العناصةر التةي يةتم تجنيةدها عبةر االنترنةت حيةث ال يةتم التعةرف عليهةا اال 

 .عندما يقومون بارتكاب عملياتهم االجرامية

 الحصول على الدعم المادي والمع وي:-3

ان التنظيمةةات لخبةةراء مكافحةةة االرهةةاب فةةي الواليةةات المتحةةدة ودول العةةالم،  امؤلةةد   القةةد بةةات أمةةر           
االرهابية تجمع االموال ايضا من تالل تلك المواقع، وتقوم بذلك عبةر اجنةدة رقميةة عاليةة السةرية، ليصةب  

بةل ويةذهب تبةراء مكافحةة االرهةاب الةى   ،العالم االفتراضةي، معرلةة حةيةيةة تتفاعةل نتائجهةا علةى االرض
فةةي العةةراس والشةةام" المعروفةةة بةةة"داعش"، همةةا  ابعةةد مةةن ذلةةك فيقولةةون ان القاعةةدة وتنظةةيم "الدولةةة االسةةالمية

المسةةتفيد االول مةةن مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي، بسةةبب عةةدم امتالةهةةا نافةةذة اعالميةةة لتمريةةر تطابهةةا غيةةر 
 تلك المواقع.

وقةةةد اسةةةتخدمت الجماعةةةات اإلرهابيةةةة مواقةةةع التواصةةةل االجتمةةةاعي لتسةةةهيل التحةةةويالت الماليلةةةة فيمةةةا بينهةةةا، 
ى التبرعةةات الماليةةة، فةةي ظةةل سةةهولة اسةةتخدام تلةةك المواقةةع لتحويةةل التبرعةةات والةةدعم بجانةةب الحصةةول علةة

 .(1)المالي، مع عدم إمكانية التحقل من هوية متلقى تلك التبرعات في بعض األحيان
 التحريض على الكراهية والحقد وحرب اًلفكار: -4

                                                           

، 2014يوليةةو  24( فيفيةةان عةيقةةي، اإلرهةةاب علةةى مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي: لةةل مةةا يجةةب أن تعرفةةه، جريةةدة النهةةار، 1)
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بةةالتحريض علةةى الكراةيةةة والحقةةد اسةتخدام مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي للتةةأرير علةةى الحالةة النفسةةية  
وحرب االفكار حيث تخدم تلةك المواقةع الخاليةا االرهابيةة بتضةخيم الصةورة الذهنيةة لقةوة وحجةم تلةك الخاليةا 
التي قد تتكون من عدد بسي  من االفراد يقومون ببث رسائل اعالميةة تتضةمن حةرب نفسةية ضةد الجمهةور 

لةك الن الهةدف االساسةي مةن االرهةاب هةو نشةر الةذعر بةين وذ وأنشةطتهاالمستهدف ولذا الدعاية الهةدافها 
الناس فكلمةا زاد انتشةار الرعةب والفةزع مةن افعةالهم للمةا تحققةت الغايةة لةذا فةان مواقةع التواصةل االجتمةاعي 

 .(1)االن هي انسب الوسائل التي من تاللها يتم نشر الرعب وتوصيل الرسائل المرغومة

 ال تيجة اإلجرامية :ثانيا

العنصر  ،لنتيجة اإلجرامية  في الجريمة اإلرهابية لما هو الحال في جرائم القانون العامتعتبر ا
و يتمثل معناها المادي في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي  ،الثاني من عناصر الرلن المادي

من المجني  و انتقال حيازة المال ،ةأرر للسلوي اإلجرامي و من ذلك موت المجني عليه في جناية القتل
عليه إلى الجاني في جريمة السرقة   أما مدلولها القانوني فهي العدوان على المصلحة أو الحل الذي قرر 

و وفقا لهذا المدلول تنقسم الجرائم إلى جرائم تطر تكون  النتيجة االجرامية فيها  ،له القانون حماية جنائية
و جرائم ضرر التي تكون النتيجة  ،العدوان عليهاتهديد الحل أو المصلحة المحمية بالخطر أو احتمال 

 . (2)فيها االعتداء الفعلي و الحال على الحل أو المصلحة المحمية

 : الرلن المعنوي للجريمة اإلرهابيةارابع  

صورة القصد المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي يأتذ الرلن المعنوي في الجريمة اإلرهابية 
 .الجنائي الخا  لما هو األمر بالنسبة لجرائم القانون العامالجنائي العام والقصد 

 أوًل: القصد الج ائي العام 

فهو اتجاه  ،ال يخرد مفهوم القصد الجنائي العام في الجريمة اإلرهابية عن باقي الجرائم األترى 
وقوع الفعل وحتى نكون امام جريمة إرهابية يجب أن يكون  ،إرادة  الجاني إلى مباشرة النشا  اإلجرامي

ويتمثل الرلن  ،اإلجرامي  وليد إرادة فاعله بحيث يمكننا القول أن هناي عالقة بين الفعل و إرادة القائم به
 الجريمة باإلرادة الحرة والعلم. المعنوي في

 
                                                                                                                                                                                     

 /http://www.annahar.comموجود على الموقع التالي: 
 .15 10  –م 2005 –االردن  –عالم الكتب الحديث  –ر التكنولوجي على االرهاب أرر التطو  –أبو دامس زلريا  1
سةةعد صةةال  الجبةةوري ، الجةةرائم اإلرهابيةةة فةةي القةةانون الجنةةائي دراسةةة مقارنةةة فةةي األحكةةام الموضةةوعية ، المؤسسةةة الحديثةةة 2

 .145،   2010للكتاب ، الطبعة األولى ، 
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 الاامس المطلب

 الفرع األول 

 جتماعيعبروسائل التواصل اًل عقوبة اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية

 اإلرهاب: عقومة جريمة

 في الشريعة اإلسالمية: -أوال  

 تنقسم الجرائم في الفقه الجنائي اإلسالمي بحسب جسامة العقومة المقررة لها إلى رالرة أقسام هي:

جرائم الحدود: وهي الجرائم المعاقب عليها بحد، وهو العقومة المقدرة حقا لله تعالى إذ أنها محددة  -أ
 وال حد أعلى، لما أنها ال تقبل اإلسقا  ال من األفراد وال من الجماعة.ومعينة تعيينا ليس لها حد أدنى 

جرائم القصا  والدية: والقصا  والدية عقومة مقدرة حقا لألفراد، إذ ليس لها حد أعلى وحد  -ب
أدنى تتراوأ بينهما، غير أنه من حل المجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء، وهذا العفو يعتبر مسقطا 

 للعقومة.

جرائم التعازيز: وهي المعاقب عليها بالتأديب، وهذه الجرائم غير محدودة من حيث األفعال  -ةح
المشكلة لها لما في الحدود والقصا  والدية، وقد جرت الشريعة على عدم تحديد عقومة الجريمة 

أنسبها  رالتعزيرية، واةتفت بتقرير مجموعة من العقومات بين حد أقصى وأدنى، وترلت للقاضي أن يختا
 .(1)لظروف الجريمة والمجرم

ومالنظر إلى األقسام الثالرة السابقة للجرائم يتض  جليا أن جرائم الحدود هي أتطر األنواع انطالقا 
من نوعية العقومات المقررة لها، زيادة على عدم قابليتها للعفو واإلسقا  من قبل المجني عليه أو ولي 

 رة حقا لله تعالى.األمر أو المجتمع بأةمله لونها مقر 

ومالعودة إلى موقع جريمة الحرابة نجد أنها من ضمن جرائم الحدود ومهذا يتض  مدى تطورتها على 
 األمن العام والخا  في المجتمع.

وسملى القر ن  ،وهي من الحدود باتلفاس الفقهاء ،من الكبائروالحرابة  ،الحرابةجريمة األرهاب لو 
فقال عزل من  ،وغللظ عقومتها أشدل التلغليظ ،وساعين في األرض بالفساد ،همحارمين للله ورسول :مرتكبيها

ِ إنلما جزاء اللذين يحارمون اللله ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتللوا أو يصللبوا أو تقطلع  :قائل

                                                           
إلى  95، ص1، ج1990، 15ريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طانظر في هذا: عبد القادر عودة، التش(1)

54. 
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م إلى ونفى الرلسول صلى الله عليه وسلم انتسابه .أيديهم وأرجلهم من تالف أو ينفوا من األرض َّ إلش
الأ فليس منلا َّ :اإلسالم فقال في الحديث المتلفل عليه  :األصل في جزاء الحرابة .ِ من حمل علينا السل

ِ إنلما جزاء اللذين يحارمون اللله ورسوله ويسعون في  :األصل في بيان جزاء الحرابة قوله تعالى - 7
وقد  ... َّ إلش.تالف أو ينفوا من األرض األرض فسادا أن يقتللوا أو يصللبوا أو تقطلع أيديهم وأرجلهم من

أجمع الفقهاء على مشروعيلة حدل قااع الطلريل وحديث العرنيلين عن أبي قالبة عن أنس رضي الله عنه 
فلة :قال يا  :فاجتووا المدينة فقالوا ،ِ قدم ره  من عكل على النلبيل صلى الله عليه وسلم لانوا في الصل

فأتوها فشرموا  ،ما أجد لكم إالل أن تلحقوا بإبل رسول اللله صلى الله عليه وسلمفقال  ،رسول اللله أبغنا رسال
وا وسمنوا وقتلوا الرلاعي واستاقوا الذلود فأتى النلبيل صلى الله عليه وسلم   ،من ألبانها وأبوالها حتلى صحل

ريش ل النلهار حتلى أتي بهم ،فبعث الطللب في  رارهم ،الصل لهم وقطلع فأمر بمسامير  ،فما ترجل فأحميت فكحل
سرقوا  :وقال أبو قالبة .فما سقوا حتلى ماتوا ،رمل ألقوا في الحرلة يستسقون  ،أيديهم وأرجلهم وما حسمهم
  .وقتلوا وحارموا اللله ورسوله َّ
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 الفرع الثاني

 عقوبة اإلرهاب في القانون الوضعي

عةةدام أو السةةجن المؤمةةد لةةل مةةن مةةن قةةانون مكافحةةة اإلرهةةاب المصةةري "ي عاقةةب باإل 12نصةةت  المةةادة  
 أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو  يادة فيها.

وي عاقةةةب بالسةةةجن المشةةةدد لةةةل مةةةن انضةةةم إلةةةى جماعةةةة إرهابيةةةة أو شةةةاري فيهةةةا بأيةةةة صةةةورة مةةةع علمةةةه 
الجةةاني تةةدريبات  بأغراضةها، وتكةةون العقومةةة السةةجن المشةةدد الةةذي ال تقةةل مدتةةه عةةن عشةةر سةةنوات إذا تلقةةى

عسةةةكرية أو أمنيةةةة أو تقنيةةةة لةةةدى الجماعةةةة اإلرهابيةةةة لتحقيةةةل أغراضةةةها، أو لةةةان الجةةةاني مةةةن أفةةةراد القةةةوات 
ةة أو حملةةه علةةى االنضةةمام إلةةى الجماعةةة  االمسةةلحة أو الشةةراة.وي عاقب بالسةةجن المؤمةةد لةةل مةةن أةةةره شخص 

إذا ترتةةب علةةى اإلةةةراه أو الحمةةل أو المنةةع  اإلرهابيةةة، أو منعةةه مةةن االنفصةةال عنهةةا.وتكون العقومةةة اإلعةةدام
 .(1)وفاته"

عاقةب بالسةجن المشةدد مةدة ال تقةل عةن تمةس 29نصت  المادة  من قانون مكافحة اإلرهاب المصري " 
ةة علةةى شةةبكات االتصةةاالت أو شةةبكة المعلومةةات الدوليةةة أو غيرهةةا،  اسةةنين، لةةل مةةن أنشةةأ أو اسةةتخدم موقع 

ات الداعيةةة إلةةى ارتكةةاب أعمةال إرهابيةةة، أو لبةةث مةا يهةةدف إلةةى تضةةليل بغةرض التةةرويج لألفكةةار أو المعتقةد
السةةلطات األمنيةةة، أو التةةأرير علةةى سةةير العدالةةة فةةي شةةأن أيةةة جريمةةة إرهابيةةة، أو لتبةةادل الرسةةائل و صةةدار 

ين التكليفات بين الجماعات اإلرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحرلات اإلرهابي
أو الجماعات اإلرهابية في الداتل والخارد.وي عاقب بالسجن المشةدد مةدة ال تقةل عةن عشةر سةنين، لةل مةن 

ة ة اإلكتروني ة ادتل بغير حةل أو بطريقةة غيةر مشةروعة موقع  أليةة جهةة حكوميةة، بقصةد الحصةول علةى  اتابع 
وهةةةةا أو إتالفهةةةةا أو تزويةةةةر البيانةةةةات أو المعلومةةةةات الموجةةةةودة عليهةةةةا أو االاةةةةالع عليهةةةةا أو تغييرهةةةةا أو مح

محتواهةةا الموجةةود بهةةا، وذلةةك للةةه بغةةرض ارتكةةاب جريمةةة مةةن الجةةرائم المشةةار إليهةةا بةةالفقرة األولةةى مةةن هةةذه 
 .(2)المادة أو اإلعداد لها"

يتبين مةن النصةو  السةابقة أن المشةرع المصةري لةم يةنص علةي تجةريم اإلرهةاب عبةر مواقةع التواصةل 
جةرم اإلنضةمام إلةي جماعةة إرهابيةة أو شةاري فيهةا بأيةة صةورة، مةع علمةه ولكنه بشكل صري    االجتماعي
العقومةةة السةةجن وجعةةل المشةةرع المصةةري  ،االجتمةةاعياإلنضةةمام بةةأي صةةورة ومنهةةا التواصةةل  يبأغراضةةها أ

                                                           

 .2015لسنة 94من قانون مكافحة اإلرهاب المصري رقم 12( المادة 1)
 .2015لسنة 94من قانون مكافحة اإلرهاب المصري رقم  29( المادة 2)
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المشةةدد الةةذي ال تقةةل مدتةةه عةةن عشةةر سةةةنوات إذا تلقةةى الجةةاني تةةدريبات عسةةكرية أو أمنيةةة أو تقنيةةة لةةةدى 
ية لتحقيل أغراضها، أو لان الجاني من أفراد القةوات المسةلحة أو الشةراة.ومن الممكةن أن الجماعة اإلرهاب

 تكون هذة التدريبات عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.

مةةدة ال  قةد جانبةه الصةواب حةين نةص صةراحة وعاقةب بالسةجن المشةدد المشةرع ويةرى الباحةث أن      
على شةبكات االتصةاالت أو شةبكة المعلومةات الدوليةة  اتقل عن تمس سنين لل من أنشأ أو استخدم موقع  

أو غيرها، بغرض الترويج لألفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلةى 
تضةةليل السةةلطات األمنيةةة، أو التةةأرير علةةى سةةير العدالةةة فةةي شةةأن أيةةة جريمةةة إرهابيةةة، أو لتبةةادل الرسةةائل 

ين الجماعةات اإلرهابيةة أو المنتمةين إليهةا، أو المعلومةات المتعلقةة بأعمةال أو تحرلةات و صدار التكليفات ب
وعاقةةةب بالسةةجن المشةةدد مةةةدة ال تقةةل عةةن عشةةةر  اإلرهةةابيين أو الجماعةةات اإلرهابيةةة فةةةي الةةداتل والخةةارد.

ة ة اإلكتروني ة اسنين، لل من دتةل بغيةر حةل أو بطريقةة غيةر مشةروعة موقع  بقصةد  أليةة جهةة حكوميةة، اتابع 
الحصول علةى البيانةات أو المعلومةات الموجةودة عليهةا أو االاةالع عليهةا أو تغييرهةا أو محوهةا أو إتالفهةا 

 .بهاأو تزوير محتواها الموجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 الااتمة 

جى, أو الثةورة اإللكترونيةة, نظرا للتطور الهائةل الةذى شةهده القةرن العشةرين, وهةو مةا يعةرف بالتقةدم التكنولةو 
فةةدتول  العةةالم نتيجةةة لهةةذا التطةةور الهائةةل عبةةارة عةةن قريةةة صةةغيرة, وازدادت الجريمةةة بشةةكل ملحةةوظ,  وأصةةب

أدى إلةى   اإلنترنت في عالمنا وتمكن الصغير والكبير والجاهل والمةتعلم مةن اسةتخدامه دون أي قيةود أو رقابةة
الحةدود وزيةادة الحمايةة وجةب  زيادة هذه األتطار وتفشى النهب والسةرقات اإللكترونيةة بشةكل ملحةوظ   ولحفةظ

ولكننةةا وجةةدنا أن أةبةةر عةةائل لةةان والزال يواجةةه هةةذه  ،سةةن القةةوانين التةةي تةةرغم المجةةرمين علةةى التةةزام حةةدودهم
القةةوانين هةةو تطبيقهةةا علةةى أرض الواقةةع ومشةةكل فعلةةي   وذلةةك بسةةبب جهةةل النةةاس بهةةا   ألنهةةا قةةوانين مسةةتجدة 

فكان من أهةم تطةوات تطبيةل هةذه القةوانين هةو توعيةة  ،من الجرائموحديثة لجرائم غير معهودة وليست لغيرها 
بد من تتبع هذه الجرائم بنظةام عقةابى قةادر وعليه ال  وما تسببه من أضرار, بجرائم التواصل اإلجتماعىالناس 
, والتةى يتسةم فيهةا المجةرم بقةدر عةالى مةن الةذلاء, االمةر الةذى يتطلةب لمالحقةة مثةل هةذه الجةرائم مواجتهاعلى 

 .نظام عقابى قادر على إستيعاب هذه الجرائم وردعها وتتبع مرتكبيها

ال يغطةةي لافةةةة جةةةرائم  ولعةةل مةةةا يؤتةةذ علةةةى النظةةام العقةةةابى المصةةرى لمالحقةةةة مثةةل هةةةذه الجةةرائم أنةةةه
الحديثة والمتوقع وقوعها في أي لحظة، فعلى الرغم من وجود بعض الجرائم التقليديةة التواصل اإلجتماعى 

انون العقومةةات المصةةرى إال أن العقومةةات المفروضةةة عليهةةا ال تحقةةل الةةردع العةةام هةةذا مةةن المجرمةةة فةةي قةة
 ،جهة ومن جهة أترى وجدنا أن لثير من الجرائم ال يغطيها قانون العقومات مثل جرائم السرقات والمقامرة

 مما يعني وجود رغرة تشريعية ال بد من تالفيها.

حةريض والتجسةس واإلرهةاب و زدراء االديةان, والحظنةا فةى هةذا وقد تكلمنةا فةى بحثنةا هةذا عةن جةرائم الت
الجةةزء مةةن البحةةث أن القةةوانين الوضةةعية, جةةاءت قاصةةرة ال تتناسةةب مةةع حجةةم الجةةرم المرتكةةب نتيجةةة هةةذه 

 .الجرائم, فضال على أنها تعتمد على األساليب التقليدية والبدائية فى مواجهة مثل تلك الجرائم

المية عن القانون الوضعى فى مثل هذه الجرائم, أنها افترضت وقوعهامنذ ولعل ما يميز الشريعة اإلس
القديم فحثنا النبى الكريم صلى الله عليه وسلم على التصدى لهةا بالطريقةة المناسةبة فقةال صةلى اللةه عليةه 

جةرائم وسلم )أنتم أعلم بشهون دنياةم(, ولعةل النظةام الجزائةى المتبةع فةى الشةريعة اإلسةالمية لمالحقةة هةذه ال
ومرتكبيهةةةا, لةةةان أفضةةةل مةةةن المتبةةةع فةةةى القةةةوانين الوضةةةعية, فةةةالقوانين الوضةةةعية و ن نصةةةت علةةةى عقومةةةة 

جريمة, إال ان هذه العقومة ليست لافيةة لةردع غيةره ولمنةع وقةوع الجريمةة, أمةا  ارتكابللمحرض مثال على 
مثةل هةذا الجةرم مةن الغيةر, الشريعة اإلسالمية فتتبعت سياسة حكيمة لضمان ردع المجرم فيها ومنع وقوع 

على المجرم دون التقيد بنص معين, بحيث تصب  العقومة  فجعلت اإلمام مخير فى إيقاع العقومة المناسبة
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متناسبة مع الفعل, وفى ذلك تطبيل لمبةدأ تناسةب العقومةة مةع الجريمةة, فضةال عةن أن الشةريعة اإلسةالمية 
ى العقةةاب الةةدنيوى فقةة , بةةل جعلةةت مةةن بعةةض سةةلكت اريقةةا أتةةر للعقةةاب فلةةم تجعةةل العقةةاب قاصةةر علةة

 األفعال معاقب عليه أترويا.

 ال تائج 

 توصل الباحث من تالل لبحثه لعدة نتائج مهمة يمكن إجمالها فى األتى 

أفرزجملةةةةةةةةةةة  ،وتخطةةةةةةةةةةي  رارهةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةدود الةةةةةةةةةةدول ،تنةةةةةةةةةةامى ظةةةةةةةةةةاهرة جةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةاعى -1
فةةةةةةةةي المقةةةةةةةةام األول فةةةةةةةةي بعةةةةةةةةض  مةةةةةةةةن التحةةةةةةةةديات القانونيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى الصةةةةةةةةعيد اإلجرائةةةةةةةةي تجسةةةةةةةةدت

الصةةةةةةةةعومات التةةةةةةةةةي تكتنةةةةةةةةف إربةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةذه الجةةةةةةةةرائم وقبةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةدليل بشةةةةةةةةأنها باعتبارهةةةةةةةةةا ال تتةةةةةةةةةري 
 .لما هو الحال في الجرائم التقليدية ا،ملموس   امادي   اأرر  

جةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةاعى مةةةةةةةةةةن أتطةةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةةرائم والتةةةةةةةةةةى تشةةةةةةةةةةكل تطةةةةةةةةةةرا مباشةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةى  -2
ولةةةةةةةة, وقةةةةةةةد تتسةةةةةةةبب فةةةةةةةى حةةةةةةةدوث فوضةةةةةةةى عارمةةةةةةةة, قةةةةةةةد االمةةةةةةةن القةةةةةةةومى للةةةةةةةبالد, وعلةةةةةةةى أمةةةةةةةن الد

 .ال يحمد عةباها لذا يجب التصدى لها

قصةةةةةةةةةةور التشةةةةةةةةةةريعات المتبعةةةةةةةةةةة, فةةةةةةةةةةى مواجهةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةاعى, ومنهةةةةةةةةةةا جةةةةةةةةةةرائم  -3
 اإلرهاب عبر وسائل التواصل اإلجتماعى, وجرائم التحريض, و زدراء األديان.

ه الجةةةةةةةةرائم, فمةةةةةةةةا زال إسةةةةةةةةتعمال اجهةةةةةةةةةزة قصةةةةةةةةور األسةةةةةةةةاليب العلميةةةةةةةةة المتبعةةةةةةةةة فةةةةةةةةى مواجهةةةةةةةةة هةةةةةةةةذ -4
 الشراة واألجهزة القضائية لوسائل تقليدية ال تصل  فى مواجهة هذه الجرائم.

والمسةةةةةةةةةةتمد مةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةالمية النظةةةةةةةةةةام العقةةةةةةةةةةابى المتبةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةى مواجهةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةذه الجةةةةةةةةةةرائم  -5
أفضةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن المعمةةةةةةةةةةول بةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةوانين الوضةةةةةةةةةةعية, فجمةةةةةةةةةةع النظةةةةةةةةةةام العقةةةةةةةةةةابى اإلسةةةةةةةةةةالمى 

مةةةةةةةةةةة الدنيويةةةةةةةةةةة واألترويةةةةةةةةةةة, فضةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةن انةةةةةةةةةةه تيةةةةةةةةةةر اإلمةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةى تو يةةةةةةةةةةع العقةةةةةةةةةةاب بةةةةةةةةةةين العقو 
 م الضرر الناجم عن هذه الجرائم.الئم للجريمة بحيث يقدر العقاب بحجالم

الشةةةةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمية تصةةةةةةةةةةةةةل  لكةةةةةةةةةةةةةةل زمةةةةةةةةةةةةةان ومكةةةةةةةةةةةةةةان, وقةةةةةةةةةةةةةد افتةةةةةةةةةةةةةةرض فقهةةةةةةةةةةةةةاء الشةةةةةةةةةةةةةةريعة  -2
 هذه الجرائم. اإلسالمية جرائم مستقبلية, وتنوع الفقه العقابى اإلسالمى فى مواجهة

 التوصيات

يةةةةةةةةةةنظم هةةةةةةةةةةذه الجةةةةةةةةةةرائم مةةةةةةةةةةن جميةةةةةةةةةةع   التواصةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةاعىإقةةةةةةةةةةرار تشةةةةةةةةةةريع تةةةةةةةةةةا  بجةةةةةةةةةةرائم  -1
ذات  وضةةةةةةةةةةةةةةوعية واإلجرائيةةةةةةةةةةةةةةة، لكةةةةةةةةةةةةةةون جةةةةةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةةةةةاعى جةةةةةةةةةةةةةةرائم جوانبهةةةةةةةةةةةةةةا الم

, لمةةةةةةةةةا نوصةةةةةةةةةى المشةةةةةةةةةرع بتحةةةةةةةةةديث التشةةةةةةةةةريعات  بةةةةةةةةةالنص صةةةةةةةةةراحة علةةةةةةةةةى اةةةةةةةةةابع تةةةةةةةةةا  بهةةةةةةةةةا
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الدولةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةداتل ومةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةأمنلحديثةةةةةةةةةة باألضةةةةةةةةةرار تجةةةةةةةةةريم اسةةةةةةةةةتخدام التقنيةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةة ا
 .الخارد

هتمةةةةةةةةةةةةام بالتأهيةةةةةةةةةةةةل المناسةةةةةةةةةةةةب لكةةةةةةةةةةةةوادر األجهةةةةةةةةةةةةزة القضةةةةةةةةةةةةائية بمةةةةةةةةةةةةا يجعلهةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةادرة علةةةةةةةةةةةةى اإل -2
جةةةةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةةةةةدريب المحققةةةةةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةةةةةي التعامةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةع هةةةةةةةةةةةةةذه الجةةةةةةةةةةةةةرائم بكفةةةةةةةةةةةةةاءة واقتدار 

حتةةةةةةةةةةةى يسةةةةةةةةةةةتطيعون التعامةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع تلةةةةةةةةةةةك الجةةةةةةةةةةةرائم، لمةةةةةةةةةةةا تحتاجةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن تبةةةةةةةةةةةرة  اإلجتمةةةةةةةةةةةاعى
 .ومعرفة حتى يتمكن من يحقل في تلك الجريمة الوصول إلى األدلة

دعةةةةةةةةةةةوة المؤسسةةةةةةةةةةةات التعليميةةةةةةةةةةةة المعنيةةةةةةةةةةةة بتأهيةةةةةةةةةةةل األاةةةةةةةةةةةر القانونيةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةى  تضةةةةةةةةةةةمين مةةةةةةةةةةةادة  -3
نشةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةوعي بةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةواانين الدراسةةةةةةةةةةية, و مبةةةةةةةةةةادئ الحاسةةةةةةةةةةوب وتطبيقاتةةةةةةةةةةه ضةةةةةةةةةةمن تططهةةةةةةةةةةا 

 . لى الشبكاتوتاصة الشباب بمخاار التعامل مع المواقع السيهة والمشبوهة ع

دعةةةةةةةةةوة الةةةةةةةةةدول العرميةةةةةةةةةة لتنسةةةةةةةةةيل فيمةةةةةةةةةا بيةةةةةةةةةنهم علةةةةةةةةةى عمةةةةةةةةةل إتفا يةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةترلة فيمةةةةةةةةةا بيةةةةةةةةةنهم, علةةةةةةةةةى غةةةةةةةةةرار   -4
االتفا يةةةةةةةةةةة األوروميةةةةةةةةةةة ب يةةةةةةةةةةة تعزيةةةةةةةةةةز التعةةةةةةةةةةاون القضةةةةةةةةةةائي والشةةةةةةةةةةراي بجميةةةةةةةةةةع صةةةةةةةةةةوره لمواجهةةةةةةةةةةة التحةةةةةةةةةةديات 

 .جرائم التواصل اإلجتماعىاإلجرائية الناجمة عن 

ذه الجةةةةةةةةةةرائم, المتبةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةالمية بحيةةةةةةةةةةث يقةةةةةةةةةةدر إتبةةةةةةةةةاع المةةةةةةةةةةنهج العقةةةةةةةةةةابى فةةةةةةةةةةى محارمةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةة -5
العقةةةةةةةةاب بحجةةةةةةةةم الضةةةةةةةةرر النةةةةةةةةاتج عةةةةةةةةن الفعةةةةةةةةل ويكةةةةةةةةون اإلمةةةةةةةةام مخيةةةةةةةةر فةةةةةةةةى إيقةةةةةةةةاع العقةةةةةةةةاب المناسةةةةةةةةب علةةةةةةةةى 

 .مرتكبى جرائم التواصل اإلجتماعى

عةةةةةةةةةودة االزهةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةريع إلةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةابل عهةةةةةةةةةده الةةةةةةةةةدعوى, فةةةةةةةةةى محارمةةةةةةةةةة اإلرهةةةةةةةةةاب ونشةةةةةةةةةر الفكةةةةةةةةةر الوسةةةةةةةةةطى  -2
لسةةةةةةةةةةةةالم, وردع العةةةةةةةةةةةةدوان, وتكةةةةةةةةةةةةاتف مؤسسةةةةةةةةةةةةات الدولةةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةةت مظلةةةةةةةةةةةةة االزهةةةةةةةةةةةةر والمتمثةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةى نشةةةةةةةةةةةةر ا

 الشريع ألجل تحقيل هذا الهدف المنشود.

فةةةةةةةةرض الرقاابةةةةةةةةة الكافيةةةةةةةةة وليسةةةةةةةةت الشةةةةةةةةاملة مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل الحكومةةةةةةةةة عةةةةةةةةن لةةةةةةةةل مةةةةةةةةا يقةةةةةةةةدم مةةةةةةةةن تةةةةةةةةالل الشةةةةةةةةبكة  -7
لمنةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةدتول علةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةض المواقةةةةةةةةةع التةةةةةةةةةي تبةةةةةةةةةث الفكةةةةةةةةةر اإلرهةةةةةةةةةابي والتةةةةةةةةةي ال تتناسةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةع المجتمةةةةةةةةةع 

صةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةالل إقتةةةةةةةةةةراأ إنشةةةةةةةةةاء أو تصةةةةةةةةةةميم برنةةةةةةةةةامج علةةةةةةةةةةى الحاسةةةةةةةةةب يةةةةةةةةةةدعى "شةةةةةةةةةراة اإلنترنةةةةةةةةةةت" الم
إلةةةةةةةةةةى حجةةةةةةةةةةب المواقةةةةةةةةةةع اإلرهابيةةةةةةةةةةة ورمةةةةةةةةةةة مواقةةةةةةةةةةع قةةةةةةةةةةد تكةةةةةةةةةةون  اوتكةةةةةةةةةةون مهامةةةةةةةةةةه تطهيةةةةةةةةةةر اإلنترنةةةةةةةةةةت هادف ةةةةةةةةةة

غريبةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى مجتمعنةةةةةةةةةا. ومنةةةةةةةةةع المسةةةةةةةةةتخدمين مةةةةةةةةةن الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى معلومةةةةةةةةةات غيةةةةةةةةةر صةةةةةةةةةحيحة وضةةةةةةةةةارة 
الن الواليةةةةةةةةةات  ات الصةةةةةةةةةين وتلتهةةةةةةةةةا فيتنةةةةةةةةةام وتقةةةةةةةةةوم بةةةةةةةةةه عملي ةةةةةةةةةمةةةةةةةةةن رمةةةةةةةةةة مواقةةةةةةةةةع معاديةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةا فعلةةةةةةةةة

 .المتحدة األمريكية ومعض الدول األورومية

العمةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةى دراسةةةةةةةةةةةةة التكةةةةةةةةةةةةوين النفسةةةةةةةةةةةةي والفسةةةةةةةةةةةةيولوجى لمرتكبةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةرائم التواصةةةةةةةةةةةةل اإلجتمةةةةةةةةةةةةاعى, ال  -1
سةةةةةةةةةيما فةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةرائم اإلرهةةةةةةةةةاب والتحةةةةةةةةةريض علةةةةةةةةةى امةةةةةةةةةن الدولةةةةةةةةةة و سةةةةةةةةةتقرارها, بحيةةةةةةةةةث نصةةةةةةةةةب  قةةةةةةةةةادرين علةةةةةةةةةى 

 ه بما يتماشى مع تكوينه النفسى, ومالحقته وتطبيل العقاب المناسب عليه.مواجهت

متابعةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةفحات والمواقةةةةةةةةةةةةةع الخاصةةةةةةةةةةةةةة بنشةةةةةةةةةةةةةر اإللحةةةةةةةةةةةةةاد و زدراء األديةةةةةةةةةةةةةان, تحةةةةةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةةةةةةمى دعةةةةةةةةةةةةةوات  -9
الحريةةةةةةةةةة, ومالحقةةةةةةةةةةة أصةةةةةةةةةةحابها, حتةةةةةةةةةةى ال يكونةةةةةةةةةوا سةةةةةةةةةةببا فةةةةةةةةةةى نشةةةةةةةةةةر هةةةةةةةةةذه األفكةةةةةةةةةةار العفنةةةةةةةةةةة, ال سةةةةةةةةةةيما وأن 
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ر, وذلةةةةةةةةةك بسةةةةةةةةةبب البعةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةن التعةةةةةةةةةاليم الدينيةةةةةةةةةة, و همةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةدور الةةةةةةةةةبعض قةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةأرر بمثةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةذه األفكةةةةةةةةةا
 .الترموى لألسرة

 

 

 

 

 

 

  قائمة المراجع

 ن الكريم وعلومه آالقر

 -دار ابةن لثيةر، دار الكلةم الطيةب  ،هة(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشولاني اليمني )ت:  ،فت  القدير-1
 .هة 1414 -الطبعة األولى  ،دمشل، بيروت

هةة(، جةامع البيةان فةي 310محمةد بةن جريةر بةن يزيةد بةن لثيةر بةن غالةب الملةي، أبةو جعفةر الطبةري )المتةوفى:  :لطبرى ا-2
 م.2000 -هة  1420مؤسسة الرسالة،الطبعة األولى،  ،المحقل: أحمد محمد شاةر ،تأويل القر ن

المحقةل:  ،هةة(774الدمشةقي )المتةوفى:  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن لثيةر القرشةي البصةري رةم ،تفسير القر ن العظيم-3
 .هة 1419 -الطبعة: األولى  ،بيروت –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  ،محمد حسين شمس الدين

أبةةو عبةةد اللةةه محمةةد بةةن أحمةةد بةةن أبةةي بكةةر بةةن فةةرأ األنصةةاري الخزرجةةي شةةمس  ،تفسةةير القرابةةي،الجةةامع ألحكةةام القر ن-4
لطبعةةة: الثانيةةة، ا ،القةةاهرة –دار الكتةةب المصةةرية  ،أحمةةد البردونةةي و بةةراةيم ، المحقةةلهةةة(271: الةةدين القرابةةي )المتةةوفى

 .مجلدات( 10جزءا )في  20عدد األجزاء: ،1924 -هة 1314
أبةةةي بكةةةر  هةةةة( وجةةةالل الةةةدين عبةةةد الةةةرحمن بةةةن124جةةةالل الةةةدين محمةةةد بةةةن أحمةةةد المحلةةةي )المتةةةوفى:  ،تفسةةةير الجاللةةةين-5

 )أنت مالك ومال عدد األجزاء( .1عدد األجزاء:  الطبعة: األولى،القاهرة –دار الحديث  ،هة(911السيواي )المتوفى: 
 .20عدد األجزاء:  ،مطابع أتبار اليوم،هة(1411محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ،الخواار،تفسير الشعراوي -2
 -هةة  1417لطبعةة: األولةى، ، اقةاهرةال –دار الصةابوني للطباعةة والنشةر والتوزيةع ،محمد علي الصابوني،صفوة التفاسير-7

 .1عدد األجزاء:  ،1997
عةةةةةدد  هةةةةةة 1422 -األولةةةةةى  :الطبعةةةةةة دمشةةةةل –دار الفكةةةةةر  ،وةبةةةةةة بةةةةن مصةةةةةطفى الزحيلةةةةةي ،التفسةةةةير الوسةةةةةي  للزحيلةةةةةي-1

 .مجلدات في تر يم مسلسل واحد،األجزاء
 –شةةةةةر والتوزيةةةةةع، الفجالةةةةةة دار نهضةةةةةة مصةةةةةر للطباعةةةةةة والن ،محمةةةةةد سةةةةةيد انطةةةةةاوي  ،التفسةةةةةير الوسةةةةةي  للقةةةةةر ن الكةةةةةريم-9

: 7 - 2أجةةةزاء ،1997: يونيةةةو 5جةةةزء ، 1997: يوليةةةو 4جةةةزء ،1997: ينةةةاير 3 - 1أجةةةزاء ،الطبعةةةة: األولى،القاهرة
 .1991: مارس 15جزء ،1991: فبراير 14 - 1أجزاء ، 1991يناير 
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البابى الحلبةي وأوالده  شرلة مكتبة ومطبعة مصطفى ،هة(1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  ،تفسير المراغي-10
 .30عدد األجزاء: ،م 1942 -هة  1325الطبعة: األولى،  ،ربمص

 الحديث وعلومه
هةة( مسةند اإلمةام 241اإلمام أحمد بن حنبل: أبةو عبةد اللةه أحمةد بةن محمةد بةن حنبةل بةن هةالل بةن أسةد الشةيباني )ت: -11

 ،: د عبةةد اللةةه بةةن عبةةد المحسةةن الترلةةيإشةةراف،عةةادل مرشةةد، و ترون  -المحقةةل: شةةعيب األرنةةؤو   ،أحمةةد بةةن حنبةةل
 م2001 -هة  1421الطبعة األولى، ،مؤسسة الرسالة

هةةة( تحقيةةل: 273سةةنن ابةةن ماجةةه، ابةةن ماجةةة أبةةو عبةةد اللةةه محمةةد بةةن يزيةةد القزوينةةي، وماجةةة اسةةم أبيةةه يزيةةد )المتةةوفى: -12
 الحلبي  فيصل عيسى البابي  -الناشر: دار إحياء الكتب العرمية  ،محمد فؤاد عبد الباقي

أبو بكر بةن أبةي شةيبة، عبةد اللةه بةن محمةد بةن إبةراةيم بةن عثمةان بةن تواسةتي  ،الكتاب المصنف في األحاديث والرار-13
 .هةة1409الطبعة األولى، ،الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  ،المحقل: لمال يوسف الحوت ،هة(235العبسي )ت: 

ةتاني )المتةوفى: أبةو داود سةليمان بةن األشةعث بةن إسةحا :سنن أبي داود-14 سع جع س بةن بشةير بةن شةداد بةن عمةرو األزدي السلع
 بيروت. –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  ،هة( المحقل: محمد محيي الدين عبد الحميد275

هة( الناشر: دار 272أبو زلريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،المنهاد شرأ صحي  مسلم بن الحجاد-15
 .هة1392الطبعة: الثانية،  ،بيروت –عرمي إحياء التراث ال

أبو عبد الله الحاةم محمد بةن عبةد اللةه بةن محمةد بةن حمدويةه بةن ن عةيم بةن الحكةم الضةبي  ،المستدري على الصحيحين-12
الناشةةر: دار  ،تحقيةةل: مصةةطفى عبةةد القةةادر عطةةا ،هةةة(405الطهمةةاني النيسةةابوري المعةةروف بةةابن البيةةع )المتةةوفى: 

 .م1990 – 1411الطبعة: األولى،  ،يروتب –الكتب العلمية 
 -بيروت،دار المعرفةةة ،أحمةةد بةةن علةةي بةةن حجةةر أبةةو الفضةةل العسةةقالني الشةةافعي ،فةةت  البةةاري شةةرأ صةةحي  البخةةاري -17

قةةام بإتراجةةه وصةةححه وأشةةرف علةةى ابعةةه:  ،رقةةم لتبةةه وأبوابةةه وأحاديثةةه: محمةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي ،هةةةةة1379 ،لبنةةان
 عليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.عليه ت ،محب الدين الخطيب

أبو الحسن علةي بةن عمةر بةن أحمةد بةن مهةدي بةن مسةعود بةن النعمةان بةن دينةار البغةدادي الةدارقطني )ت:  :الدراقطنى-11
حققه وضب  نصه وعلل عليه: شعيب االرنةؤو ، حسةن عبةد المةنعم شةلبي، عبةد اللطيةع  ،هة(، سنن الدارقطني315

 م2004 -هة  1424الطبعة األولى، ،لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت  ،برهوم حرز الله، أحمد
ردي الخراسةةةاني، أبةةةو بكةةةر البيهقةةةي )ت: -19 جع ةةةَروع سع السةةةنن  ،هةةةة(451البيهقةةةي: أحمةةةد بةةةن الحسةةةين بةةةن علةةةي بةةةن موسةةةى الخ 

 م  2003 -هة  1424الطبعة الثالثة،  ،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،تحقيل: محمد عبد القادر عطا ،الكبرى 
 ،هةةة(741شةةمس الةةدين أبةةو عبةةد اللةةه محمةةد بةةن أحمةةد بةةن عثمةةان بةةن َقايعمةةاز الةةذهبي )المتةةوفى:  ،المغنةةي فةةي الضةةعفاء-20

 المحقل: الدلتور نور الدين عتر 
 :كتب اللغة والمعاجم

ل: محمةد باسةل تحقية ،هةة(531أبو القاسم محمود بن عمرو بةن أحمةد، الزمخشةري جةار اللةه )المتةوفى:  ،أساس البالغة-21
 م  1991 -هة  1419الطبعة: األولى،  ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،عيون السود

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبةو الفضةل، جمةال الةدين ابةن منظةور األنصةاري الرويفعةى اإلفريقةى )المتةوفى: -22
 هة. 1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –هة( الناشر: دار صادر 711

هةة 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي رم الحمةوي، أبةو العبةاس )المتةوفى:  ،المصباأ المنير في غريب الشرأ الكبير-23
 .بيروت –( الناشر: المكتبة العلمية 
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ميةدي  ،تاد العروس من جواهر القةاموس-24 ةد بةن عبةد الةرزلاس الحسةيني، أبةو الفةيض، الملقلةب بمرتضةى، الز  ةد بةن محمل محمل
 بدون دار اباعة ومدون سنة نشر. ،الناشر: دار الهداية ،المحقل: مجموعة من المحققين ،هة(1205ى: )المتوف

المحقل: عبد السةالم  ،هة(395أحمد بن فارس بن زلرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  :معجم مقاييس اللغة-25
 م.1979 -هة 1399محمد هارون،الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 

تحقيةل: أحمةد عبةد  ،هة(393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:  ،لصحاأ تاد اللغة وصحاأ العرميةا-22
 م 1917 - هة 1407الطبعة الرابعة  ،بيروت –دار العلم للماليين  ،الغفور عطار

 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية 

ين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي تطيةب الةري )ت: الرازى: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحس-27
هةة 1411الطبعةة الثالثةة،  ،مؤسسةة الرسةالة ،دراسة وتحقيل: الدلتور اه جابر فياض العلواني ،المحصول ،هة(202

 م.1997 -
الهجةةرة للنشةةر دار  ،مقاصةةد الشةةريعة اإلسةةالمية وعالقتهةةا باألدلةةة الشةةرعية ،د/ محمةةد سةةعد بةةن أحمةةد بةةن مسةةعود اليةةومى-21

 .م1991هة /1411 ،الطبعة األولى ،المملكة العرمية السعودية -الرياض  ،والتوزيع
المحقل: أبةو عبيةدة ،الموافقات ،هة(790إبراةيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنااي الشهير بالشاابي )ت: :الشاابى-29

 م 1997هة/ 1417الطبعة األولى،  ،دار ابن عفان ،مشهور بن حسن  ل سلمان
الجامعةة اإلسةالمية  ،رعايةة المصةلحة والحكمةة فةي تشةريع نبةي الرحمةة )صةلى اللةه عليةه وسةلم( ،د/ محمد ااهر حكةيم-30

 .م2002 -هة 1422، 34، السنة 112الطبعة: العدد  ،بالمدينة المنورة
دمشةل /  -قلةم دار ال ،صةححه وعلةل عليةه: مصةطفى أحمةد الزرقةا ،شرأ القواعةد الفقهيةة ،أحمد بن الشيش محمد الزرقا-31

 م.1919 -هة 1409الطبعة الثانية،  ،سوريا
 –مؤسسةةة الرسةةالة، بيةةروت  ،الةةوجيز فةةي إيضةةاأ قواعةةد الفقةةة الكليةةة ،د/ محمةةد صةةدقي بةةن أحمةةد بةةن محمةةد  ل بورنةةو-32

 م. 1992 -هة  1412الطبعة الرابعة،  ،لبنان
حققةه وعلةل ،العةدة فةي أصةول الفقه ،هةة(451 :محمد بن الحسين بن محمد بن تلف ابن الفةراء )ت :القاضي أبو يعلى-33

جامعةة  -عليه وترد نصه الدلتور/ أحمد بن علي بن سير المبارلي، األسةتاذ المشةاري فةي لليةة الشةريعة بالريةاض 
 م 1990 -هة  1410سنة ،الطبعة الثانية،بدون ناشر ،الملك محمد بن سعود اإلسالمية

وزارة األوقةةاف  ،هةةة(، الفصةةول فةةي األصةةول370نفةةي )ت: أحمةةد بةةن علةةي أبةةو بكةةر الةةرازي الجصةةا  الح :الجصةةا -34
 م.1994 -هة 1414الطبعة الثانية، ،الكويتية

أبةةو محمةةد موفةل الةةدين عبةةد اللةه بةةن أحمةد بةةن محمةةد بةن قدامةةة الجمةةاعيلي المقدسةي رةةم الدمشةةقي  :إبةن قدامةةة المقدسةى-35
لمنةةاظر فةةي أصةةول الفقةةه علةةى مةةذهب روضةةة النةةاظر وجنةةة ا ،هةةة(220الحنبلةةي، الشةةهير بةةابن قدامةةة المقدسةةي )ت: 

 م.2002-هة1423الطبعة الثانية  ،مؤسسة الريلان للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلمام أحمد بن حنبل
هةة(، شةرأ تنةةي  214أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت:  :القرافى-32

 م. 1973 -هة  1393الطبعة األولى،  ،شرلة الطباعة الفنية المتحدة ،تحقيل: اه عبد الر وف سعد ،الفصول
 214أبةةةةو العبةةةةاس شةةةةهاب الةةةةدين أحمةةةةد بةةةةن إدريةةةةس بةةةةن عبةةةةد الةةةةرحمن المةةةةالكي الشةةةةهير بةةةةالقرافي )المتةةةةوفى:  :القرافةةةةى-37

ار البشةائر د ،اعتنى بةه: عبةد الفتةاأ أبةو غةدة ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام،هة(
 م. 1995 -هة  1412لبنان، الطبعة الثانية،  –اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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إرشاد الفحول إلي تحقيل الحل من  ،هة(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشولاني اليمني )ت:  :الشولانى-31
دم لةةه: الشةةيش تليةةل المةةيس والةةدلتور ولةةي قةة ،لفةةر بطنةةا -الشةةيش أحمةةد عةةزو عنايةةة، دمشةةل  :تحقيةةل ،علةةم األصةةول

 م.1999 -هة 1419الطبعة األولى  ،دار الكتاب العرمي ،الدين صال  فرفور
 ،هةة(570أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال اإلسالم الكرابيسةي النيسةابوري الحنفةي )المتةوفى:  :الكرابيسى-39

الطبعةة األولةى،  ،وزارة األوقاف الكويتيةة ،ر عبد الستار أبو غدةمراجعة الدلتو  ،تحقيل الدلتور محمد اموم ،الفروس 
 م.1912 -هة 1402

أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمةد بةن محمةد المعةروف بةابن أميةر حةاد ويقةال لةه ابةن الموقةت  :إبن أمير حاد-40
 .م1913 - هة1403الطبعة الثانية، ،دار الكتب العلمية ،التقرير والتحبير  ،هة(179الحنفي )ت: 

 ،الناشةر: دار الفكةر ،هةة(121فت  القدير، لمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: -41
 .الطبعة: بدون ابعة ومدون تاريش

الناشةر: دار الكتةب العلميةة،  ،هة(1320عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  ،الفقه على المذاهب األرمعة-42
 م 2003 -هة  1424الطبعة: الثانية،  ،لبنان –وت بير 

الطبعةة  ،جةزءا 45عةدد األجةزاء:  ،الكويةت –صادر عن وزارة األوقةاف والشةهون اإلسةالمية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية-43
: الطبعةةة 31 - 24واألجزاء ،الكويةةت –: الطبعةةة الثانيةةة، دارالسالسةةل 23 - 1األجزاء ،هةةة( 1427 - 1404)مةةن 

 ، الطبعة الثانية، ابع الوزارة.45 – 39واألجزاء  ،مصر –مطابع دار الصفوة  األولى،
زيةةن الةةدين عبةةد الةةرحمن بةةن أحمةةد بةةن رجةةب بةةن الحسةةن، الَسةةالمي، البغةةدادي، رةةم الدمشةةقي، الحنبلةةي )ت:  :إبةةن رجةةب-44

 بدون سنة نشر. ،دار الكتب العلمية ،هة(، القواعد البن رجب795
هةةة(، اإلحكةةام فةةي 231ن علةةي بةةن أبةةي علةةي بةةن محمةةد بةةن سةةالم الثعلبةةي المةةدي )ت: المةةدي: أبةةو الحسةةن سةةيد الةةدي-45

 لبنان، بدون سنة نشر. -دمشل -المكتب اإلسالمي، بيروت ،تحقيل: عبد الرزاس عفيفي،أصول األحكام
 ،يةةةدار الكتةةب العلم ،األشةةباه والنظةةائر ،هةةة(911عبةةد الةةرحمن بةةن أبةةي بكةةر، جةةالل الةةدين السةةيواي )ت:  :السةةيواى-42

 م1990 -هة 1411الطبعة األولى، 
 المذهب الح فى 

محمد أمين  ،)مطبوع ب تر رد المحتار(« الدر المختار شرأ تنوير األبصار»قره عين األتيار لتكملة رد المحتار علي -47
عالء الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بةن عبةد العزيةز عابةدين  :المعروف بابن عابدين

 .لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،هة(1302لحسيني الدمشقي )ت: ا
ةةلعبعيلع -41 عثمةةان بةةن علةةي بةةن محجةةن البةةارعي، فخةةر الةةدين الزيلعةةي الحنفةةي  :تبيةةين الحقةةائل شةةرأ لنةةز الةةدقائل وحاشةةية الشلع

ةلعبعيُّ )ت: الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إ ،هة( 743)المتوفى:  سماعيل بةن يةونس الشلع
 .هة 1313الطبعة: األولى،  ،بوالس، القاهرة -الناشر: المطبعة الكبرى األميرية  ،هة( 1021

 ،بيةروت –الناشةر: دار المعرفةة  ،هةة(413: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمةة السرتسةي )المتةوفى: ،المبسو -49
 م 1993-هة1414تاريش النشر:  ،الطبعة: بدون ابعة

المؤلةةف: عةةالء الةةدين، أبةةو بكةةر بةةن مسةةعود بةةن أحمةةد الكاسةةاني الحنفةةي )المتةةوفى:  ،بةةدائع الصةةنائع فةةي ترتيةةب الشةةرائع-50
 .م1912 -هة 1402الطبعة: الثانية،  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هة( 517

 المذهب المالكى 
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الطبعةة:  ،الناشر: دار الكتةب العلميةة ،هة(179 المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:-51
 0م 1994 -هة 1415األولى، 

حاشية الدسوقي على الشةرأ الكبيةر، دار الفكةر،  ،هة(1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:  :الدسوقى-52
 بدون ابعة ومدون تاريش 

بن أحمد بن رشد القرابي الشهير بابن رشد الحفيةد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد-53
 .م 2004 -هة 1425تاريش النشر:  ،الطبعة: بدون ابعة ،القاهرة –الناشر: دار الحديث  ،هة(595)المتوفى: 

أبةةةةةو العبةةةةةةاس شةةةةةهاب الةةةةةةدين أحمةةةةةد بةةةةةةن إدريةةةةةس بةةةةةةن عبةةةةةد الةةةةةةرحمن المةةةةةالكي الشةةةةةةهير بةةةةةالقرافي )المتةةةةةةوفى:  :القرافةةةةةى-54
 م 1994الطبعة: األولى،  ،بيروت -دار الغرب اإلسالمي ،حمد بو تبزة :قلالذتيرة، المح،هة(214

 المذهب الشافعى 

الشةةافعى: أبةةو عبةةد اللةةه محمةةد بةةن إدريةةس بةةن العبةةاس بةةن عثمةةان بةةن شةةافع بةةن عبةةد المطلةةب بةةن عبةةد منةةاف المطلبةةي -55
 م1990هة/1410 ،بدون ابعة ،بيروت –دار المعرفة  ،األم ،هة(204القرشي المكي )المتوفى: 

دار  ،حاشةيتا قليةومي وعميةرة ،والشيش عميرة ،الشيش شهاب الدين القليومى ،اإلمامان المحققان المدققان ،القليومى وعميرة-52
 م.1995-هة1415بدون ابعة،  ،بيروت –الفكر 

لكتةب دار ا ،المهذب فةي فقةة اإلمةام الشةافعي،هةة(472أبو اسحاس إبراةيم بن علي بةن يوسةف الشةيرازي )ت:  :الشيرازى -57
 .بدون سنة نشر ،العلمية

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجةويني، أبةو المعةالي، رلةن الةدين، الملقةب بإمةام الحةرمين )ت:  :الجوينى-51
يب ،نهاية المطلةب فةي درايةة المةذهب  ،هة(471  ،دار المنهةاد ،حققةه وصةنع فهارسةه: أ. د/ عبةد العظةيم محمةود الةدل

 م 2007-هة1421الطبعة األولى، 
 ،هة(224إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراةيم المزني )المتوفى:  ،مختصرالمزني )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(-59

 م1990هة/1410سنة النشر:  ،يروتب –دار المعرفة 
 المذهب الح بلى 

 ،هةة( 751جوزيةة )ت: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شةمس الةدين ابةن  ةيم ال ،إعالم الموقعين عن رب العالمين-20
  .م1991 -هة 1411الطبعة األولى،  ،ييروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،تحقيل: محمد عبد السالم إبراةيم

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، رةم الصةالحي، شةرف الةدين، أبةو  :الحجاوى -21
دار المعرفةة  ،أحمد بن حنبل،المحقل: عبد اللطيع محمد موسى السبكياإلقناع في فقه اإلمام  ،هة(921النجا )ت: 

 لبنان –بيروت 
زاد المعةةةاد فةةةي هةةةدي تيةةةر العبةةةاد، محمةةةد بةةةن أبةةةي بكةةةر بةةةن أيةةةوب بةةةن سةةةعد شةةةمس الةةةدين ابةةةن  ةةةيم الجوزيةةةة )المتةةةوفى: -22

 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ،هة(751
منصةور بةن يةونس بةن صةالأ الةدين ابةن حسةن بةن  ،لنهى لشرأ المنتهةى المعةروف بشةرأ منتهةى اإلراداتدقائل أولي ا-23

 .م1993 -هة 1414الطبعة: األولى،  ،الناشر: عالم الكتب ،هة(1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 
وتى الحنبلةى )المتةوفى: منصور بةن يةونس بةن صةالأ الةدين ابةن حسةن بةن إدريةس البهة :ةشاف القناع عن متن اإلقناع-24

 م.1994هة /1415الناشر: دار الكتب العلميةالطبعة: السابعة والعشرون ,  ،هة(1051
 قانونيةمراجع 
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تحقيةل: ،لتةاب األموال ،هةة(224أبةو ع بيةد القاسةم بةن سةاللم بةن عبةد اللةه الهةروي البغةدادي )ت:  :أبو القاسم بةن سةالم -25
 ) هذا ليس قانون أبدا( .بدون سنة نشر ،بيروت –الناشر: دار الفكر.  ،تليل محمد هراس

 .2000 – العرمية النهضة دار – اللي الحاسب استخدام عن الناشهة الجرائم – تمام اه حسام أحمد. د-22
 .القضاء رجال مكتبة 1979 الخا  القسم – العقومات قانون  في الوسي  – سرور فتحي أحمد. د.أ-27
 اسةتخدام عةن الناشهة الجرائم – األول الكتاب – الحديثة والتكنولوجيا الجنائي ن القانو  – الصغير الباقي عبد جميل. د.أ-21

 .العرمية النهضة دار – اللي الحاسب
 دار – البرمجيةات قةانون  األول الكتاب – المعلومات ونظم الكمبيوتر قانون  موسوعة – الحفناوي  علي فاروس  المستشار-29

 .2001 – الحديث الكتاب
 الفكةر دار – النمةوذجي العرمةي القةانون  فةي واإلنترنةت الكمبيةوتر جةرائم مكافحةة – حجةازي  بيةومي الفتاأ عبد المستشار-70

 .2002 الجامعي
 .1910 القضاء رجال مكتبة – القضاء وأحكام بالفقه عليه امعلق   الجنائية اإلجراءات قانون  – سالمة مأمون . د.أ-71
 .2001 والتنمية األداء تطوير مرلز – اإللكتروني النشر جرائم – األلفي محمد محمد المستشار-72
 الحةديث المصةري  المكتةب – اإلنترنةت عبةر األتال يةة الجةرائم عةن الجنائيةة المسةهولية – األلفةي محمةد محمد المستشار-73

 .2005 – األولى الطبعة
 :األبحاس

 .7  -2001 والتنمية اإلدارة تطور مرلز – اإللكتروني النشر جرائم – األلفي محمد المستشار-74
  القضاء رجال مكتبة – 1910 الخا  القسم – العقومات قانون  في الوسي  – سرور فتحي أحمد. د.أ-75
د. جميةةةل عبةةةدالباقي الصةةةغير، القةةةانون الجنةةةائي والتكنولوجيةةةا الحديثةةةة، الكتةةةاب األول: الجةةةرائم الناشةةةهة عةةةن اسةةةتخدام -72

 ، 1992الحاسب اللي، دار النهضة العرمية ة القاهرة، 
وا، رورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقومات، الطبعةة الثانيةة، دار النهضةة العرميةة ة القةاهرة، د.محمد سامي الش-77

1991. 
د. تالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ضوء االتفا يات الدولية والتشريعات الوانية والشريعة اإلسالمية -71

 م، 2012رية، مصر، وجرائم الرأي والتعبير، دار الفكر الجامعي، اإلسكند
رقم  12م،المجموعة الرسمية،س 1911مايو  2 نقض  540د. اارس سرور،جرائم النشر واإلعالم،مرجع سابل،  -79

104 . 
د. محمد عزت أحمد حامد، العمل اإلذاعي والتليفزيوني بين التجريم والمشروعية، رسالة دلتوراه، للية الحقوس، جامعة -10

 .م2013انطا، 
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