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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

جريمػػػػة التحػػػػريض عػػػػي الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية، كالقػػػػانكف دراسػػػػة الدراسػػػػة إلػػػػ  تيػػػػدؼ ىػػػػذه 
عي التشريعات المتعمقة بجريمػة  تبلؼجو االتفاؽ كاالخالفمسطيني، كالتشريعات المقارنة، كبياف أك 

بػػراز خطػػكرة المحػػرض عمػػ  المجتمػػع، كمػػدل كفايػػة القكاعػػد التجريميػػة عػػي التشػػريع  التحػػريض، كار
  .الفمسطيني لمقضاء عم  ىذه الجريمة 

النصػكص المتعمقػة بجريمػة التحػريض عػي تتبػع  التحميمػي   المنيج الكصػفي   اعتمد الباحث
قػػانكف الفمسػػطيني، ثػػـ كازف الباحػػث بػػيف نصػػكص القػػانكف الفمسػػطيني عػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، كال

 المجرِّمة لمتحريض، بنصكص قكانيف أخرل باستخداـ المنيج المقارف تحقيقنا لمفائدة المرجك ة.  

كػػػكف جريمػػػة التحػػػريض مػػػف أكثػػػر الجػػػرائـ مثػػػارنا لمجػػػدؿ تنبػػػع أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف 
تبسػػة، كدكر المحػػرض عػػي تحريػػؾ الجػػاني ليقػػارؼ الفعػػؿ كالنقػػاشل لطبيعػػة جريمػػة التحػػريض المم

المدعكع إليول عجاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف النصكص المتعمقة بيا عي التشريعات الفمسطينية، 
كتضعيا عي مكازنة مع تشريعات قانكنية أخرل، مسمطة الضػكء عمػ  جيػكد عقيػاء المسػمميف عػي 

 لتعامؿ المشرع الفمسطيني مع ىذه الجريمة. معالجة ىذه الجريمة، كصكالن لمراجعة حقيقية 
 نتائج الدراسة: 

ة، كتػػػارة اختمفػػػت نظػػػرة المشػػػرِّع الفمسػػػطيني لجريمػػػة التحػػػريضل عتػػػارة جعميػػػا جريمػػػة مسػػػتقم   -1
 عد ىا صكرة مف صكر المساىمة الجنائية. 

، ماؿ القانكف الفمسطيني المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية إل  التشدد عي عقكبة المحػرِّض -2
 أٌما عي القانكف المطبؽ عي المحاعظات الشمالية عجنح إل  تخفيؼ العقكبة. 

 :توصياث الدراست

تكحيػػد القػػكانيف المطبقػػة عػػي شػػطرم الػػكطف، كصػػيانة تشػػريع عمسػػطيني متكامػػؿ، ضػػركرة  -1
ح عي ثناياىا جريمة التحريض، كممحقاتيا.   مؤسس عم  نظرة إصبلحية شاممةل تكضِّ

نية عي التشريع الفمسػطيني تػنصع عمػ  اسػتقبللية جريمػة التحػريض، ضركرة إعراد مكاد قانك  -2
 .كعدـ إدراجيا كصكرة مف صكر المساىمة الجنائية
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Abstract  
This study aimed to investigate the status of crime incitement in Islamic law 

compared to the Palestinian law and other legislations. The study presented the 

aspects of similarity and dissimilarity in this regard, and highlighted the seriousness 

of this crime on society. The study also discussed sufficiency and adequacy of the 

criminal rules prescribed in the Palestinian legislation to eliminate this crime. 

The researcher adopted the analytical descriptive method in tracking the legal 

texts related to the crime of incitement in Islamic law and the Palestinian law. The 

researcher then compared the relevant texts found in the Palestinian law with the 

provisions of other laws using the comparative method to achieve the desired benefit. 

The importance of this study is based on the fact that crime incitement is 

among the controversial and debatable crimes. This is due to the fact that such a 

crime is quite confusing in terms of defining the role of the inciting party in 

motivating the incited one to commit the crime. Thus, this study revealed the relevant 

texts in the Palestinian legislation, and compared them with other laws. This 

highlights the efforts of Muslim jurists in dealing with this serious crime, and 

confirms the need to perform a real review of the Palestinian legislation in this 

regard. 

Study Results: 

1. Palestinian legislators have different opinions regarding the nature of the crime 

incitement. It may be considered as an independent crime or as a form of criminal 

contribution. 

2. The Palestinian law implemented in the Gaza Strip (the Palestinian Southern 

governorates) is more strict in dealing with the crime of incitement compared to 

the West Bank (the Palestinian Northern governorates). 

Study Recommendations: 

1. The necessity of unifying the laws implemented in the Gaza Strip and the West 

Bank into an integrated Palestinian legislation based on a comprehensive 

reformation approach. This approach should address the issue of crime 

incitement and its related practices. 

2. The need to allocate special legal provisions in the Palestinian legislation that 

clearly state independence of the crime of incitement, which means that it should 

not be appended under the crime of criminal contribution. 
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 شكر وتقدير

عيو، مؿء السماكات كاألرض كمؿء ما شئت مف  اا مباركن ا كثيرن حمدن  الميـ لؾ الحمد
شيء بعد، أىؿ الثناء كالمجد، أحؽ ما قاؿ العبد، ككمنا لؾ عبد، أشكرؾ ربي عم  نعمائؾ التي 
ال تعد، كآالئؾ التي ال تحد، أحمدؾ كأشكرؾ أف يسرت لي إتماـ ىذه الدراسة عم  الكجو الذم 

 أرجك أف ترض  بو عني.

 عد الحمد هلل، عإنني أتكجو بالشكر كالتقدير إل :كب
أساتذتي بالشكر  كأخص ،كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة االسبلمية أساتذتي الكراـ عي

 .القانكف  الشريعة كعي كمية كالطاقـ اإلدارم كاألكاديمي، كالباحثيف  ,في قسم القانون

حسام الدين الدكتور/ سعادة : كريميفلا تقدير كالعرعاف إل  أستاذم  كأتقدـ  بالشكر كال
، الذم تفضؿ كأشرؼ عم  رسالتي، كالذم تعيدني مف المرحمة األكل  حت  نيايتيا، الدن
 ا أف أتقدـكال يفكتني عي ذات المقاـ  أيضن ديؽ، نجازىا بصكرتيا النيائية، عكاف نعـ األخ كالصار ك 

نيا بالجكانب الشرعية يكتزي ،استيثراء در بالشكر كاالمتناف لمف كاف لو األثر الكاضح عي إ
 -حفظو اهلل- مخدة أبوسالم  /فضيمة الدكتور

، رفيق أسعد رضوانكما أتقد ـ بالشعكر الجزيؿ إل  األستاذيف الفاضمىيف: الدكتكر: 
عم  ما بذاله ًمٍف جيد مشككر عي -عضكىٍم لجنة المناقشة القاضيحامد تامر كالدكتكر: 

ميما باالطِّبلع عم   محتكيات ىذه الرِّسالة كمناقشتيا، كما يتفض بلف بو ًمٍف تكجييات تكمِّؿ تفضع
 أٍف أككف أىبلن لئلعادة ًمٍف عمميما.   راجينا اهلل  البحث كتزيده إشراقنا كنكرنا بإذف اهلل

و بالشكر الجزيؿ لكؿِّ مف كقؼ بجانبي مف إخكة كأقارب كزمبلء أعٌزة  كال يفكتني أف أتكج 
 ما لدييـ ألصؿ إل  ىذا المكاف. قدمكا كؿ  

ا لكجو الكريـ، كيتقبمو عمبلن جارينا إل  يـك  أسأؿ اهلل  أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن
 .القيامة، إنو كليع ذلؾ كالقادر عميو
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 : مقدمة

الحمد هلل المتفضؿ عم  عباده بعظيـ إنعامو، ككثير امتنانو، عمو الحمد مؿء السماكات  

ُّ   ف شيء بعد، ال نحصي ثناء عميو، قاؿ تعال : كاألرض، كمؿء ما شاء م ٰر ٌّٰى

(1)َّنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ
 

ؿ صبلة كأتـ تسميـ، الداعي كالصبلة كالسبلـ عم  خير الخمؽ حبيبنا محمد عميو أعض 
غ رسالة ربو، كأباف السبيؿ، عصمكات اهلل عميو كتسميماتو مع إل  كؿ خير، كالسراج المنير، بم  

     ذكر كؿ ذاكر إل  يـك الديف، كبعد...

 فالنظػر عم ػ بغضِّ  تكتمؿ أركانيا، اع يعاقب عم  الجريمة عندمبو أف المشرِّ  ـمف المسم  
 دكف كتكػػكف ثمػػرة لنشػػاطو ،عيرتكبيػػا الفاعػػؿ كحػػده للجريمػػة بصػػكرتيا البسػػيطةبيػػا، عقػػد تقػػع اقػػاـ 
 ،كاحػد مجػـر مػف كقعػت كاحػدة جريمػة أمػاـ نكػكف حينئػذ ،تحقيقيػا عػي أحػد معػو يساىـ عبل ،سكاه
 الجريمػػة يرتكػػب كعنػػدما ،األشػػخاص مػػف عػػدد جيػػكد تضػػاعر نتيجػػة لالكاحػػدة الجريمػػة تقػػع كقػػد

 األشػػخاص ىػػؤالء بػػيف يجمػػع أف بشػػرط لالجنائيػػة المسػػاىمة دبصػػد نكػػكف عػػدة أشػػخاص الكاحػػدة
 الجريمة. لتنفيذ لكاحدة معنكية رابطة

يقػػػؿ  ف دكره التنفيػػػذ الجريمػػػةل ألل كالمخطػػػط الرسػػػمي ،ك العقػػػؿ المػػػدبرف المحػػػرض ىػػػإ 
 ،اآلخػريفعمػ   كػاف يتمتػع بمقػدرة عاليػة عػي التػأثير إذاالسػيما  ،خطكرة عػف دكر الفاعػؿ المػادم

 . اختيار طريؽ الجريمة  لحمؿ نيره عم  ل بذلؾ نفكذه المادم كالمعنكممستغبلًّ 

راميػة تعبػر عػف عسػاده االجتمػاعي كمػا يتمتػع بػو مػف إرادة إج ،كبيذه الخاصية لممحرض 
ػنػو بػذلؾ يػؤدم دكرن ل عإاألخبلقػيك  ا عيعمػؿ جاىػػدن  لمنزعػة المعاديػة لممجتمػعلا ا يشػكؿ مظيػرن ا مزدكجن

عيككف بػذلؾ قػد بػرىف عمػ   ،كيقكـ بإعداد المجـر مف ناحية أخرل ،حيةعم  عكرة الجريمة مف نا
لما يتسـ بػو نشػاطو مػف خطػكرة قػد تفػكؽ خطػكرة سػائر  لدكره العدائي عي تجسيد الفكر اإلجرامي

 مف ساىـ عي الجريمة.

 ،مف نطاؽ المساىمة الجنائيةالتحريض  إخراج إل كىذا ما دعا بعض التشريعات 
 .األصميكاعتباره عي حكـ الفاعؿ  ،تقمةكالنص عميو بصفة مس

                                                 

 .[18]النحؿ: ( 1) 
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مكضكع التحريض عم  الجريمة عند حديثيـ عف  تناكلكاعقياء الشريعة اإلسبلمية  إف
كأساس ىذه التفرقة أف  ،كاشتراؾ بالتسبب ،كقسمكه إل  اشتراؾ مباشر ،االشتراؾ عي الجريمة

أك  ،أك تحريضو ،ريمة باتفاقوكالثاني يتسبب عي الج ،يباشر تنفيذ الركف المادم لمجريمة األكؿ
التحريض صكرة مف صكر  حيث عٌدكا لا عف تنفيذ الركف المادم لمجريمةبعيدن  ،بذؿ العكف

 التحريض، كاإلعانة .ك  كىي االتفاؽ، ،االشتراؾ بالتسبب

يع كذلؾ عي التشر كعم  ضكء ما تقدـ سأسمط الضكء عم  جريمة التحريض، 
 المختمفة .التشريعات ية ك الشريعة اإلسبلمالفمسطيني مقارنة ب

، كاعة الجكانب القانكنية المتعمقة بجريمة التحريض البحث يحكم اال أدعي بحاؿ أف ىذ
 لمة التحريض عي التشريع الفمسطينيبؿ ىك مجرد محاكلة عي البحث عف النظاـ القانكني لجري

ىذا البحث أبحاث  كي أساىـ عي كضع لبنة مف لبنات البناء القانكني الفمسطيني، كأرجك أف يمي
كدراسات أعمؽ كأدؽ كأشمؿ، يتـ عييا تبلعي اليفكات كالنقص الذم شاب ىذا البحث، كأخذ ما 

 حت  يكتمؿ البناء، كنصؿ إل  الصكرة المثم  لمنظاـ القانكني عي عمسطيف. لبو مف إيجابيات

 :أىمية الدراسة

 النقاط اآلتية: تكمف أىمية ىذا البحث عي 

ا نظرن  ،ف أكثر المكضكعات إثارة لمجدؿ كالنقاش عي قكانيف العقكباتيزاؿ التحريض م ال .1
كالذم يقكـ بإيجاد الفكرة اإلجرامية لدل  ،لمطبيعة المميزة التي يتمتع بيا المحرض

  مما يجعمو يتميز بخطكرة خاصة . لكحممو عم  مقارنة الجريمة ،شخص آخر
كر باستحداث كسائؿ جديدة لمتط يةقابم لما ليا مف لخطكرة جريمة التحريض تكضيح .2

 كتعقدىا. ،لتطكر الكسائؿ العممية لباستمرار
 :مشكمة الدراسة

 ،تتمثؿ مشكمة البحث عي أف جريمة التحريض ىي جريمة تتطكر بتطكر أنماط الحياة
التنظيـ  ا: متياآل ؿؤ استة البحث عي المشكم دكرلذا تل كأدل ذلؾ إل  كجكد مسائؿ متجددة

التحريض صكرة مف صكر  دع كىؿ يع ؟ريض عي التشريع الفمسطينيالقانكني لجريمة التح
 ة بذاتو؟المساىمة الجنائية أـ جريمة مستقم  

 :أسئمة الدراسة

 :تيةلبحث لئلجابة عم  األسئمة اآليسع  ا
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 كسائمو؟ كما ؟ما المقصكد بالتحريض .1
 أنكاع التحريض؟ ما .2
 ؟ما أركاف التحريض .3
 شركطو؟ما ك  ؟عناصر التحريضما  .4
 عقكبات المقررة لجريمة التحريض؟الما  .5
 ( مف قانكف العقكبات الفمسطيني؟31ىؿ تقع محاكلة التحريض كعؽ المادة ) .6
عندما ترتكب جريمة التحريض خارج الببلد ىؿ تعمؿ نصكص القانكف الفمسطيني أـ  .7

 القانكف األجنبي؟
ارسة ؽ ممحينما عم   1936ؽ المشرع عي قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ عِّ ىؿ كي  .8

 عم  طمب الحككمة؟ جراءات القانكنية بناءن اإل

 :أىداف الدراسة

 ييدؼ ىذا البحث إل :

ما يتعمؽ بجريمة التحريض عي القانكف الفمسطيني كالشريعة  تقديـ رؤية كاضحة حكؿ .1
 اإلسبلمية كالتشريعات المقارنة.

رقـ  نيالفمسطي العقكبات قانكف ضكء تبياف أكجو االختبلؼ حكؿ جريمة التحريض عي .2
 مع القكانيف المقارنة.1960لسنة  16رقـ ك ، 1936لسنة  74

، كضركرة اتخاذ اإلجراءات رة المحرض عم  المجتمع الفمسطينيخطك  إظيار مدل .3
 البلزمة المتعمقة بيذه الجريمة.

 :منيج الدراسة

كقد  لالكصفي التحميمي كالمنيج المقارفيعتمد البحث بشكؿ كبير عم  اتباع المنيج 
المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إل  كصؼ كتحميؿ النصكص القانكنية الباحث اعتمد 

 كالعمؿ عم  تقييميا. ،المتعمقة بمكضكع البحث

كالشريعة  ع الفمسطينيبيف التشريعي المقارنة المنيج المقارف اعتمد الباحث كما 
ية المتعمقة بمكضكع حيث سيتـ إبراز بعض الجكانب القانكن لكالتشريعات المختمفة اإلسبلمية،

 البحث، كذلؾ حت  يتـ دراسة المكضكع بالشكؿ المطمكب.
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 الدراسات السابقة:

حاكؿ الباحث تتبع ما كتب عي ىذا المكضكع، كقد كجد بعض الدراسات المتعمقة بو، عحاكؿ 
الباحث االستفادة مف ىذه الدراسات عي إثراء بحثو، كتسميط الضكء عم  قضية البحث، كرعده 

ات مقارنة، كحاكؿ الباحث تتبع ىذا المكضكع عي التشريع الفمسطيني، كىك ما يأمؿ بتشريع
 الباحث إضاعتو لممكتبة القانكنية، كمف ىذه الدراسات السابقة ليذا البحث: 

التحريض عم  الجريمة عي قانكف العقكبات األردني، لمباحث: محمد عطااهلل العساسفة،  .1
 .2007ميا، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، كمية الدراسات الع

التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )دراسة تأصيمية تطبيقية(،  .2
لمباحث: عيد بف مبارؾ العرعج، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ 

 .2006لمعمـك األمنية، 
مباحث: ضاكم جزاع زبف المسؤكلية الجنائية لبلشتراؾ بالمساعدة )دراسة مقارنة(، ل .3

 .ـ 2011ضاكم المطيرم، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، 
عقكبة التحريض عم  الجريمة عي الشريعة اإلسبلمية )دراسة مقارنة(، لمباحث: محمكد  .4

  ـ.  2012اليبللي عبد الصمد، رسالة ماجستير، جامعة المنصكرة، 
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  :ىيكمية الدراسة

جميع األعكار المتعمقة بمكضكع البحث بطريقة متناسقة كمتكازنة قدر  حاكلنا عرض
اإلمكاف، تكفؿ تغطية جميع جكانبيا، كقد اقتضت طبيعة البحث أف يتـ تقسيـ مكضكعو إل  

 عصميف كخاتمة، ككعؽ ذلؾ ستككف الييكمية العامة لمبحث عم  النحك اآلتي:
 .: ماىية جريمة التحريضولالفصل األ 

 .كصكرىا ،التحريض : مفيـك جريمةكؿاألالمبحث 

 .كالتطكر التاريخي ليا ،المبحث الثاني: عناصر جريمة التحريض

زىا عن غيرىا من الصور يوتمي ,لجريمة التحريضالتجريمية  القواعد :ثانيالالفصل 
  .الجرامية

 .التحريض : أركاف جريمةاألكؿالمبحث 
 .اإلجرامية ريمة التحريض كنيرىا مف الصكرأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف ج المبحث الثاني:

  .: القواعد العقابية لجريمة التحريضلثالفصل الثا

 .:  شركط جريمة التحريضاألكؿ المبحث

 .المبحث الثاني: عقكبة جريمة التحريض

 الخاتمة:

 .: النتائجأواًل 

 .ا: التوصياتثانيً 
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 األول الفصل
جريمة التحريض في الشريعة  ةماىي  

 انونوالق
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  :األولالفصل 
 ماىية جريمة التحريض بين الشريعة والقانون

التحريض ىك جـر نص عميو المشرع الفمسطيني عي قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  إف
كصكرة مف صكر  ،باعتباره جريمة قائمة كمستقمة بذاتيا مف ناحية ـل1936( لسنة 74)

ف عإ لكلذلؾ ،كاعة عات الجنائية المقارنةالتشري ت عميياكنص   ،االشتراؾ الجرمي مف ناحية أخرل
: جريمة مثؿ ،باعتباره جريمة مثؿ أم جريمة كانت لكعناصر ميمة ،أركافالتحريض يقكـ عم  
بارتكاب جريمة مف خبلؿ  آلخرشخص  إيعازكيقـك التحريض مف خبلؿ  ،لخالقتؿ كالسرقة ...إ
بمباشرة نشاطو  اإلقداـكية تصميـ الفاعؿ عم  كتق ،كزرع بذكرىا لديو ،خمؽ عكرة الجريمة

 مبحثيف نفردسماىية جريمة التحريض عف كلمحديث  ،اإلجراميةكتحقيؽ النتيجة  ،اإلجرامي
  ، كبيذا سيتناكؿ الباحث الفصؿ األكؿ عم  النحك اآلتي: مستقميف لمحديث عنيما

 .كصكرىا ،مفيـك جريمة التحريض :األكؿالمبحث 

 .فيـك جريمة التحريضم : األكؿالمطمب 

 .صكر جريمة التحريض المطمب الثاني:ك 

 كالتطكر التاريخي ليا. ،عناصر جريمة التحريض :المبحث الثاني 

 التطكر التاريخي لجريمة التحريض. :األكؿالمطمب 

 عناصر جريمة التحريض. :المطمب الثاني
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  :األولالمبحث 
 مفيوم جريمة التحريض وصورىا

عاختمؼ لفظو، كتباينت صيانتو  لعيفريمة التحريض عند المشرِّ تعددت تعريفات ج
ختبلعيـ تبعنا ال لىـل تبعنا لممنطمقات التي انطمقكا منيا، كاختمؼ تكييفيـ لممكاد التشريعية عيياعند
عند تعريفيا  لجريمة التحريض مف حيث، كسيكضح الباحث عي ىذا المبحث لمفيكـعي ا

ثـ يسمط الباحث الضكء عم  التعريفات االصطبلحية  اإلسبلمية،المغكييف، كعند عقياء الشريعة 
، ككذلؾ  التشريع الفمسطيني ظير تناكؿ، كيي عقياء القانكف لجريمة التحريض عند لممفيـك

المتأمؿ عي بعض التشريعات يمحظ إنفاليا لمسألة تحديد المفيكـ،  كلعؿ   ،التشريعات المقارنة
جريمة التحريض عي ل وتعريف داحث عي ثنايا حديثو عنكتكضيح معناه، كىذا ما سيظيره الب

ا التشريعات المقارنة، إلبانة الطبيعة القانكنية لجريمة التحريض، كاإلعصاح  لكسيفرد الباحث عرعن
، إذ تتعدد صكره، صكر جريمة التحريض يتناكؿ الباحث عي المطمب الثاني ثـعف كنييا، 
يختمؼ عي جكىر الجريمة، كمنيا ما يختمؼ تبعنا لمف كالو، كتتنكع مشاربو، عمنيا ما كتختمؼ أش

يتمق  التحريض، كمنيا ما يختمؼ عي مكضكع التحريض، كمنيا ما يختمؼ عي جسامة الجريمة 
 كاألثر المترتب عمييا.

 :األولالمطمب 
 مفيوم جريمة التحريض

تحديد  جدًّا لمحكـ عم  األشياء، ككضع الحدكد ليا يسيـ عي إف تحديد المفاىيـ ميـ  
ا أف األمر يتعمؽ بطبيعة اإلنساف كتصرعاتو، كما ينشأ عنيا مف أخطاء تحتاج  كنييا، خصكصن

إنزاؿ العقكبات بحؽ المخالفيف عمقنا بإل  كضع قيكد ترجعيا إل  صكابيا، كلٌما كاف األمر مت
ظيار حدكده حت  ال يقع اإلنساف عريسة سيمة لمخطأ تو، ، كيتجنب كيبلكجب تحديد المفيكـ، كار

ا تظير أىمية تقييد المفاىيـ، كحدىا بحدكد كاضحة المعالـ، كمف ىذه المفاىيـ مفيـك نى كمف
التحريضل لما لو مف أثر بالغ عي حياة المجتمعات كاألعراد، كما يتعمؽ بو مف تأثير عم  

ف كلٌما كاعيندععكف نحك السمكؾل عيككف راععة ليـ أك مقبرة ليـ عي حبائؿ الجريمة،  لاألعراد
لذا اجتيد المشرعكف عي عم  أعراد كثيريفل التحريض أداة سيمة لمتجني التكسع عي جريمة 

، كاإلعصاح عف المقصكد بو، كتكييؼ طبيعتو  لصيانة نصكص كاضحة إلبانة المفيـك
 القانكنية.
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 : تعريف جريمة التحريضاألولالفرع 

كعي  ،الغة كشرعن جريمة التحريض مف حيث تعريفيا  فرععي ىذا ال يتناكؿ الباحث
.لجريمة التحريض ريع الفمسطينيكالتش ،كعي التشريعات المقارنة ،اصطبلح عقياء القانكف

 : التعريف المغوي لجريمة التحريضأواًل 

 تعريف الجريمة لغة: 

 ،) ـى رى كيرد عي المغة لمعافو عدة، كىي: القطع، كالجناية الجريمة مصدر لمفعؿ الثبلثي )جى
رىمىو يىٍجًرميو جاء عي لساف العرب: " كالتحقيؽ. لضخامة، كاإلثـ، كالكسب، كا ٍرـي: القىٍطعي. جى الجى

ًريمىةه: مىٍقطيكعىةه. رىةه جى شىجى ٍرمان: قىطىعىوي. كى ٍمعي أىٍجراـه .. جى ، كىاٍلجى ٍرـي: الذ ٍنبي ٍرـي: الت عدِّم، كالجي كالجي
ٍرمان  ـى يىٍجًرـي جى رى ًريمىةي، كقد جى كـه، كىىيكى الجى ـى كأى  كجيري ًريـه كاٍجتىرى ـ، عىييكى ميٍجًرـ كجى ـٍ ...ٍجرى ـى ًإلىٍيًي رى كجى

ًريمةن  ـٍ جى مىٍيًي ٍرميو أىٍم أىذنب. كىعى ـى ًإذىا عىظيـى جي ري نى  ًجناية، كجى ـ: جى جتُّ قاؿ تعال  : ..كأىٍجرى

، " حتجت"، قاؿ الفراء: القيٌراءي قرؤكا (1)َّمجحجمثهتمتختحت
ث   ن كـ"  ابو كاألىٍعمىشي كقرأىىا يىٍحيى  ٍبفي كى اءى "كىالى ييٍجًرمى ـي اٍلعىرىًب ًبفىٍتًح اٍليىاًء، كىجى كىبلى ، كى ، ًمٍف أىٍجرىٍمتي

  .(2)"كـ بيٍغضي قىٍكـو أىف تىٍعتىديكاًعي الت ٍفًسيًر: كىالى يىٍحًممىن  
ريمة مفرد كعي معجـ المغة العربية المعاصرة: " ـى ) لمفعؿ مصدر، جى مؿ كؿع ع(، كىك جرى

 . (3)المعنكٌم العميؽ لقيـ مجتمعو ما يجمب األذل
 تعريف الجريمة اصطالًحا: 

: كيٌؿ ػأنياالجريمة مف الناحية القانكنية ب صاحب معجـ المغة العربية المعاصرة عر ؼ
نحة أـ جناية أـ تييمة أمر إيجابٌي أك سمبٌي ييعاقب عميو القانكف سكاء أكانت ميخالىفة أـ جي

(4). 
 . (5)محمكد حسني بقكلو: عمؿ أك امتناع يرتب القانكف عم  ارتكابو عقكبة كعر عيا

كعر عيا محمد الحمبي: " تصرؼ أك ععؿه أك ترؾ يقع تحت طائمة التجريـ، يحظره 
 . (6)المشرِّع، كيفرض العقكبة البلزمة لو" 

                                                 

 [8: المائدة( ]1) 
ـى ( مادة )92-12/91ابف منظكر، لساف العرب )ج  (2)  رى  .(جى
ـى ( مادة )1/366)ج معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر: أحمد مختار (3)  رى  .(جى
 .المرجع السابؽ (4) 
 (. 40حسني: مجمكد نجيب، شرح قانكف العقكبات )ص (5) 
 (.68ت الفمسطيني )صالحمبي: محمد عمي، شرح قانكف العقكبا (6) 
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 لغة:  التحريضتعريف 

لمداللة عم  المبالغة  لالت حريض مصدر لفعؿ رباعي عم  زنة "عع ؿ" ضعفت عينو
كالزيادة عي معن  الفعؿ، كلعؿ  المتأمِّؿ عي المعاجـ العربية يبلحظ دكراف المعاني المغكية لمصيغ 

" عي معنييف:  رىضى كقد : معن  الحث كاإلحماء كالتحضيض، األكؿالمشتقة مف الفعؿ الثبلثي "حى
 (2).(1)َّيتىتنتمتزترتيب ُّ كرد عي قكؿ اهلل تعال : 

، أم عاسده مريضه (3)ثاني: المرض كالسكء كاليبلؾكال   رىضه ، يقكؿ الجكىرم: "رجؿه حى
... كالتىٍحريضي عم  القتاؿ: الحثع كاإلحماءي عميو ، كقد يمحظ الناظر عي المعاجـ (4)"ييٍحًدثي

ؿه  أصالة معن  الفساد كاليبلؾ عي الصيغ المشتقة مف الفعؿ "حرض"، يقكؿ ابف منظكر: "كىرىجي
ًرضه  : الى ييٍرجى حى رىضه اؼي شرعهكحى ٍيريهي كىالى ييخى رىضي اٍلفىاًسدي، حىرىضى   خى ًرضي كالحى الرجؿي نٍفسىو ... كالحى
يا ٍرضن  يىٍحًرضي ال ًذم الى حي  عييٍرجى  كىالى مىيِّته عييكأىس  ا. كالميٍحرىضي اٍليىاًلؾي مىرىضن : أىعسدىا..احى

ٍقًموً فىاًسدي ًعي ًجٍسمً ًمٍنوي... كالحاًرضي الٍ  ٍزفي أىك اٍلًعٍشؽي ًو كىعى : ال ًذم أىذابو اٍلحي رىضي كىىيكى ًعي  ،... كالحى
ٍيرى ًعيوً  : ىيكى الس اًقطي ال ًذم الى خى ًقيؿى مى  النعييكًض، كى ٍعنى  ميٍحرىض... كالس اًقطي ال ًذم الى يىٍقًدري عى مى

(5) ،
 )مف البسيط(:إلييا نفسو مف شدة الكجد قائبلن  بيتو الذم يذكر عيو الحالة التي آلت كأىنشد لمعىٍرًجيٌ 

ني  ، عأىٍحرىضى ؤه لىج  ًبي حيب  ت   شىف ني الس قىـ     ًإني اٍمري ، كىحى ت   بىًميتي حى
(6) 

كقد جاء عي لساف  -كىك عصيح عندىـ-خركجيا لممعن  اإليجابي  قد عم ؿ المغكيكفك  
ا لسرِّ تسمية الحث عم  القتاؿ با غىًة أىف تحيث  لتحريض: "كتٍأكيؿ الت ٍحًريض ًعي المع العرب تكضيحن

ثًّ  " ااإًلنساف حى ؾى : كالحاًرضي ال ًذم قىٍد قىارىبى اٍليىبلى ٍنوي، قىاؿى م ؼ عى يىٍعمىـي مىعىوي أىنو حاًرضه ًإٍف تىخى
(7). 

، عجاء التحريض بمعن  الحث كاإلحماء  كقد كرد المعنياف عي كتاب اهلل عز كجؿ 
مثزثرثيتىتنتمتزترتيب ُّ عي قكلو تعال : كالتحضيض 
ىثنث يكىكمكلكاكيقىقيفىفيث ىلمل

                                                 

 [65( ]األنفاؿ: 1) 
 .( مادة )حرض(7/133( مادة )حرض( ل ابف منظكر، لساف العرب )ج 3/1070( الجكىرم، الصحاح )ج2) 
 ( مادة )حرض( .7/133)ج  المرجع السابؽ( ل 3/1070)ج المرجع السابؽ( 3) 
 ( مادة )حرض( .3/1070)ج المرجع نفسو( 4) 
 ( مادة )حرض( .7/134لعرب )ج ( ابف منظكر، لساف ا5) 
 .( مادة )حرض( 7/134ابف منظكر، لساف العرب )ج ( ، 313العرجي، ديكاف العرجي )ص( 6) 
 ( مادة )حرض( .7/133)ج  المرجع السابؽ( 7) 
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جغمعجعُّ  ، كجاءت بمعن  اليبلؾ عي قكلو تعال : (1)َّرنمماميل

 .(2) َّحكجكمقحقمفخفحفجفمغ

إف المدقؽ عي المعن  المغكم لمفعؿ "حرض" يبلحظ اشتمالو عم  معن  الحث كاإلحماء 
حماء عي أمر خيِّر محمكد، كقد يككف عي أمر مذمكـ، كالتحضيض، كقد يككف الحث كاإل

 يتاننا عيك تحريض مذمكـ مجر ـعرض مسمـ زكرنا كبع عي الحياةل عمف حر ض عم  ككبلىما كاق
عيك  لكذكم الحاجات ،كالمساكيف ،شرعنا كعادة كديننا، كمف حر ض عم  اإلنفاؽ عم  الفقراء

، كعي المعن  المغكم ىك لدعع اليبلؾ عف تحريض محمكد شريؼ مرضي  عند اهلل كالناس
ؼ كتخاذؿ، أك مصير منتظر إف تخم   ،المحر ض كما سبؽ ذكرهل لما يعممو المحرِّض مف عقكبة

كعي السمبي عكس ذلؾ، كأٌما المعن  الثاني ليا عيك اليبلؾ كالفساد، كىك متعمؽ عي المفظ 
 عؿو سيئو مبغض عند اهلل كالناس.أصالة، كعي المعن  السمبي لمتحريضل لما عيو مف دعع لف

كمف جميؿ كـر المفظة المغكية ما تكحيو حركعيا مف دالالت مرتبطة بالمعن  المغكم عي 
السياقات المتعددةل عالمتأمِّؿ عي حركعيا األصمية يمحظ تككنيا عم  الترتيب مف حركؼ ثبلثة: 

اتيا يجد لطائؼ داللية جمالية لصف ئالراء، كالثالث: الضاد، عالمستقر : الحاء، كالثاني: األكؿ
، كتكاد تغمب صفات الضعؼ عم  (3)راقية، عحرؼ الحاء ميمكس ًرٍخك مستفؿ منفتح مصمت

كالرقة كالتنانـ  الحرؼ عدا اإلصمات، كلعٌؿ صفاتو لينة سيمة تدؿ عم  حالة السبلسة كاليدكء
ليحركيـ  لالء الصامتيفعيحتاج الفاعؿ إل  حالة مف اإلثارة كاالستفزاز ليؤ  لقبؿ كقكع الفعؿ

عيأتي الحرؼ الثاني، كىك الراء، عتتقمب صفاتو بيف القكة كالضعؼ،  لكيكجييـ لفعؿ يريده
عيجمع بيف  ل(4)الجير كالتكسط كاالستعبلء كاالنفتاح كاإلذالؽ كالتكرير كاالنحراؼ :كمنيا

د كالحيرة لممحر ض حالتيف، عالمتأٌمؿ لداللة تقمب الحرؼ بيف القكة كالضعؼ يشي بحالة الترد
كىك ما يدؿ عميو  ت عميقة: أيقدـ عم  الفعؿ أـ ال؟عتثكر عي نفسو تأمبل لحالما يتمق  الفعؿ

التكرير عي الحرؼ، ككذا يمكف أف يستشؼ مف داللة الحرؼ ما يحتاجو المحرِّض مف جية 
قناع لممخاطبيف  لبكؿ الكسائؿ لنشر عكرتو لكيسع  ،عيكرر عمييـ األمر مرارنا مف جية أخرلل كار
كينفذ مراده، حت  يصؿ إل  مبتغاه أك يفشؿ عي مسعاه، كىك ما يشي بو  ،ليجد مف يناصره

                                                 

 [65( ]األنفاؿ: 1) 
 [85( ]يكسؼ: 2) 
 ( . 131الجمؿ، المغني عي عمـ التجكيد )ص( 3) 
 ( .131المرجع السابؽ )ص( 4) 
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عيك حرؼ مجيكر رخك مطبؽ منفتح مصمت  ،الحرؼ الثالث مف الصيغة كىك "الضاد"
، تغمب عميو صفات القكة عدا الرخاكة، عتشي صفة االستطالة بما يحدث الفعؿ مف (1)مستطؿ

جتمع بيف مصدؽ كمكٌذب، بيف داع لمجريمة أك الفضيمة، كعاعؿ ليا، أك منكر ليا عرقة عي الم
ف قصر عيزيائيًّا،  ،نيا المعنكمحالة عصيبة يشعر اإلنساف بطكؿ زمأك متستر عمييا، عيي  كار

كتصديؽ قائمول عيندعع  ،كقد تكحي قكة الصفات بقكة الفعؿ الكاقع ما يدعع المرء لتنفيذ محتكاه
 كب منو دكف تردد بقكة التحفيز الذم كقع تحت سطكتو، ما يحقؽ لممحرِّض بغيتو.لمفعؿ المطم

المبالغة كالتكثير، كىك ما يحتاجو المحرِّض  كعي الصيغة الصرعية )حر ض( داللةي 
إلقناع مخاطبيو لتنفيذ مطمبو، كىك أمر ال يتأٌت  عادة مف الطمب مرة كاحدة بؿ يحتاج إل  

 تكرار كمبالغة.

نبئ تمامنا عف المعن    المغكم لمصيغة الصرعية )حرض( كمشتقاتيا يي إف المعن
االصطبلحي، عيك األساس كالمنطمؽ، كىك ما سيطرقو الباحث بعد قميؿ بمشيئة اهلل، كاستباقنا 

 بيف المفظ كمضمكنو، بيف ا متكامبلن لمحديث عإف المعن  المغكم لمصيغة كدالالتيا يبني تعالقن 
 الكاقع عيو، بيف المعن  المغكم كالمعن  االصطبلحي.المفظ كالسياؽ المغكم 

 ا: التعريف الشرعي لجريمة التحريضثانيً 

الفقياء كالمفسريف كالعمماء نجد أف تعريؼ جريمة التحريض عي  كتابات بعد التأمؿ عي 
 ،الشريعة اإلسبلمية ال يختمؼ عف التعريؼ المغكم، عغايتو الحث كالحض كاإلحماء عم  الشيء

 لمرء لمفعؿ.كندب ا

"إنراء المجني عميو بارتكاب  :التحريض بأنو   تعريؼإل اءالفقي بعضكقد ذىب 
و إليو جِّ عإذا كاف مف كي  لكالمفركض أف يككف اإلنراء ىك الداعع الرتكاب الجريمة ،الجريمة

ف التحريض ىك أعبل يمكف القكؿ ب لنراء كال تحريضكلك لـ يكف إ ،اإلنراء سيرتكب الجريمة
 .(2)كسكاء كاف لمتحريض أثر أك لـ يكف" ،عع الجاني لمجريمةالذم د

                                                 

 ( .131الجمؿ، المغني عي عمـ التجكيد )ص( 1) 
( ، أكرد المرجع " إنراء المجني عميو"،  كالصكاب الجانيل 1/367جعكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )( 2) 

ألنو عاعؿ الجريمة، كالمجني عميو ىك الضحية، كقد يككف المقصكد بمفظ" المجني عميو" مف ناحية جريمة 
 تحريض. التحريضل عيك ضحية ال
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كاف ذلؾ أسكاء  لكدععو نحك إتياف الجريمة ،التأثير عم  الغير"بأنو:  رآخ وععر   ك
كيدخؿ تحت عنكاف  ،مف قبيؿ المنكر دع مع كؿ ما يع ،أك نير ذلؾ ،أك إنراء ،أك كعيد ،بكعد

 .(1)المعصية"

جبهئُّ  الجياد عي قكلو تعال :  عم هلل عند الحث التحريض عي كتاب اقد كرد ك 

خسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحب

نتمتزترتيب ُّ عي قكلو تعال : ، ك (2) َّمصخصحصمس
ىثنثمثزثرثيتىت مكلكاكيقىقيفىفيث
كجاء التحريض بمعن  اليبلؾ عي  ،(3)َّرنمماميلىلمليكىك

مفخفحفجفمغجغمعجعُّ  قكلو تعال :  جكمقحق

 .(4)َّحك

معصية يجكز  ، إذ اعتبرتياالسنة النبكيةعي  جريمة لتجريـ التحريض عم  اكجاء 
عز -: "ال طاعة لمخمكؽ عي معصية اهلل -صم  اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ  ، قاؿعمييا العقاب
ه إال أف يؤمر رً كٍ ا: "عم  المرء المسمـ السمع كالطاعة عيما أحب كأي ، كقكلو أيضن (5)"-كجؿ

ظو نصر ا، كقصة كعب بف األشرؼ عندما أن(6)بمعصية عبل سمع كال طاعة"ف أمر إبمعصية ع
صم  اهلل عميو -عم  رسكؿ اهلل  اا قريشن ضن ا كمحرِّ عذىب إل  مكة مغاضبن  لاهلل لممسمميف عي بدر

، (7)بقتمو عند عكدتو مف مكة إل  المدينة -صم  اهلل عميو كسمـ-عأمر النبي  ،كالمسمميف -كسمـ
 .(8)ا عي التحريض عم  قتؿ الخكارجمسمـ عي صحيحو بابن  كقد أعرد اإلماـ

                                                 
 ( .219الفاخرم، االشتراؾ الجنائي عي الفقو اإلسبلمي )ص( 1) 
 .[84: النساء]( 2) 
 .[65: األنفاؿ]( 3) 
 .[85]يكسؼ: ( 4) 
 .[1095، رقـ الحديث2/248حمد بف حنبؿ،أمسند اإلماـ : ابف حنبؿ]( 5) 
 [.4668رقـ الحديث ،2/301، حمد بف حنبؿأمسند اإلماـ : ابف حنبؿ]( 6) 
 .(182-3/181ج) كتاب المغارم كما بعدىا . محمديف عمر الكاعدم،( 3/54ج) ابف ىشاـ، السيرة النبكية( 7) 
 النيسابكرم، صحيح مسمـ بشرح النككم، المجمد الرابع، الجزء السابع، باب التحريض عم  قتؿ الخكارج.( 8) 
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كعند الحديث عف جريمة التحريض عي الشريعة االسبلمية نجد أف أكؿ مف كقع عي 
كحرضو عم  أكؿ  ،حيف أنكاه الشيطاف -عميو السبلـ-ىك أبينا آدـ  ،براثف ىذه الجريمة

 عميو. دميف إل  أف تاب اهللكأصبح مف النا ،ت سكءتونعبا لالشجرة

معن  يدؿ األكؿ:  :فياإلسبلمية أف التحريض يحمؿ معني كمف اإلعجاز عي الشريعة
معن  يدؿ اآلخر: كتحريض المؤمنيف عم  الجياد عي سبيؿ اهلل، ك  لكيحث عميو ،عم  الخير
،كتحريض المسمميف  بعضيـ  لعم  الشر  كارتكاب المعاصي. عم  بعضو

 ريضا: التعريف القانوني لجريمة التحثالثً 

 عدةل تعريفات، ععرعكه باىتـ شراح األنظمة الجنائية المعاصرة بتعريؼ جريمة التحريض
بأنيا: "عبارة عف خمؽ التصميـ عم  ارتكاب جريمة  ياتعريف إل  عقياء القانكفعذىب بعض 

 .(1)أك مجرد محاكلة خمؽ ذلؾ التصميـ" ،معينة لدل شخص آخر بنية دععو إل  تنفيذىا

إل  تعريؼ التحريض بأنو: "ىك خمؽ عكرة الجريمة لدل  نيـم كذىب جانب ثاف
 .(2)كي تتحكؿ إل  تصميـ عم  ارتكابيا" لثـ تدعيميا ،شخص

إف الناظر عي التعريفيف السابقيف يمحظ تركيزىما عم  عكرة خمؽ  الجريمة، كالتصميـ 
 . صكر التحريض ي، كىك صكرة مفعمييا، إال أنيما يغفبلف عكرة تعزيز عكرة الجريمة لدل الجان

أك بث عكرة الجريمة عي  ،أك زرع ،بينما رأل جانب ثالث أف التحريض: "يقصد بو خمؽ
كال عبرة بالكسائؿ التي  ،أك نير حاسمة ،إف كانت نير راسخة لأك دعميا لديو ،نفس الفاعؿ

 .(3)يتبعيا المحرض لبمكغ مقصده"

الجريمة عي ذىف الفاعؿ  ؼ التحريض بأنو: "ىك زرع عكرةيعر إل  ترابع  ذىب عريؽك 
عالتحريض ىك خمؽ عكرة  :كعي عبارة أخرل ،بما يقترف بو ذلؾ مف تشجيعو عم  ارتكابيا

 .(4)كي تتحكؿ إل  تصميـ عم  ارتكابيا" لثـ تدعيميا ،الجريمة لدل شخص

                                                 
 ( .146حسني، المساىمة الجنائية عي التشريعات العربية )ص ( 1) 
الصيفي، االشتراؾ بالتحريض، كمكضعو النظرية العامة لممساىمة الجنائية نقبلن عف المجدكب، التحريض  (2) 

 (.435عم  الجريمة مشار إليو عي حسني، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص
 ( .337نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة )ص( 3) 
، شرح قانكف العقكبات عفيفة ( مشار إليو عي أبي151ة العامة لقانكف العقكبات )صعبد المنعـ، النظري( 4) 

 ( .516القسـ العاـ كعقنا ألحدث التعديبلت )ص
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: "إف المحرض ىك الذم  يكجد التصميـ الجرمي عند منيـ جانب خامسقاؿ بينما 
 .(1)عي كقكعيا" األكؿكالسبب  ،لمجريمةعيك المدبر  لالفاعؿ

ا عي الجريمة كؿ مف حرض عم  ارتكاب الفعؿ بأنو: "يعد شريكن  جانب سادسعرعيا ك 
 .(2)عم  ىذا التحريض" إذا كاف ىذا الفعؿ قد كقع بناء لالمككف لمجريمة

يجابي الذم يقكـ بو لمتحريض بأنو :" ىك النشاط اإل ـبتعريفي منيـ جانب سابع ذىبك 
 .(3)بيدؼ دعع المحرض إل  ارتكاب الجريمة " لمحرضال

خمؽ التصميـ عم  الجريمة لدل الفاعؿ يا: "إل  تعريفيا بأنثامف جانب ذىب قد ك 
عالمحرض إذف ىك الذم يدعع نيره نحك ارتكاب  لككضعو بناء عم  نحك ارتكابيا ،األصمي

ف العقكبات المصرم سنة الجريمة، كىذا التحريض ىك الذم أكص  بو المؤتمر السابع لقانك 
 .(4)"ـ1957

إف المتأمِّؿ عي التعريفات السابقة يمحظ خمكىا مف النتيجة اإلجرامية، كتبعاتيا، كىك أمر 
 ميـ إلكماؿ أركاف جريمة التحريض، كالكشؼ عف أحكاليا كاممة.

: عيعرعو بأنو لمتحريض تيخمص إل  التعريؼ اآليالباحث  فإن في ضوء ما تقدمو 
كدعع صاحبيا إل  ارتكاب  ،بقصد التأثير عييا لإل  اإلرادة الخاصة لمف يكجو إليونشاط يتجو 

بتعزيزىا  أك ،بتشجيع عكرة كانت قد كجدت لديو مف قبؿ كأ ،سكاء بخمؽ عكرتيا لديو لالجريمة
 سكاء تحققت النتيجة اإلجرامية أـ لـ تتحقؽ. للديو

 نة والتشريع الفمسطينيا: تعريف جريمة التحريض في التشريعات المقار رابعً 

كالدارس لمتشريعات يبلحظ لـ تنص أنمب التشريعات عم  تعريؼ محدد لمتحريض، 
اشتماليا عم  معن  التحريض كمفظة، كتطبيؽ، كأحكاـ، دكف تعريؼ اصطبلحي محدد لمفظ، 

، كعدـ تقييدهل  ألف المفظ يشمؿ كؿ ما مف شأنو حمؿ كلعؿ ذلؾ راجع إل  اتساع المفيـك
 .(5)التصرؼ عم  كجو معيف متمثؿ عي القياـ بفعؿ أك عمؿ معيف لو أثر مؤكد شخص عم 

                                                 
ا ألحدث التعديبلت عفيفة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ كعقن  عي أبي ليو( مشار إ1/705، )ججندم( 1) 

  .( 516)ص
 ( .295القسـ العاـ )صمصطف ، شرح قانكف العقكبات ( 2) 
 .( 1349)ص التحريض عم  القتؿ عي اإلسبلـ الحجاحجة ك العمي،( 3)
 ( .555سركر، أصكؿ قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة )ص( 4) 
 .( 330)ص راشد، مبادئ القانكف الجنائي( 5) 
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الفمسطينية نجد الكطنية السمطة أراضي بالرجكع إل  قكانيف العقكبات المعمكؿ بيا عي ك 
الجنكبية  اتعفي المحاعظ لأنيا تضمنت العديد مف المكاد التي تنص عم  جريمة التحريض

قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير ك ، ـ1936( لسنة 74يطبؽ قانكف العقكبات رقـ )
يطبؽ قانكف العقكبات األردني رقـ عالشمالية  اتا عي المحاعظ، أم  ـ1979الفمسطينية لسنة 

 ـ.1979قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة ككذلؾ  ،ـ1960( لسنة 16)

الفمسطينية لـ الكطنية ي أراضي السمطة القكانيف المطبقة عطبلع عم  نصكص كباال
 ،الباحثكف كالدارسكف عي ىذا المجاؿ تكقؼ عندها لجريمة التحريض ا محددن تعريفن الباحث جد ي
ف المشرع الفمسطيني ، مع أ(1)ا لجريمة التحريضف كانت معظـ التشريعات قد أكردت نصكصن ار ك 

 .ا تجريمية لمتحريضقد أكرد نصكصن 

 ،ـ1936( لسنة 74ريض عي قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )قد ذيكرت جريمة التحك 
أك  ،نيرهحمؿ "كؿ مف حاكؿ  :كالتي تنص عم  (31: المادة )تيةي نصكص المكاد اآلكذلؾ ع

ككاف ذلؾ  ،أك عي الخارج ،أك ترؾ عي عمسطيف ،أك تشكيقو عم  ارتكاب ععؿ ،حاكؿ تحريضو
أك الشرائع المعمكؿ بيا إذ  ،بمقتض  شرائع عمسطيفا أك الترؾ عيما لك تـ كقكعو يعد جرمن  ،الفعؿ

 ،ا بنفس الجـريعتبر مجرمن  ،ذاؾ عي الببلد التي كاف عي النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عييا
كيعاقب بنفس العقكبة التي يعاقب بيا عيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾ عي 

أك  ،عؿ أك الترؾ أـ الشخص اآلخر الذم حمموسكاء أكاف ىك الذم حاكؿ ارتكاب الف لعمسطيف
نو إذا كانت النية قد عقدت عم  ارتكاب الفعؿ أك الترؾ أكيشترط عي ذلؾ  ،أك شكقو ،حرضو

عبل تتجاكز العقكبة ما ىك مقرر  لذلؾ عي الشرائع المعمكؿ بيا عي  لعي مكاف خارج عمسطيف
عيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ  ،عيياالببلد التي كانت عييا النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ 

 أك الترؾ.

ا أف ال تتخذ اإلجراءات القانكنية عي الحالة األخيرة إال بناء عم  طمب كيشترط أيضن 
 .(2)الحككمة ذات االختصاص عي المكاف الذم كاف عي النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عيو"

رة عم  خر عم  اإلناآا ض شخصن "كؿ مف حر  : كالتي تنص عم  (50المادة )ك 
دينت نو إذا أي أ عي ذلؾكيشترط  ،كيعاقب باإلعداـ ،نو ارتكب الخيانةأعمسطيف بقكة مسمحة يعتبر 

                                                 
( قانكف العقكبات 216ـ، كعي المادة )1969(لسنة 16(، قانكف العقكبات األردني، رقـ )80/1مادة )( 1) 

 ( قانكف العقكبات القطرم. 55( قانكف العقكبات المبناني، كعي المادة )217السكرم، كعي المادة )
 ـ( ، كالمطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936( لسنة )74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )31المادة )( 2) 
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عتعاقب بالحبس  لكثبت ببينة تقنع بيا المحكمة بأنيا حامؿ ،ا ألحكاـ ىذه المادةامرأة كعقن 
كالمادة  ،/أ(56كالمادة ) ،(55كالمادة ) ،(54كالمادة ) ،/ج(52المادة )كذلؾ عي ك  ،المؤبد"

 /أ(.145كالمادة) ،(أ/60)

عف جريمة التحريض، التحرير الفمسطينية  لمنظمةكقد تحدث قانكف العقكبات الثكرم 
 أنو:عم  كالتي تنص  (86)ادة مف يقكـ بالتحريض، كذلؾ عي المبنصكص تتعمؽ بعقكبة 

كسيمة كانت عم   ا آخر بأيةا مف حمؿ أك حاكؿ أف يحمؿ شخصن ضن محرِّ  دع . يع1"
 ارتكاب الجريمة.

  .(1) ة"ض عم  ارتكاب الجريمة عف تبعة المحر  ض مستقم  رِّ . إف تبعة المح2 

ف التحريض ىك لجريمة التحريض عم  أ ىذه المادة جاءت بتعريؼ أفكىنا نبلحظ 
ف جريمة التحريض ىي جريمة مستقمة عف شخص لشخص آخر بأم كسيمة كانت، كأ أمحمؿ 

كالمادة  ،(87المادة ):  كىي ،ككذلؾ تـ ذكر التحريض عي العديد مف المكاد ،ضمحر  جريمة ال
 ،/أ(3كذلؾ عي المكاد ) ،كنصكص تتعمؽ بالمحرض ،(287كالمادة ) ،(205كالمادة ) ،(199)

كالمادة  ،(205( كالمادة )198كالمادة ) ،/ب(168كالمادة ) ،/أ(94كالمادة ) ،(9كالمادة )
كذلؾ عي  ،كنصكص تتعمؽ بالفعؿ حرض ،/ب(378كالمادة ) ،/ب(377كالمادة ) ،(345)

كالمادة  ،(214كالمادة ) ،/ب(196كالمادة ) ،(173كالمادة ) ،(160كالمادة ) ،(153المكاد )
(357.) 

 اتالمطبؽ عي المحاعظ ـ1960( لسنة 16كلقد تضمف قانكف العقكبات األردني رقـ )
 لا مف حمؿ نيره عم  ارتكاب جريمةضن محرِّ  : "يعدع قكلو النص  عم  جريمة التحريض بالشمالية 

أك بصرؼ  ،أك بالحيمة كالدسيسة ،أك بالتأثير عميو بالتيديد ،أك بتقديـ ىدية لو ،ابإعطائو نقكدن 
 .(2)أك بإساءة االستعماؿ عي حكـ الكظيفة" ،النقكد

ا مف ضن محرِّ  "يعدع  ( بقكلو:216ض عي المادة )ؼ قانكف العقكبات السكرم المحرِّ كلقد عر  
ا كىك منقكؿ حرعيًّ  ية كسيمة كانت عم  ارتكاب جريمة"ا آخر بأحمؿ أك حاكؿ أف يحمؿ شخصن 

 .(3)مبنانيالعقكبات مف قانكف ال( 217عف نص المادة )

                                                 
 .ـ( 1979الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ )قكبات ( مف قانكف الع80المادة )( 1) 
 .محاعظات الشماليةالمطبؽ عي ال 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )80/1المادة )( 2) 
 ( .344أحمد، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ )ص( 3) 
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ا عم  ضن محرِّ  ( عم  أنو: "يعدع 55عو قانكف العقكبات القطرم عي المادة )ككذلؾ عر  
أك يحمؿ نيره بأية كسيمة مف الكسائؿ عم  ارتكاب تمؾ  ،ارتكاب جريمة كؿ مف يغرم

 .(1)الجريمة"

نو استعاض عف ذلؾ ا لمتحريض إال أأما بالنسبة إل  المشرع الفرنسي عمـ يضع مفيكمن 
أك  ،نو يتـ باليديةل عقرر أبتعداد الكسائؿ التي يتـ بيا ىذا النكع مف النشاط عم  سبيؿ الحصر

ف كؿ نشاط يككف الغرض منو دعع إنساف إل  ارتكاب جريمة حيث إب لخ.إ..، أك الكعيد ..الكعد
عإذا لـ تتكاعر  ،اتحريضن  كاقترف بكاحد أك أكثر مف ىذه الكسائؿ التي حددىا القانكف يعدع  ،ما

نو يشترط لمعقاب عم  التحريض عي ، كىذا يعني أكسيمة مف ىذه الكسائؿ انعدـ التحريض
 .(2)التشريع الفرنسي أف يتـ بعمؿ مادم

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة التحريض
ـ أجريمة التحريض جريمة مستقمة  عدِّ ت العقابية عيما بينيا مف حيث اختمفت التشريعا

كتشريعات أخرل لـ تسمؾ  ،جريمة مستقمة عد تياعيناؾ تشريعات  لصكرة مف صكر االشتراؾ
الضكء عم  مكقؼ  ىذا الفرع سنمقي كعي ،صكرة مف صكر االشتراؾ عد تياك  ،ىذا النيج

 دع : ىؿ تعتيبد مف اإلجابة عم  التساؤؿ اآلالك  ،لةأالمس التشريعات الجنائية المقارنة مف ىذه
 صكرة مف صكر االشتراؾ اإلجرامي؟ جريمة التحريض جريمة مستقمة بذاتيا؟ أـ تعدع 

 أواًل: موقف المشرع الفمسطيني من جريمة التحريض

التحريض كسيمة مف كسائؿ االشتراؾ عي  عد  نو أمشرعنا الفمسطيني نجد نظرنا إل  إذا 
 -: (3)عم  ـ1936لسنة  (74مف قانكف العقكبات رقـ ) (23عقد نص عي المادة ) لالجريمة

لدل ارتكاب جـر يعتبر كؿ شخص مف األشخاص المشار إلييـ أدناه بأنو قد اشترؾ عي -1
 :ز اتيامو بوكيجك  ،نو ارتكبوأك  ،ارتكاب ذلؾ الجـر

نفؿ أأك  ،حد األععاؿ المككنة لمجـرأأك  ،كؿ مف ارتكب بنفسو الفعؿ المككف لمجـر .أ 
  .ا لمجـرأمر أك أمكر يعتبر إنفاليا مككنن بالقياـ 

                                                 
 ( مف قانكف العقكبات القطرم.55المادة )( 1) 
.( .22)ص المسئكلية الجنائية لممحرض عم  الجريمة ،القببلكم(2)

 المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية. ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات رقـ( 23) المادة( 3) 
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بقصد تمكيف أك مساعدة نيره عم   لنفؿ القياـ بفعؿأأك  ،كؿ مف ارتكب ععبلن  .ب 
 ارتكاب الجـر . 

أـ   ،ا حيف ارتكابوسكاء أكاف حاضرن  لالجـرا آخر عم  ارتكاب كؿ مف ساعد شخصن  .ج 
 لـ يكف .

ا عي المكاف كيعتبر الشخص بأنو ساعد نيره عم  ارتكاب الجـر إذا كاف مكجكدن  .د 
 ،أك تقكية تصميـ الفاعؿ األصمي ،بقصد إرىاب المقاكميف لالذم ارتكب عيو الجـر

 أك ضماف ارتكاب الجـر المقصكد.
ا حيف سكاء أكاف حاضرن  لارتكاب الجـر ا آخر عم كؿ مف حمؿ أك أنرل شخصن  .ق 

 أـ لـ يكف. ،ارتكابو

ا بأنو ارتكب إم   ل()د(مف ىذه المادة اتياـ الشخص1يجكز عي الحالة المشار إلييا عي الفقرة)-2
 أك بأنو حمؿ أك أنرل نيره عم  ارتكابو. ،الجـر بنفسو

ؿ عي جميع األحكاؿ عيتحم لإذا أديف شخص بأنو أنرل أك حمؿ نيره عم  ارتكاب الجـر-3
. ،نفس التبعة  كما لك كاف ىك الفاعؿ األصمي لذلؾ الجـر

عيما لك ععمو بنفسو  ،اارتكابو جرمن  تبرا آخر عم  ارتكاب ععؿ أك ترؾ يعكؿ مف حمؿ شخصن -4
 ،أك الترؾ ،ا كيعاقب بنفس العقكبة المقررة عيما لك كاف ىك الذم ارتكب الفعؿ أصميًّ يعتبر عاعبلن 
 أك الترؾ. ،مو بأنو ىك الذم ارتكب ذلؾ الفعؿكيجكز اتيا

كالتي تنص  ،( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني51/1كذلؾ عي نص المادة )
إذا  ،ض نيره عم  ارتكاب الفعؿ المككف لمجريمةا عي الجريمة كؿ مف : حر  كن يشر  تبريع عم  "

 .(1)"كاف ىذا الفعؿ قد كقع بناء عم  ىذا التحريض

( مف قانكف العقكبات 31عي نص المادة )   قانكف العقكبات الفمسطينيبالنظر إلك 
كؿ مف حاكؿ : "إذ نص  عم  بياف عقكبة المحرض بقكلو ـ1936( لسنة 74الفمسطيني رقـ )

أك عي  ،أك ترؾ عي عمسطيف ،أك تشكيقو عم  ارتكاب ععؿ ،أك حاكؿ تحريضو ،نيرهحمؿ 
أك  ،ا بمقتض  شرائع عمسطيفلك تـ كقكعو يعد جرمن أك الترؾ عيما  ،ككاف ذلؾ الفعؿ ،الخارج

يعتبر  ،الشرائع المعمكؿ بيا إذ ذاؾ عي الببلد التي كاف عي النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عييا

                                                 
 .ـ14/4/2003 عيكل  المقر بالقراءة األك  ـ.93/2001العقكبات الفمسطيني رقـ مشركع مف( 51/1) المادة(1)
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كيعاقب بنفس العقكبة التي يعاقب بيا عيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ  ،ا بنفس الجـرمجرمن 
ك الذم حاكؿ ارتكاب الفعؿ أك الترؾ أـ الشخص سكاء أكاف ى لالفعؿ أك الترؾ عي عمسطيف

نو إذا كانت النية قد عقدت عم  أكيشترط عي ذلؾ  ،أك شكقو ،أك حرضو ،اآلخر الذم حممو
لذلؾ عي عبل تتجاكز العقكبة ما ىك مقرر  لارتكاب الفعؿ أك الترؾ عي مكاف خارج عمسطيف

عيما لك حاكؿ  ،رتكاب الفعؿ أك الترؾ عيياالشرائع المعمكؿ بيا عي الببلد التي كانت عييا النية ا
ا أف ال تتخذ اإلجراءات القانكنية عي الحالة كيشترط أيضن ، بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾ

األخيرة إال بناء عم  طمب الحككمة ذات االختصاص عي المكاف الذم كاف عي النية ارتكاب 
( 50ا عي نص مادة )ك أيضن  ،جريمة مستقمة جريمة التحريض عد  نجده ع ،(1)"الفعؿ أك الترؾ عيو

خر آا ض شخصن ـ عم  أنو: "كؿ مف حر  1936( لسنة 74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )
كيشترط عي  ،كيعاقب باإلعداـ ،نو ارتكب الخيانةأرة عم  عمسطيف بقكة مسمحة يعتبر عم  اإلنا

 لبت ببينة تقنع بيا المحكمة بأنيا حامؿكث ،ا ألحكاـ ىذه المادةنو إذا أدينت امرأة كعقن أذلؾ 
الشمالية مادة  اتقانكف العقكبات المطبؽ بالمحاعظ ا عيككذلؾ أيضن  ،(2)عتعاقب بالحبس المؤبد"

 .ـ1960مف قانكف العقكبات األردني لسنة  (80/1)

إف المشرِّع الفمسطيني قد زاكج عي طرحو لجريمة التحريض عي ككنيا صكرة مف صكر 
( مف 31( سابقة الذكر، كاعتبارىا جريمة مستقمة عي المادة )23جرمي عي المادة)االشتراؾ ال

نفس القانكف، كلعؿ ذلؾ تناقض عي تناكؿ الطبيعة اإلجرامية ليا، ككاف األىٍكل  بالمشرِّع 
بانة طبيعتيا القانكنية، إاٌل أف المبلحظ لممادتيف يجد  الفمسطيني أف يتفؽ عي النظرة إلييا، كار

باف نفس عقكبة الفاعؿ األصمي عم  جريمة التحريض، كىك اتفاؽ عي النيج العقابي أنيما ترت
ح اعتبارىا جريمة مستقمة، ف أبالباحث ميؿ إليو يكىذا ىك الرأم الذم  بيف المادتيف، كىذا ما يرجِّ

عجريمة التحريض تشكؿ  لكمميزاتيا ،كخصائصيا ،جريمة التحريض جريمة مستقمة بكؿ أركانيا
ثار آيا قد تؤدم إل  كما أن   ،لخطكرتيا عم  األعراد كالمجتمع ككؿ ليا جريمة مستقمةذات بحدِّ 

 كسبلمة أمنو. ،مستقبمية خطرة عم  سبلمة المجتمع

 ثانًيا: موقف الشريعة السالمية من جريمة التحريض

عيقصد بالتحريض إنراء المجني عميو بارتكاب  لشريعة اإلسبلميةمأما بالنسبة ل 
و إليو جِّ عإذا كاف مف كي  لكالمفركض أف يككف اإلنراء ىك الداعع الرتكاب الجريمة  ،الجريمة

                                                 
 .ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية1936لسنة ( 74) ف العقكبات الفمسطيني رقـمف قانك ( 31) المادة(1)
 .ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية1936( لسنة 74) قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( مف 50المادة )(2)
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ف التحريض أعبل يمكف القكؿ ب لكلك لـ يكف ىناؾ إنراء أك تحريض ،اإلنراء سيرتكب الجريمة
نو يجكز عي الشريعة إع ،ثر أك لـ يكفأكسكاء كاف لمتحريض  ،ىك الذم دعع الجاني لمجريمة

كأمر  ،ف التحريض عم  ارتكاب الجريمة معصيةأل لاب عم  التحريض مستقبلًّ اإلسبلمية العق
تبرز أىمية تحديد الطبيعة القانكنية لمتحريض عم  الجريمة عي الفقو ، ك (1)بإتياف المنكر

 كما إذا كاف يعدع  ،ض عم  الجريمةاإلسبلمي مف خبلؿ تحديد التكييؼ القانكني لدكر المحرِّ 
ذلؾ مف تحديد نكع العقكبة الكاجب إنزاليا   رتب عمكما يت ،ا بالتسببيكن شر  كا أا مباشرن شريكن 

ف االشتراؾ بالتسبب إحيث  ،لعقكبات المقدرة أك نير المقدرةكما إذا كانت مف ا ،ضعم  المحرِّ 
كليذا النكع مف االشتراؾ  ،ا عف تنفيذ ركف الجريمة المادمأف يككف دكر الشريؾ خارجن  :يعني

كيسم   ، كاالشتراؾ بالمساعدة ،كاالشتراؾ بالتحريض ،شتراؾ باالتفاؽاال: ىي، ثبلث صكر
 .(2)ك االشتراؾ بالتسببأ ،ععؿ الشريؾ المتسبب االشتراؾ نير المباشر

سكاء  لأك أمر بإتياف منكر ،نو معصيةأالتحريض عي الفقو اإلسبلمي عم   ؼكيعر   
ف الجاني كاف سيرتكب إبحيث  لثرأأك لـ يكف لو أم  ،ارتكاب الجريمةثر عي أكاف لمتحريض 

ا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية العقاب عم  التحريض نو يجكز كعقن إع لالجريمة كلك لـ يحرض
 .(3)ذاتو معصية لككف التحريض عي حدِّ  لمستقبلًّ 

إال أف  (4)كأحمد بف حنبؿ ،كالشاععي ،ا بالتسبب عند أبي حنيفةض شريكن كيعتبر المحرِّ 
أك  ،أك االتفاؽ ،سكاء بالتحريض لا كانت صكر اشتراكولشريؾ بالتسبب أيًّ ا عد  اإلماـ مالؾ 

ا كليس شريكن  ، لمجريمةعاعبلن  نو يعدع إع لعم  مسرح الجريمة كقت ارتكابياإذا حضر ، المساعدة
بحيث إذا  مستعدًّا كلكف بشرط أف يككف ،أك لـ يساعده ،سكاء ساعد المباشر لمجريمة لبالتسبب

  .(5)الجريمة باشرىا ىكلـ يباشر نيره 

                                                 
 .( 1/318)ج التشريع الجنائي اإلسبلمي عكدة،(1)
(، كاالشتراؾ المباشر: ىك االشتراؾ مباشرة عي تنفيذ 79)ص يبينسي، نظريات عي الفقو الجنائي اإلسبلم( 2) 

الركف المادم لمجريمة، أم ا االشتراؾ بالتسببل عيك عدـ مباشرة الركف المادم لمجريمة، كيككف االشتراؾ عي 
ؿ التخطيط أك اإلعانة، أك أم كسيمة تؤدم إلتماـ الجريمة، لكف عقكبة المشترؾ المتسبب قد ترق  لعقكبة الفاع

 المباشر إذا كاف ىك المتحكـ عي إرادة المباشر لمجريمة. 
 .( 1/367)ج التشريع الجنائي اإلسبلمي عكدة،( 3) 
 .( 223صأحكاميا العامة عي االتجاىات المعاصرة كالفقو اإلسبلمي )–الجريمة  خضر،( 4) 
 .( 7/646جالمغني ) ابف قدامة،(5)



23 

 

عي عدـ العقاب الشريعة اإلسبلمية تتفؽ مع القكانيف الكضعية ف أبيف مما سبؽ بيتك 
ف عكرة أك  ،كعي قصر العقاب عم  مرحمة التنفيذ ،كالتحضير لمجريمة ،عم  مرحمتي التفكير

 لقو الكضعيعكرة المساىمة الجنائية عي الفف ية عي الشريعة اإلسبلمية أكسع مالمساىمة الجنائ
ف الفقو أك  ،كالشخصية السائدة عي الفقو الكضعي ،نيا تتسع لتشمؿ أعكار النظرية الماديةإحيث 

ا ض عم  أساس ككنو مباشرن اإلسبلمي متفؽ عم  أساس تحديد الطبيعة القانكنية لممحرِّ 
 ا بالمباشرة استثناء.شريكن  نو يعدع أك  ،مف حيث المبدأ ،بالتسبب

عم  مسرح ض إذا حضر المحرِّ  عاعبلن مباشرنا، بحيث استثناء عد ه أف اإلماـ مالؾ إال
كيستحؽ بالتالي  ،ا بالتسببكليس شريكن  ،ا لمجريمة مباشرن عاعبلن  و يعدع ن  إثناء ارتكابيا عأالجريمة 

 .(1)مثمو عي ذلؾ مثؿ المباشر لمجريمة ،تكقيع العقكبة المقدرة لبلعتداء عم  النفس

ألنيا  لكذلؾ ،جريمة التحريض جريمة مستقمة دع اإلسبلمية تعص إل  أف الشريعة كنخم
ف الشريعة تحـر إككذلؾ ع ،نو معصية يعاقب عمييا بعقكبة تعزيريةأتنظر إل  التحريض عم  

 :لقكلو تعال  لكأكبرىا كالجريمة بشكؿ عاـ مف أشد المنكرات ،اإلعانة عميوك  ،األمر بالمنكر
يهىهمهجهينىنمنُّ  ،  (2)َّخيحيجي
نظر الشريعة اإلسبلمية عي ا من مجر   دع جريمة التحريض عف ارتكاب ععؿ نير مشركع يع سفرتك 

 ما ذىب إليو الباحثعيذا يقكل  لما يؤدم إل  المحـر عيك حراـ ف  إع لا لمقاعدة األصكليةطبقن 
  جريمة التحريض جريمة مستقمة. عدِّ ا لمشريعة اإلسبلمية بحيث جاء مكاعقن 

يمة مستقمة كما ىي عي الشريعة جريمة التحريض جر  أف عدِّ كيميؿ الباحث إل  
كالتي تطابقيا بعض النصكص القانكنية مف القكانيف الكضعية أكل  مف أف تككف  ،سبلميةاإل

كنشر  ،كحت  يتـ االبتعاد عنيا ،ؾ مف أجؿ زجر المنفذيف كالساعيف إليياجريمة باالشترا
 نراء.كاإل ، كاالبتعاد عف الكسكسةالفضيمة عي المجتمع

                                                 
 ( . 1/318عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج( 1) 
 [110آؿ عمراف: ](2)
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 :المطمب الثاني
 صور جريمة التحريض

 ، ا لمظركؼ المحيطة بجريمة التحريضف صكر جريمة التحريض تختمؼ طبقن إ
إل  صكر  عدة اعتباراتبك تقسيميا  ،ذا المطمب صكر جريمة التحريضعي ى يتناكؿ الباحثسك 

كمف حيث مف باشر، كتحريض نير م ،تحريض مباشر :إل  تنقسـ مف حيث الجكىرع لمتعددة
 :كتحريض عاـ، كمف حيث مكضكع التحريض إل  ،تحريض عردم :ل إيتمق  التحريض 

كالتحريض عم  عدـ  ،كالتحريض عم  جرائـ لـ تقع ،تحريض عم  ارتكاب جرائـ كقعت بالفعؿ
د عم  عدـ الطاعة كعدـ االنقياد كتحريض الجنك  ،جريمة أك تحسيف أمر يعدع  ،االنقياد لمقكانيف

كالتحريض عم  بعض طكائؼ المجتمع، كمف حيث جسامة الجريمة كاألثر  ،ت العسكريةمكاجبال
 .كتحريض بتحسيف الجرائـ ،كتحريض نير متبكع بأثر ،المترتب عمييا إل  تحريض متبكع بأثر

 : صور جريمة التحريض من حيث الجوىراألولالفرع 

 ،كيبرز دكاععيا ،ريمةض عي جكىره ىك تعبير عف عكرة، عيك يحبذ الجإف نشاط المحرِّ 
 .(1)كيحبذ آثارىا ،كيغض مف شأف العقبات التي تعترض تنفيذىا

 مباشرالتحريض ال: أواًل 

ىك التحريض المنصب عم  ععؿ معيف نير مشركع، كيستمـز القانكف أف يككف ىناؾ 
عع ا دمٌ م ،ا عم  كراىية عمركض بكرن ا حر  عمك أف زيدن  ،نص عم  ارتكاب الفعؿ المككف لمجريمة

كيبلحظ أف  ،و لـ يحرض عم  القتؿألن   لا لمقاتؿا ال يككف شريكن ف زيدن إع لإل  قتؿ عمرك ابكرن 
 ، كقد(2)نفسيا القانكف يتكمـ عف التحريض عم  الفعؿ المككف لمجريمة ال عم  ارتكاب الجريمة

أبك  إل  خطكرة التحريض المباشر عي الحديث الذم ركاه -عميو الصبلة كالسبلـ–أشار النبي 
ٍينىٍيًو: آًيسه ىريرة: " ؿ  مىٍكتيكبه بىٍيفى عى لىٍك ًبشىٍطًر كىًممىةو، لىًقيى الم وى عىز  كىجى مى  قىٍتًؿ ميٍؤًمفو كى مىٍف أىعىافى عى

ًة الم وً  قد  -عميو الصبلة كالسبلـ –، كالمتأمِّؿ عي الحديث السابؽ يجد أف  الرسكؿ (3)"ًمٍف رىٍحمى
عم  القتؿ، كحذ ره بعقكبة شديدة عي الدار اآلخرة، كىي اليأس مف رحمة  شن ع عقكبة المحرِّض

لممحرِّض بالعقكبة عي اآلخرة، كعدـ النصِّ  -عميو الصبلة كالسبلـ –اهلل، كلعؿ  تحذير النبي 
                                                 

 .( 290صالمساىمة الجنائية عي التشريعات العربية ) حسني،( 1) 
 ( .296مصطف ، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ )ص( 2) 
ا،( 3)  [، كىك حديث 2620: رقـ الحديث 2/874] ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب التغميب عي قتؿ مسمـ ظممن

 اني.ضعيؼ جدنا عف األلب
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، كال تظ  ير عي العمفلعم  عقكبة دنيكية راجع إل  أف جريمة التحريض تككف نالبنا عي السرِّ
 بو الرسكؿ بالعقاب عي اآلخرة. س معرعة تمؾ الكساكس كالدسائسل كلذا رى  عيصعب عم  النا

 مباشرالتحريض غير الا: ثانيً 

رع ز عمف  لكلك أدل ذلؾ إل  ارتكاب جريمة ،ىك التحريض الذم ال تقع بو الجريمة
ف أل لاضن محرِّ  األكؿ أحدىما عم  قتؿ اآلخر ال يعتبر أقدـع لالحقد كالعداكة بيف شخصيف

نما عم  مجرد زرع الحقد ،ريض لـ ينصب عم  ععؿ القتؿالتح كلكف  ،ذلؾ جريمة كال يعدع  ،كار
كمف شكاىد التحريض نير ، كتعاقب عمييا بعقكبة تعزيرية ،زرع الحقد جريمة دع الشريعة تع

رضي اهلل عنو   -عي الحديث الذم ركاه ابف عمر  -عميو الصبلة كالسبلـ –النبي المباشر قكؿ 
ت   " : -كعف أبيو ًط الم ًو حى ٍؿ ًعي سىخى ـٍ يىزى ، لى مى  ظيٍمـو ، أىٍك ييًعيفي عى كمىةو ًبظيٍمـو مى  خيصي ٍف أىعىافى عى مى

إل  دكر بعض الناس  -صم  اهلل عميو كسمـ –كعي الحديث السابؽ يشير رسكؿ اهلل , (1)"يىٍنًزعى 
ض بعض المسمميف عي إثارة الشحناء، كتحريؾ العداكات، كالتحريض عم  الخصكماتل عيحرِّ 

عم  بعضل عتقع البغضاء، كقد ينتج عنيا ارتكاب جريمة ما، عمف قاـ بيذا الدكر عيك محرِّض 
عم  الخصكمة، كقد تكع ده النبي بسخط اهلل حت  يتكب كيرجع عف عظائعو، كىي عقكبة إليية 

يف، كتشنيع مرتبطة بالدار اآلخرة، كىي طريقة مف طرائؽ التشريع اإلسبلمي عي زجر المخالف
 مف أم عقكبة دنيكية أخرل. أععاليـ، كلعم يا عقكبة أشدع 

                                                 
[، كىك 2320: رقـ الحديث 2/787] ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب مف اد ع  ما ليس لو كخاصـ عيو،( 1) 

 حديث صحيح عف األلباني.
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 الفرع الثاني: صور جريمة التحريض من حيث من يتمقى التحريض
 فرديالتحريض ال: أواًل 

كىك ما  ،أك إل  أشخاص معينيف ،كجو إل  شخص معيفينو أاألصؿ عي التحريض 
 .(1)يسم  بالتحريض الفردم

معيف بالذات عم  ارتكاب  نكع مف التحريض تكجيو إرادة جافو كلذلؾ يقتضي ىذا ال
 .(2)كىك ما يسم  )الككالة الجنائية( ،أك بكاسطة الغير ،الفعؿ المككف لمجريمة بنفسو

أك  ،عقد يككف بالقكؿ لكليس ىناؾ كسيمة محدكدة يقع بيا ىذا النكع مف التحريض
أك التشجيع  ،كرة الجريمة لدل الغيرأك بأية كسيمة أخرل تنتج أثرىا عي خمؽ ع ،باإلشارة
 .(3)عمييا

عم  صكرة مف  ـ1936لسنة  74( مف قانكف العقكبات رقـ 118كلقد نصت المادة )
أك أنرل نيره عم  تأديتيا، يعاقب  ،عنصت: "كؿ مف أدل شيادة زكر لصكر التحريض الفردم

أف يككف  عي التحريض األصؿ أف مباحث، كبناء عم  ذلؾ يتبيف ل(4)سنكات" بالحبس مدة سبع
 ا، أم يتجو نشاط المحرض إل  شخص محدد أك عرد معيف.التحريض عرديًّ 

 :(5)ىما ،شترط لكجكد االشتراؾ بالتحريض شرطافكينتج عف ىذا النص أنو يي 

كيشترط أف يككف ىناؾ "لمجريمة: ؾ تحريض عم  ارتكاب الفعؿ المككف أف يككف ىنا .1
 .(6)"اأم أف يككف مباشرن  لفعؿ المككف لمجريمةف يقع ىذا التحريض عم  الأك  ،تحريض

عيصح أف يككف نير  لاكالجدير ذكره ىنا أف التحريض الفردم ال يشترط أف يككف عمنيًّ 
خادـ بمبمغ مف  لغر ف يي أكمثاؿ عم  ذلؾ ب ،كىذا ىك الغالب عي جرائـ التحريض ،عمني

 ا لمصكص.الماؿ عم  أف يترؾ باب منزؿ سيده مفتكحن 

                                                 
 .( 268األحكاـ العامة عي قانكف العقكبات )ص ماىر، الدرة،( 1) 
 .( 432 )ص عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع الجنائي العقابي( 2) 
 .( 369صمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ )سبل( 3) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 118المادة )( 4) 
 ( .349الجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات العاـ )ص( 5) 
 ( .349المرجع السابؽ )ص( 6) 
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نو يجب أ عقياء القانكفلتحريض: اشترط ىنا ا الفعؿ قد كقع بناء عم  ىذا اأف يككف ىذ .2
 ،لكقكع جريمة التحريض أف يككف الفعؿ الذم تحقؽ قد كقع بناء عم  ىذا التحريض

( محمد( بقتؿ )راميعقاـ ) ل(محمكد( عم  قتؿ )رامي( بتحريض )عمرافكعميو إذا قاـ )
ف كنا نع ،عينا ال يقع التحريض  حت  كلك لـ يقع الفعؿ. ،جريمة مستقمة بذاتيا دعىاكار

 عامالتحريض الا: ثانيً  

 .(1)التحريض العاـ أك ما يسم  بالتحريض الجماعي المكجو إل  الجميكر

كدععيـ  ،ضنير معمكميف لممحرِّ  عدة أشخاص عي كالتحريض العاـ مقتضاه التأثير 
 .(2)أك جرائـ معينة ،الرتكاب جريمة

ل  إأك  ،مني ىك التحريض المكجو إل  عدد نير محدد مف الناسكيقصد بالتحريض الع
 ،كالمؤتمرات ،كالندكات ،كالخطب ،عبلـالتحريض عي كسائؿ اإل :طائفة منيـ، كمثاؿ عم  ذلؾ

لسنة  (74)/أ( مف قانكف العقكبات رقـ 69، كىذا ما نصت عميو المادة )(3)كالتجمعات
 مشركعة( الكاردة عي ىذا الفصؿ: "يقصد بعبارة )جمعية نير :بقكليا (4)ـ1936

أك تشجع  ،ضأك تحرِّ  ،أك نير مسجمة تنشط ،كؿ جماعة مف الناس مسجمة كانت . أ
مف األععاؿ  أك بغير ذلؾ عم  ارتكاب أم ععؿ ،أك بما تقكـ بو مف الدعاية ،بنظاميا

 :تية نير المشركعة اآل

 أك بالتخريب. ،قمب دستكر عمسطيف بالثكرة .1

أك أية حككمة  ،أك حككمة أية ببلد متمدنة ،عي عمسطيف قمب الحككمة القائمة .2
 أك العنؼ. ،منظمة أخرل باستعماؿ القكة

أك األمكاؿ المستعممة عي التجارة مع أية  ،تخريب أك إتبلؼ األمكاؿ عي عمسطيف .3
أك تؤخذ بأنيا تخص  ،أك األمكاؿ التي تخص ،أك عي عمسطيف نفسيا ،ببلد أخرل

أك األمكر المشار إلييا  ،تشجيع أم مبدأ مف المبادئأك  ،جمعية ترمي إل  تنشيط
 عي ىذه المادة.

                                                 
 .( 397)ص قانكف العقكبات سبلمة،( 1) 
 .( 432صئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي )عبيد، مباد( 2) 
 .( 1/332جالكليد، األحكاـ العامة عي قانكف العقكبات الفمسطيني )( 3) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( /أ69) المادة( 4) 
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أك بما  ،أك تشجع بنظاميا ،أك نير مسجمة تنشط ،كؿ جماعة مف الناس مسجمة كانت . ب
أك يؤخذ بأنو يرمي إل   ،أك بغير ذلؾ عم  ارتكاب أم ععؿ يرمي ،تقـك بو مف الدعاية

 مف ىذا القانكف". (60)المادة  تحقيؽ نية الفساد حسب المعن  المحدد ليا عي

أك شجع  ،: "كؿ مف نشطأف عم  ،( مف نفس القانكف71المادة ) تإل  جانب ذلؾ نص
أم ععؿ مف األععاؿ التي تعتبر نير مشركعة بم  القياـ أك بأية كسيمة أخرل ع ،نيره بالكتابة

 .(1)مف ىذا القانكف يعتبر أنو ارتكب جنحة" (69)بمقتض  المادة 

أخطر مف  لجماعيا م  ما سبؽ مف النصكص عإننا نجد أف التحريضع كبناءن 
كعدد المعرضيف لمتأثير بو أكثر مف التحريض  ،ألف دائرتو كاسعة لاالتحريض الفردم، نظرن 

ألنيا تشيد عند الجميكر بتأكد  لأف العبلنية تضفي عم  التحريض قكة ف ععضبلن  ،الفردم
 ض مف صحة ما يدعيو. المحرِّ 

عي كثير مف أك )حر ض(  (عشج  )أك  ،(أنرل)مشرع قد استخدـ كممة كنجد أف ال
 كاعة الناس يض العمني ال ييدؼ إل  إقناع ض عي التحر كىذا ما يدلؿ عم  أف المحرِّ  ،األحياف

 لكي يستجيبكا لو. لبؿ يكفي أف يستفيد مف ضعؼ بعضيـ ،بما يدعكىـ إليو

عالتحريض العاـ مقصكر عم   لـكىناؾ عركؽ بيف التحريض الفردم كالتحريض العا
، كالتحريض (2)كالمخالفات ،كالجنح ،بينما التحريض الفردم يشمؿ الجنايات ،الجنايات كالجنح

عي حيف أف التحريض  ،كلك لـ يكف لو أم أثر ،العاـ ععؿ أصمي قائـ بذاتو يخضع لمعقاب
 .(3)ميوأك شركع معاقب ع ،الفردم ال يخضع لمعقاب ما لـ تقع عي صكرة ععؿ تاـ

 الفرع الثالث: صور جريمة التحريض من حيث موضوع التحريض  

 تحريض عمى ارتكاب جرائم وقعت بالفعلال: أواًل 

كتقع  ،الجميكر عم  ارتكاب جرائـ تمس المصمحة العامةيتـ التحريض عي ىذه الصكرة 
كجرائـ  ،كاالعتبار ،كجرائـ الشرؼ ،كجرائـ األشخاص لكنتيجة ليذا التحريض لىذه الجرائـ

 .(4)كالرشكة ،األمكاؿ

                                                 
 المحاعظات الجنكبية. ـ المطبؽ عي1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 71) المادة( 1) 
 .( 1/461جراشد، مبادئ القانكف الجنائي )( 2) 
 .( 433صعبيد، مبادئ القسـ العاـ )( 3) 
 ( .227)ص دراسة عي السياسة التشريعية كعبلقتيا بالتطكر الديمقراطي حرية الصحاعة، براىيـإ( 4) 
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 ا: التحريض عمى جرائم لم تقعثانيً 

ف لـ تقع ار ك  ،عيذه الجرائـ لأك جرائـ تخؿ باألمف ،كالنيب ،القتؿ كالتحريض عم  ارتكاب
ض مف المسئكليةل ذلؾ أف ما تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف إال أنيا ال تعفي المحرِّ 

كالخكؼ بيف أعراد المجتمع الكاحدل عتسكد  ،عم  نشر الذعر الحض عم  ارتكاب الجرائـ يعمؿ
 .(1)كاالضطراب ،كيعـ القمؽ ،الفكض 

 يعد جريمة هأو تحسين أمر  ,ا: التحريض عمى عدم االنقياد لمقوانينثالثً 

 لركج عميو خركج عف الييئة الحاكمةيعد القانكف إدارة الييئة الحاكمة، كعميو عإف الخ
ف إف أداء العمؿ الذم أكجبتو، كحيث يف يعني عدـ تنفيذىا، كاالمتناع عععدـ االنقياد لمقكان

عإنما يككف ذلؾ عند نفاذ  لجريمة التحريض الذم تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ ضد القكانيف يعدع 
ا بالفعؿ، كيجكز أف يككف القانكف ض ضده ناعذن ض عميو، أم أف يككف القانكف المحر  المحرٌ 
 .(2)ايًّ ا جميكر ا أك قرارن مرسكمن 

( لسنة 74/أ( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )60كىذا ما نصت عميو المادة )
ـ عم  أنو: "إيفاء لمغاية المقصكدة مف المادة السابقة يراد بنية الفساد النية المنطكية عم  1936

 أك مف الدكلة ،أك إيقاظ شعكر النفكر مف شخص جبللة الممؾ ،االزدراءأك  ،إيجاد الكراىية
 ،أك مف حككمة عمسطيف القائمة بحكـ القانكف ،أك مف المندكب السامي بصفتو الرسمية ،المنتدبة

أك تييج أىالي عمسطيف عم  محاكلة  ،أك النية المنطكية عم  تحريض ،أك مف سير العدالة
أك عم   ،إيقاع أم تغيير عي أم أمر قائـ عي عمسطيف بحكـ القانكف بغير الطرؽ المشركعة

كالعداكة بيف مختمؼ عئات  ،أك عم  إثارة البغضاء ،أك النفكر بيف أىالي عمسطيف ،الستياءإيقاظ ا
 .(3)الشعب عي عمسطيف"

أك  ،اض شخصن /أ( مف ذات القانكف عم  أنو: "كؿ مف حر  145المادة ) تا نصكأيضن 
 أك ،أك كتابة ،أك عم  تأجيؿ دععيا بألفاظ ،جماعة مف الناس عم  عدـ دعع ضريبة مقررة

 ،ا بو إيصاؿ ألفاظ قاصدن ككؿ مف ارتكب ععبلن  ،اأك تمميحن  ،أك رسكمات مرئية صراحة ،إشارات
أك إل     ،مرئية تتضمف مثؿ ىذا التحريض ألم شخص آخر ،أك رسكمات ،أك إشارات ،أك كتابة

يصاليا إل  شخص إف ععمو ىذا قد يؤدم إل  أكىك عالـ ب ،أك قاـ بذلؾ ،جماعة مف الناس
                                                 

 ( .228)ص بالتطكر الديمقراطيدراسة عي السياسة التشريعية كعبلقتيا  حرية الصحاعة، براىيـإ(1) 
 .( 128)ص الميدم كنيره، جرائـ الصحاعة كالنشر( 2) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( /أ60) المادة( 3) 
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يعتبر أنو  ،أك نير مباشرة ،ل  جماعة مف الناس عم  أم كجو مف الكجكه مباشرةأك إ ،آخر
أك بكمتا ىاتيف  ،اأك بغرامة قدرىا خمسكف جنيين  ،كيعاقب بالحبس مدة ستة شيكر ،ارتكب جنحة
 .(1)العقكبتيف"

 مواجبات العسكريةلوعدم االنقياد  ,ا: تحريض الجنود عمى عدم الطاعةرابعً 

دـ عيقـك اإلعبلـ بحث الجند عم  ع لد ميمات عسكرية لمجيشيتـ ذلؾ عند كجك 
 .(2)لمجيش، كعدـ أداء الكاجبات العسكرية المناطة بيـ يااالنصياع ألكامر القيادة العم

ا مباحة كجائزةل إذ ال ىذا كينبغي أف تككف الكاجبات المأمكر بيا مف قبؿ القيادة أمكرن 
 .(3)ابار مخالؼ تمؾ األمكر مجرمن سبيؿ إلباحة ما ليس بمباح، كال يمكف اعت

( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )55كىذا ما نصت عميو المادة )
أك نفر عي  ،أك عاكف أم صؼ ،: "تحريض الجنكد عم  التمرد: كؿ مف ساعدعم  أف ـ1936

ا أك كاف شريكن  ،أك أحد أعراد قكة البكليس عم  ارتكاب أم ععؿ مف أععاؿ التمرد ،القكل العسكرية
أك أحد أعراد قكة البكليس عم   ،أك نفر عي القكل العسكرية ،ؽ أم صؼ ضابطك  أك شى  ،عي ذلؾ

يعتبر  ،أك عم  نبذ الطاعة ،أك عم  عصياف أمر مشركع صدر لو مف رئيسو ،ارتكاب الفساد
 .(4)كيعاقب بالحبس مدة خمس سنكات" ،أنو ارتكب جناية

أك  ،مف ذات القانكف عم  أنو: "حمؿ أم صؼ ضابط/أ( 56كما نصت عميو المادة )
أك حاكؿ  ،ضو عم  ذلؾأك حر   ،أك أحد قكة أعراد البكليس عم  الفرار ،نفر عي القكل العسكرية

 .(5)يعتبر أنو ارتكب جنحة" ،أك تحريضو عم  الفرار ،حممو
 ا: التحريض عمى بعض طوائف المجتمعخامسً 

قـك كسائؿ اإلعبلـ بالتحريض عم  تفرقة أكاصر المجتمع يتـ التحريض عي ىذه الصكرة عندما ت
كراىيتيا، األمر الذم يؤدم إلي الكاحد، كتعمؿ عم  حث الجميكر عم  ازدراء بعض طكائفو، ك 

كاألضرار  ،كر السمـ العاـ، كالكعاؽ، كمثؿ ىذه األمكر تعمؿ عم  إثارة الفتنة داخؿ المجتمععت

                                                 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( /أ145) المادة( 1) 
 ( .227صحرية الصحاعة ) اىيـ،ابر ( 2) 
 .( 141-140صالميدم كنيره، جرائـ الصحاعة كالنشر )( 3) 
 .ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 55المادة )( 4) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( /أ56) المادة( 5) 
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 الجميع أسرة كاحدة متماسكة مترابطةل لقكلو تعال :ل عاألصؿ أف يككف (1)بكحدتو الكطنية

نئمئزئرئُُِّّّّٰ  يبىبنبمبزبربيئىئ

 .(2)َّزترت

كاالزدراء الذم يمحؽ  ،ا مف حيث مدل االحتقارالتحريض تشييرن  عدع ا سبؽ يمكف ممٌ 
بالمجني عميو المتمثؿ عي الشخصيات المعنكيةل كالدكلة، كالنظاـ الحاكـ، كالشخصيات 

 كحت  الشخصيات العادية. ،كالرؤساء كالقيادات العميا االعتباريةل

 واألثر المترتب عمييا ,الفرع الرابع: صور جريمة التحريض من حيث جسامة الجريمة

 متبوع بأثرالتحريض ال: أواًل 

 ،ض الجريمةأم أف يرتكب المحر   لا ألثرهىك ذلؾ النكع مف التحريض الذم يككف منتجن ك 
ما نصت عميو عؿ  ذلؾ ما أشارت إليو النصكص القانكنية، كمف ذلؾ ، كلأك يشرع عي ارتكابيا

خر آا شخصن  ضبقكليا: "كؿ مف حر  ـ 1936لسنة  (74)( مف قانكف العقكبات رقـ 50المادة )
، كقد جاء (3)كيعاقب باإلعداـ"، نو ارتكب الخيانةأعم  اإلنارة عم  عمسطيف بقكة مسمحة يعتبر 

أبك سبلمية، كمف ذلؾ ما جاء عي الحديث النبكم الشريؼ الذم ركاه القانكف مكاعقنا لمشريعة اإل
ـٍ تىٍعمىٍؿ ًبًو أىٍك تىكىم ـٍ ىريرة: " د ثىٍت ًبًو أىٍنفيسىيىا، مىا لى سىٍت، أىٍك حى ٍسكى اكىزى أًليم ًتي عىم ا كى ، (4)"ًإف  الم وى تىجى

ة لمعقكبةل عالمرء عي بحبكحة مف كالناظر عي الحديث يمحظ إشارة ميمة تبيف الجريمة المستحق  
ل عمعفك  عنيا، كلعؿ  كممة  أمره ما لـ يتمفظ بالقكؿ، أك يقـ بالفعؿ، كطالما أف المسألة حديث نفسو

، أك كجكد التجاكز كالعفك تكحي ب الخطأ، لكنو خطأ مغتفرل عإف خرج ىذا الحديث لمكاقعل قكالن
يث النفس، كالصراع الداخمي عم  الفعؿ شكؿ ععبلن استحقت العقكبة، كيفيـ مف الحديث أف حد
ع لمفعؿل عقد تحقؽ مفيـك مف أشكاؿ التحريضل عإذا ما خضع اإلنساف  لكساكسو، كتشج 

التحريض، كاإلنراء بالمعصيةل عتحؿع العقكبة، كلعؿ  ىذا الكبلـ ينسحب عم  عبلقات األعراد 
     عقد كجبت العقكبة. بعضيـ ببعض، كالمقصكد أف التحريض إف كقع، كتبعو الفعؿ 

  
                                                 

 الكسيط عي تشريعات الصحاعة ،النجار ( مشار إليو عي134)ص ميدم كنيره، جرائـ الصحاعة كالنشرال( 1) 
 ( .332)ص

 .[103ؿ عمراف : آ]( 2) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 50) المادة( 3) 
 [.6664: رقـ الحديث 8/135يماف،] البخارم: صحيح البخارم، باب إذا حنث ناسينا عي األ( 4) 
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 متبوع بأثرالتحريض غير الا: ثانيً 

الجريمة  ىك ذلؾ النكع مف التحريض الذم يعاقب عميو المشرع حت  كلك لـ يتـ ارتكابك 
( عم  ارتكاب جريمة أحمد( قاـ بتحريض )خميبلن ا أف )أم عرضن  لالتي تـ التحريض بشأنيا

لسبب ما، عينا الجريمة تككف قد كقعت بصفتيا ( لـ يرتكب ىذه الجريمة أحمدكلكف ) ،معينة
أـ لـ تتحقؽ، كىذا النكع مف  ،تحققت لتيا بدكف النظر إل  النتيجةأم قائمة بذا لةجريمة مستقم  

 قانكف( مف 52ما نصت عميو المادة )كىذا ا ما يقع عي جرائـ أمف الدكلة، التحريض نالبن 
بقكليا: "كؿ مف عقد النية عم  تحقيؽ ناية  عي الفقرة )ج( ـ 1936لسنة  (74)العقكبات رقـ 

أم: )ج( تحريض أم شخص آخر عم  اإلنارة بالسبلح عم   لمف الغايات المذككرة عيما يمي
ظير أك  ،أك انتدابو ،أك عم  أية ببلد أعمنت بأنيا تحت حمايتو ،أية ممتمكة مف ممتمكات جبللتو

كيعاقب  ،نو ارتكب جنايةأيعتبر  ،محررةأك  ،أك بنشر أية مادة مطبكعة ،نيتو ىذه بفعؿ عمني
 .(1)بالحبس المؤبد"

( مف ذات القانكف:" التحريض عم  التمرد كالعصياف: 54ا ما نصت عميو المادة )كأيضن 
حد رجاؿ القكل أكىي: إنكاء  ،كؿ مف حاكؿ تحقيؽ أية ناية مف الغايات المذككرة عيما يمي

أك عم  االنصراؼ عف  ،متناع عف أداء كظيفتوحد أعراد قكة البكليس عم  االأأك  ،العسكرية
أك ، شخص مف ىؤالء األشخاص عم  التمردأك تشكيؽ أم  ،أك لحككمة عمسطيف ،الكالء لجبللتو

أك تشكيؽ أم شخص مف ىؤالء األشخاص  ،أك التمرد ،عم  ارتكاب أم ععؿ مف أععاؿ الخيانة
 ،نو ارتكب جنايةأيعتبر  ،االجتماعلعقد مثؿ ىذا  لأك السعي ،بقصد التمرد لعم  عقد اجتماع

 .(2)كيعاقب بالحبس المؤبد"

 : (3)( مف ذات القانكف60و المادة )ا ما نصت عميكأيضن 

. إيفاء لمغاية المقصكدة مف المادة السابقة يراد بنية الفساد النية المنطكية عم  إيجاد 1
 ،أك مف الدكلة المنتدبة ،ؾأك إيقاظ شعكر النفكر مف شخص جبللة المم ،االزدراء ، أكالكراىية

أك مف  ،أك مف حككمة عمسطيف القائمة بحكـ القانكف ،أك مف المندكب السامي بصفتو الرسمية
أك تييج أىالي عمسطيف عم  محاكلة إيقاع أم  ،أك النية المنطكية عم  تحريض ،سير العدالة

أك عم  إيقاظ  ،تغيير عي أم أمر قائـ عي عمسطيف بحكـ القانكف بغير الطرؽ المشركعة

                                                 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 52) المادة( 1) 
 ـ المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية.1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 54) المادة( 2) 
 عي المحاعظات الجنكبية. ـ المطبؽ1936لسنة  74مف قانكف العقكبات رقـ ( 60) المادة( 3) 
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أك عم  إثارة البغضاء كالعداكة بيف مختمؼ عئات  ،أك النفكر بيف أىالي عمسطيف ،االستياء
 الشعب عي عمسطيف.

ا أم أثر مما أك ضمنن  ،اأك تنكيين  ،اأك تمميحن  ،ا داللة. إف األلفاظ التي يحتمؿ أف يككف ليا إمٌ 2
ف الشخص الذم نشرىا قد نشرىا أراض بىذه المادة تدعك إل  االعت   مفاألكلذكر عي الفقرة 

نو لـ يقصد مف نشرىا أف أإذا ثبت  لنو يجكز لممتيـ أف يرد ىذا االعتراضأنير  ،بنية الفساد
 يككف ليا مثؿ ىذا األثر.

عميو قد نشر عي مناسبات أخرل   ثبت أف المدع. يحؽ لمنيابة بغية إظيار نية الفساد أف ت3
أك نيرىا مف األلفاظ التي  ،بأنيا تنطكم عم  نية الفساد يعا تطابؽ األلفاظ التي يدألفاظن 

نو يشترط أف تتناكؿ األلفاظ التي نشرىا عي الحالة األخيرة أنير  ،تنطكم عم  نية الفساد
 صراحة نفس األمر الذم تناكلتو األلفاظ التي يدعي بأنيا تنطكم عم  نية الفساد.

ة بمقتض  المادة السابقة إثبات صحة ما . ال يقبؿ عي معرض الدعاع عف أية تيمة مكجي4
 .يدعي أنيا تنطكم عم  نية الفساد تعنيو األلفاظ التي

 تحريض بتحسين الجرائمالا: ثالثً 

كيقصد بتحسيف الجرائـ: تصكير األععاؿ اإلجرامية عم  أنيا أععاؿ مشركعة تقتضي 
كىذه الصكرة ىي  ,(1)فضائؿكاعتبارىا عضيمة مف ال ،التأييدل بؿ إنو قد يتـ تمجيد ىذه األععاؿ

عندما حر ض أبكنا آدـ عم  األكؿ مف الشجرةل  -عميو لعنة اهلل –نفسيا التي استخدميا إبميس 
ٰىينىنننمنزنرنمماميلُّ  قاؿ تعال  مبيننا ذلؾ:

المعصية، كحس ف صكرتيا، ككصؼ  -ـعميو السبل–عزي ف الشيطاف آلدـ , (2)َّميزيري
كد، كالممؾ الباقي، كىك تزييف لمقبيح، كىي طريقة مف طرائؽ اإلجراـ أكؿ الشجرة بطريؽ الخم

الكاقعية، المؤثرة عم  األعراد، كالمحرِّكة ليـ نحك الجريمةل عمف يقـك بتحسيف صكرة الجريمة 
 بقصدل عيك مرتكب لمجريمة. 

     

                                                 
 .(  306صالنجار، الكسيط عي تشريعات الصحاعة )( 1) 
 .[120]طو: ( 2) 
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 :المبحث الثاني
 التطور التاريخي لجريمة التحريض وعناصرىا

البشرية عم  التطكر الدائـ، كاالرتقاء مف حاؿ إل  حاؿ، ىذا األمر عطر اهلل الطبيعة 
ا بالعمكـ الطبيعية بؿ يشمؿ العمكـ اإلنسانية كاعةل عدأب اإلنساف عبر مسيرتو عي  ليس خاصًّ
البحث عف كسائؿ األماف، كمنيا االتفاؽ عم  عقكد تنظـ الحياة، كتنظـ عبلقات مخمكقات 

نظمة الحاكمة لمناس، كأنشأ الناس قكانيف تنظـ العبلقات عيما الككف بعضيا ببعض، عتطكرت األ
بينيـ، كمع تطكر القكانيف تحددت المخالفات ليا، كالجرائـ الخارجة عف سيطرتيا، كالعقكبات 

تعرؼ يض، إذ المأدبة لمخالفييا، عنشأت مصطمحات عدة مرتبطة بذلؾ، كمنيا جريمة التحر 
ـ ما لبث أف شعر بآثارىا كخطكرتيا، كأكجب العقكبات اإلنساف بدءنا ألشكاليا، كصكرىا، ث

ا كاضحة تظير مفيكميا، ككسائميا، كعناصرىا، كأحكاميا،  عمييا، إل  أف صاغ ليا نصكصن
كالعقكبات المرتبطة بيا، كعي المطمب البلحؽ يكضح الباحث مسيرة تطكر جريمة التحريض 

عي العصكر الكسط ، ، ثـ يكضح تطكره مسترشدنا بصكره عي القرآف الكريـ عند األمـ السابقة
كيتـ المطمب بالحديث عف تطكره عي العصر الحديث، ثـ يفرد عي مطمب خاص عناصر جريمة 

  التحريض.

 :األولالمطمب 
 التطور التاريخي لجريمة التحريض

إف التحريض مفيكـ مكنؿ عي القدـل إذ عرعتو األمـ كالشرائع كاعة، كقد ارتبط ىذا 
اإلنساف كخميقتول حيث ليث اإلنساف خمؼ ما يحقؽ مصالحو كرنباتو بكؿ  المفيكـ بجبمة

كسيمة، كأي ما عكرة ىداه إلييا عقمو، عحرص عم  ما يجمب لو الخير، كما يدعع عنو الشر ظاىرنا 
أك باطننا، كمٌما تكلد لديو عي ىذا السبيؿ عكرة التحريض، كقد أكضح الباحث مفيكميا المغكم 

مع ىذا الفصؿ، كىي الحث عم  الفعؿل سكاءن أكاف محمكدنا أك مذمكمنا، كاالصطبلحي عي مط
عتككنت جريمة التحريض عي الحث كالدعكة لفعؿ الشر كالجريمةل بما يكلد لدل الفاعؿ عكرة 
الجريمةل بشكؿ مباشر أك نير مباشر، كيحاكؿ الباحث عي ىذا المبحث إلقاء الضكء عم  

لقدماء كالمحدثيف، كقبؿ البدء عي الحديث عنو تاريخيًّا، عقد تطكر مفيـك التحريض كجريمة عند ا
أباف لنا القرآف الكريـ عف ىذا المصطمح أٌيما إبانةل عكرد عي مكاضع كثيرة منذ نشأة الخمؽ، 

 كسيحاكؿ الباحث ذكر بعض صكره عم  سبيؿ التمثيؿ ال الحصر عند األمـ السابقة:
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 السابقة في القرآن الكريمجريمة التحريض عند األمم  :األولالفرع 

أكؿ مكقؼ يطالعنا عي ىذا المجاؿ مرتبط بكجكدنا عم  ىذه األرضل عبعد أف أسكف  
اهلل آدـ كزكجو الجنة، حسدىما إبميس كعص  أمر ربو، كتكعد آدـ كذريتو أف يخرجيما مف 

نتمتزترتيبىبنب ُّ الجنة، عقاؿ اهلل تعال  حكاية عم  لسانو: 
يثىثنثمثزثرثيتىت ىكمكلكاكيقىقيفىف
، كيتضح عي اآلية السابقة التحضير لفكرة الحث كالدعكة كتزييف الباطؿ، كمف تمؾ (1)َّيك

 ريض بالكسكسة، كاإلنكاء الكاذبيفلالمحظة ابتدأ إبميس بإعداد خطتو العدائية، عسمؾ طريؽ التح
  حد مف داء عمعدعا آدـ كزكجو الرتكاب المحظكر، كزي ف ليما األمر حت  أقنعيما باالعت

األكؿ مف الشجرة، ععصيا ربيما كأكبل مف الشجرة، كحمت بيما العقكبة اإلليية  حدكد اهلل، كىك
بالنزكؿ إل  األرض، لكنيما تابا إل  اهلل، كتستمر مسيرة التحريض الشيطاني لبني البشر إل  

 قياـ الساعة.

كككف المحرِّض  كلعؿ المتأمؿ عي القصة السابقة يمحظ اكتماؿ أركاف التحريض عييا، 
كالساعي لكقكعيا لكف بيد نيره، عيك المسؤكؿ الفعمي  ،عاعبلن رئيسنا لمجريمةل ألنو الداعي إلييا

  عنيا. 

مكقؼ آخر يضيء لنا عكرة التحريض عم  الجريمة عي قصة سيدنا إبراىيـ عميو 
ثبات الحجة عم   السبلـ، عبعد أف دعا قكمو إل  كحدانية اهلل باألدلة كالبراىيف الدامغة، كبعد

عم  قتمو، عقاؿ  عزة باإلثـ، عكادكا لو، كبدأ التحريضقكمو، كقناعتيـ بصدؽ دعكتو، أخذتيـ ال
 :  ،(2)َّمتختحتجتهبمبخب ُّ اهلل تعال  حكاية عم  ألسنة القـك

 ليحرقكه لكف اهلل تكفؿ بحفظو، كأنجاه إل  األرض المباركة. لعأعدكا لو النار

بعضيـ  كحر ض -معجزة اهلل إلييـ -تؿ الناقةاىد جماعة منيـ قكأٌما قكـ صالح عقد تع 
ا عم  ىذا الفعؿ، عأعصح القرآف عف جريرتيـ، قاؿ تعال :  رتيبىبنبُّ بعضن

يفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزت
لكاكيقىق ، مف خبلؿ اآلية يتضح (3)َّمليكىكمك

                                                 

 [17-16]األعراؼ: ( 1) 
 [68]األنبياء: ( 2) 
 [49-48]النمؿ: ( 3) 
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  معجزة اهلل، كقد حٌؿ بيـ تعاىدىـ عم  ععؿ الجريمة، كصكالن إل  عقر الناقة، كاالعتداء عم
 عقاب اهللل لمخالفتيـ أمره.

كلعؿ مشيد التحريض كالحث عم  اإليذاء متكرر مع رسؿ اهلل جميعنا، كعي األمـ  
مع عرعكف كقكمو،  -عميو السبلـ-السابقة كاعة، كمف المفيد التكقؼ قميبلن لتأمؿ قصة مكس  

عكف كرعيتول لٌما بانت لو الحجة، كسقط كيتضح عي القصة تبادؿ األدكار عي التحريض بيف عر 
و بالسحر، عقاؿ اهلل تعال  كأخي -عميو السبلـ -إل  رمي مكس  قناع الكذب عف كجيو سارع

مضخضحضجضمصخصُّ حكاية عم  لسانو:  مغجغمعجعمظحط
خفحفجف ، عسمب عقكليـ، كأضؿ  سبيميـ، كرعضكا دعكة الحؽ، (1)َّمف

بة لتحريضو، كتتكال  األحداث، كيظير الحؽ، كيزىؽ كناصركه عم  باطمو، ككاف ذلؾ استجا
ليقتمكا مكس  كمف  لالباطؿ، إاٌل أف العناد يدععو لبلستمرار عي نيول عيكاصؿ تحريضو ألنصاره

جغُّ  : -عز كجؿ–معو، كلعؿ  اآليات عي سكرة الشعراء تبيف لنا ىذه الصكرة ، قاؿ اهلل 
ملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغ
هل كمف معو،  -عميو السبلـ –،عتستجيب زمرتو لندائو، كتحاكؿ المحاؽ بمكس  (2)َّ

اإلمساؾ بيـ، إال أف رعاية اهلل تتداركيـ، كتحدث يـ ك كيمتقي الفريقاف عند اليـ، كييمكا بقتم
 ، كينجك بنك إسرائيؿ، كييمؾ عرعكف كقكمو.-عميو السبلـ -المعجزة بعصا مكس 

سكرة األعراؼ عف تحريض كدعكة مف سادات  كعي مكقؼ آخر تفصح عنو آيات مف 

يلىلمليكىكمكلكُّ   لمقضاء عم  الدعكة الجديدة، قاؿ تعال : لقكـ عرعكف

نيميزيريٰىينىنننمنزنرنممام

اإلعساد عي دعكة الجديدة، بتسكيؽ األكاذيب، ك ، عالحث عم  إيذاء ال(3)َّييىي
مأف لكقكؼ زمرتو معو، عمض  كاط ،األرض، كترؾ عرعكف كآليتو، حت  استقر عي نفس عرعكف

نزاؿ أشد العقكبة بأتباع مكس    عميو السبلـ.–لمقضاء عم  الدعكة الكليدة، كار
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لعؿ استقرار مفيكـ التحريض عيما نقمو القرآف الكريـ حكاية عف األمـ السابقة يكضح  
جبلء األمر كبيانو، عيك كسيمة دعت إلييا حاجتيـ إل  الدعاع عف أنفسيـ، كالتخمص مف 

 خصكميـ، أك حفاظنا عم  مكتسباتيـ الدنيكية.

مة كقد أباف القرآف الكريـ عي ثنايا اآليات الكريمة عٌما حؿ  بمف يدعك إل  الجري 
ضاعة لمخالفتو أمر اهلل اإلكيبشر بجينـ، ع ،يطرد مف رحمة -لعنو اهلل -عيذا إبميس كالمعصيةل

ضبلليـ، لكف ذلؾ إمياؿ مف اهلل، كقد أعد لو جينـ، ىك كمف  عقد استمر عي تحريض الناس كار
مكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجف ُّ تبعو، يقكؿ تعال  :

حمجمهلملخلحلجل ىمممخمحمجميلىلملخل

يم ، عبقي إثـ الجريمة عميو رنـ محاكلتو التبرؤ منيال ألنو الداعي إلييا، (1)َّجن
ف تبرأ منيا. ،كالحاضع عمييا  كار

ضبللو بني إسرائيؿ كتحريضيـ عم  ترؾ كمف ذلؾ ما حؿ  بالسامرم مف عقكبةل إل
 -عميو السبلـ –عبادة اهلل، كصناعة عجؿ الذىب ليـ، كالتدليس عمييـ، حت  عاد مكس  

مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخس ُّ كتكٌعد اهلل السامرم، قاؿ تعال : 
جلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجع

عبلـ اقترعو مف ، عيتضح كعيد اهلل لو عي الدنيا كاآلخرة، (2)َّهلملخلحل
ضبلؿ لمناس عف دعكة الحؽ، كخمؽ لفكرة الكفر عي نفكسيـ بعد إيمانيـ  تحريض باطؿ، كار

 كتخمصيـ مف عرعكف كبطشو. -عميو السبلـ–بمكس  

كىـ الذيف ينشطكف عي مجاؿ بث الشائعات كتحريض  –كقد تكعد اهلل المناعقيف 
الدنيا كاآلخرةل عقكبة ليـ عم  أقكاليـ  بالعذاب األليـ عي -المؤمنيف عم  مخالفة أكامر اهلل

خسحسجسمخجخمحجحمجحجمثُّ  كأععاليـل عقاؿ تعال : 
حصمس معجعمظحطمضخضحضجضمصخص جفمغجغ
  .(3)َّخفحف
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كقد ركت لنا آيات مف سكرة آؿ عمراف قصة الشقاؽ الذم حدث بيف صحابة رسكؿ 
عميو –ر، عمحؽ بيـ رسكؿ اهلل اهللل لٌما استجابكا لتحريض الييكدم، كاعترؽ المياجركف كاألنصا

ٰهمهجههنمنخنحنجنممُّ  عنزؿ قكؿ اهلل تعال :  -الصبلة كالسبلـ

 .(1)َّهيميخيحيجي

مف االستعراض السابؽ يتضح لنا بجبلء استقرار التحريض عند األمـ السابقة قاطبة، 
 عيك أشد جرمنا مف الفاعؿكيتضح مف خبلؿ اآليات خطكرتو، كالعقكبة المستحقة لصاحبو، 

 ألنو المتبني لمفكرة، كالمنظر ليا. الحقيقيل

 ثاني: التحريض في العصور الوسطىالفرع ال

 التحريض عند اليونان والغريق :واًل أ

بالديفل عنشأت مرتبطة بدياناتيـ، كلـ  كاعة األمـ السابقةتبطت القكانيف الناشئة عند ار  
ة التي يعبدكنيا، كنشأ النظاـ ياآلليكف اليكنانيكف بدعنا مف ىذه السنة، عارتبطت قكانينيـ ب

القانكني عندىـ عي عضاء المعبد، عكانكا يصدركف عي شرائعيـ تبعنا لتمؾ الديانة، لكف حياتيـ 
القانكنية لـ ترتًؽ كثيرنا، كبقيت عي صكرة أكلية، عمـ تشيد تنظيمنا كامبلن لمناحي الحياة، إال أنيـ 

ـ شؤكف حياتيـ، أٌما عكرة التحريض عمٌما كانت خطكا خطكات محمكدة عي تأسيس مبلمح النتظا
مستقرة عي النفس البشرية ثبتت عندىـ كسمكؾ بشرم، عتـ التحريض عم  كؿ شخص خرج عف 
تعاليـ اآللية، كمف ذلؾ محاكمة سقراط، كاتيامو بالخركج عف تعاليـ اآللية، عحر ضت عميو 

ككانت التيمة المكجية لو تحريض أتباعو  الزبانية المحيطة بالحاكـ، إل  أف حكـ عميو باإلعداـ،
رنـ أنو لـ يشارؾ عي  (2)عم  الثكرة ضد النظاـ الحاكـ، كمحاكلة تغيير الحكـ، عقتؿ بيذه التيمة

أم نشاط يؤكد صحة ىذه التيمة، كلعؿ القصة السابقة تكضح جميًّا استقرار عكرة التحريض عي 
 يـ الذيف ألبكا اآللية كالحكاـ إلعداـ سقراط،نفكسيـ، سكاءن أكاف ذلؾ مف جماعة الحكـ كأشياع

حيث تداعكا لمخركج عم  الحاكـ،  -إف كجدت -أـ مف الجماعة المعارضة لنظاـ الحكـ
ككذلؾ الجزاء كالحكـ الذم صدر بحقو بتيمة التحريض، عتمت  كحر ضكا بعضيـ عم  ذلؾ،

فترض، كرنـ كجكد عقكبة عم  المساكاة بيف مف قاـ بالجريمة حسب المعتقد، كبيف المحرِّض الم
 عثر عم  نصكص كمكاد  تؤكد عد  ععؿ التحريض إال أف الباحث عي تراثيـ القانكني ال ي
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المحرض جانينا، عاقتصر الثأر عم  سبيؿ المثاؿ عم  القاتؿ، كلـ يشمؿ المحرِّض لو عم  ىذه 
ليتو، لكف   الجناية، كلعؿ عدـ كضكح ذلؾ راجع إل  بساطة التفكير القانكني عي ذاؾ العصر كأك 

ف لـ يكجدكا لو عقكبة عي  عكرة اشتراؾ المحرض عي الجريمة مستقرة عي تطبيقيـ الحياتي، كار
 نظـ جكانب كثيرة مف الحياة. 

 التحريض عند الرومانا : ثانيً 

لعٌؿ عكرة كجكد التحريض، كمعرعة األمـ السابقة لو تطبيقنا كعيمنا قد كضحت كبانت،  
ظيار مكقعو عي كقد خطا القان كف الركماني خطكة قيمة عي التعرض لقضية التحريض، كار

الجنايات المختمفة، عنطالع تسمية مميزة لمشخص المحرض عف الفاعؿ المباشر لمجريمة الذم 
ض، لكنيـ كانكا يشترطكف إليقاع عم  المحرِّ (AUCTOR)، عأطمقكا تسمية  (soch)كاف يسم 

، كىك رقي عي (1)لجاني المباشر لتككف الفعؿ اإلجرامي لديوالعقكبة بو التأثير الحاسـ عم  ا
ف كاف نير مكتمؿ -كاضع القانكف إذ أكضح لبنات الفعؿ اإلجرامي األساسية، كأكل   -كار

 المحرض عمييا. بؿ لعمو الجاني الخفي عي الجريمة، أال كىك ،حمقاتو

 التحريض عند الجرمانا : ثالثً 

ٌض باعتباره مشاركنا عي الجريمة، بؿ لعمو الركف نظر القانكف الجرماني إل  المحر  
األساس، عأكقع عميو عقكبة حقيقية، كلٌما كانت العقكبات تختمؼ باختبلؼ الحكادث، عقد استحؽ  
عقكبة الجاني عندىـ، كعي بعض األحياف كاف عقكبة المحرِّض أشد  مف عقكبة الجاني 

الفعؿ اإلجرامي عاألساس عي الجريمة الداعي ل لما استقر عي نفكسيـ مف عيـ لحقيقة (2)األصمي
 إلييا، كالمنظر ليا.  

 القانون اليطالي في العصور الوسطىا : رابعً 

عرؽ الفقو القانكني اإليطالي بيف صكر عدة مف المساىمة عي الجريمة، كعد  التحريض  
آخريف ( بتسمية مخاًلفىة لمساىميف MANDANSكاحدة مف صكره، إذ كاف يسم  المحرِّض )

عي الجريمة، لكف المشرِّع  لـ ينص عم  عقكبة خاصة لمتحريض، كلعؿ ذلؾ راجع لمبدأ كحدة 

                                                 

 ( .11عبد الستار، المساىمة األصمية )ص( 1) 
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، كلعؿ تكجييـ السابؽ يتناسب كطبيعة تطكر الفكر القانكني (1)العقكبة لممشاركيف عي الجريمة
 عي تمؾ الفترة، حيث اعتمد مبدأ كحدة العقكبة لممشاركيف عي الجريمة.

 لفرنسي القديم القانون ا: اخامسً 

استمد  القانكف الفرنسي قكانينو مف الفقو القانكني الركماني، عتسربت إل  شرائعو مبدأ  
كحدة الجريمةل إذ قرر عقكبة كاحدة لممشاركيف عي الجريمة، سكاءن أكاف المجـر األصمي أك 

 .  (2)المساىـ عي الجريمة، كال زالت ىذه النظرة مستقرة عي القانكف الفرنسي

ما سبؽ يتضح نمك النظرة القانكنية لمتحريضل ععرعكا التحريض سمككنا كعيمنا لطبيعتو، م 
ف دعا إلييا، ثـ ما لبث المشرع  لكف عي البدء لـ ينظر إل  المحرض عم  أنو عاعؿ لمجريمة، كار
ف قصرت العقكبة عم  الجاني  القانكني أف تنبو الشتراكو عي الجريمة ععد ه مشاركنا عييا، كار

اشر، ثـ عكقب عقكبة المشترؾ عي الجريمة ال الفاعؿ األصمي ليا، كلٌما بانت ليـ الصكرة المب
الحقيقية أكقعكا عميو عقكبة الجاني المباشرل بؿ خصتو بعض الشرائع بعقكبة أقس  مف عقكبة 
الجاني المباشر، كلعؿ بعض الشرائع اختمفت عي إيقاع العقكبة تبعنا لحجـ مشاركتو عي تككيف 

 اإلجرامي عند الجاني. الفعؿ

 التحريض في القوانين الحديثةالفرع الثالث : 

ارتكزت عم  التراث القانكني إف  القكانيف الحديثة تطكره عف شرائع قانكنية قديمة، ع 
القديـ، منطمقة لتأسيس لكائح قانكنية لنظـ الحياة الحديثة، كلعؿ المتأمِّؿ يمحظ تعالقنا بيف ما 

الحديثة، كاإلنتاج القانكني القديـ، كمف ذلؾ النظر إل  قضية التحريض،  كصمت إليو القكانيف
كقد سبؽ اإلشارة إل  النظرة القانكنية القديمة، حيث كجدت نظرتافل نظرة تعدع التحريض صكرة 
، كبعضيـ  مف صكر المساىمة عي الجريمةل لكف بعضيـ أكقع عم  المحرض عقكبة المجـر

مساىمة، كنظرة ثانية عد ت التحريض جريمة يعاقب عمييا عقكبة أكقع عقكبة خاصة عم  قدر ال
ة، قد ترق  عي بعض األحياف إل  أشد  مف عقكبة المجـر األصمي، أم ا عف القكانيف مستقم  

 الحديثة عالتفصيؿ عم  النحك اآلتي:
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 التحريض في القانون الفرنسي الحديث  :واًل أ

أ كحدة الجريمة ارتكازنا عم  القانكف الركماني استمر القانكف الفرنسي عي اعتماد مبد 
مشترؾ عي  جريمة مستقمة عف أصؿ الجريمة، عالمحرِّضكالقديـ، كلـ يتـ عصؿ التحريض 

لتسييؿ  لأك المعكنة ،الشريؾ عي الجريمة عندىـ مف قد ـ المساعدةع الجريمة ال مجـر مستقؿل
أك تجاكز سمطاتو،  ،أك أمر ،ىدد أك ،أك كعد ،التحضير لمجريمة أك ارتكابيا، ككؿ مف أعط 

إاٌل أف ، (1)أك أعط  تعميمات بارتكابيا ،أك أساء استعماؿ كظيفتو بالتحريض عم  الجريمة
بعض المجاف القانكنية الفرنسية قد اقترحت اعتبار التحريض جريمة مستقمة لكف البرلماف 

 .(2)الفرنسي لـ يقر ىذا التعديؿ

 ن النجميزي التحريض في القانوا : ثانيً 

سكاءن أكقعت الجريمة أـ  يعدع التحريض جريمة ناقصة عي القانكف اإلنجميزم، عيك مجر ـ 
كاستحؽ عقكبة الفاعؿ األصمي،  ،عإف كقعت الجريمة أصبح المحرِّض مجرمنا شريكنا لـ تقع؟

ا أك يقـك بعرض أشياء بطريقة تثير عيمن  ،أك يحمؿ ،معاقبة كؿ شخص يرتدلكمف أمثمة ذلؾ 
 .(3)أك مؤيدنا لمنظمة معينة ،معقكالن باعتباره عضكنا

 التحريض في القانون الياباني ا : ثالثً 

نظر المشرِّع القانكني الياباني إل  التحريض عم  أنو جريمة مكجبة لمعقابل حيث أكقع  
عالمساعد  مة كالمحرضلعقكبة الفاعؿ األصمي عم  المحرِّض، كقد عرؽ بيف المساعد عي الجري

 .(4)عقكبتو أقؿ مف عقكبة الفاعؿ األصمي، كليس كالمحرِّض

 التحريض في القانون المصري ا : رابعً 

مف صكر المساىمة  ةنظر التشريع القانكني المصرم إل  التحريض عم  أنو صكر  
القانكف عم  معاقبة المحرِّض عقكبة المشترؾ عي  عنص   نائية، كلـ يفردىا كجريمة مستقمةلالج

المشرع عي الباب الرابع عشر) الجرائـ التي تقع بكاسطة  ص  ن الفاعؿ ليا، كمف ذلؾ الجريمة ال
 ـ2006لسنة 147دلة بالقانكف رقـالمع 171الصحؼ كنيرىا( مف قانكف العقكبات عي المادة

أك جير  ،أك صياح ،أك جنحة بقكؿ ،ا أك أكثر بارتكاب جنايةض كاحدن كؿ مف حر   -ف:أ  عم
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 ،أك صكر شمسية ،أك صكر ،أك رسكـ ،أك بكتابة ،اأك إيماء صدر منو عمنن  ،أك بفعؿ ،ابو عمنن 
مف كسائؿ  لأك بأم كسيمة أخر  ،مف طرؽ التمثيؿ جعميا عمنية لأك أم طريقة أخر  ،أك رمكز

ىذا التحريض كقكع   بالعقاب المقرر ليا إذا ترتب عم كيعاقب ،ا عي ععمياشريكن  العبلنية يعدع 
 .(1)ؿنحة بالفعأك الج ،تمؾ الجناية

 التحريض في القانون السوريا : خامسً 

 يمة الفعمية، يسأؿ المحرِّض عنياعد  القانكف السكرم التحريض جريمة مستقمة عف الجر 
 تفعإف لـ تقع خفِّ  -إف كقعت-دعا إلييا أماـ القضاء، كيعاقب عمييا عقكبة الجريمة التي 

 . (2)العقكبة عنو

                                                 

 ، القاىرة.2006( قانكف العقكبات المصرم، 171المادة )( 1) 
 ، دمشؽ.2011( مف قانكف العقكبات السكرم، 217( ، )216المادة ) ( 2) 
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 :المطمب الثاني
 ة التحريضعناصر جريم

نو يقـك عم  مجمكعة مف العناصر التي تؤلؼ أتبيف لنا مف خبلؿ تعريؼ التحريض ي
 ،عناصر ىذه الجريمةعي ىذا المطمب  يتناكؿ الباحثكلذا س ،عي محتكياتيا ىذه الجريمة

كثالثيما الشخص  ،كثانييما المحرض الذم يقكـ بنشاط التحريض ،أكليما اليدؼ مف التحريضك 
 ا محؿ التحريض.كأخيرن  ،ك رابعيـ المستيدؼ مف التحريض ،التحريضالمكجو إليو 

 :اليدف من التحريض األولالفرع 

إف التحريض ينصب عم  طمب إتياف جريمة بصكرة مباشرة أيا كاف نكعيا جناية 
ل ارتكاب الكاقعة المككنة لمجريمة كيككف التحريض عم  ،أك مخالفة ،أك جنحة ،كانت

أك  آلخريف،أك االستيبلء عم  ماؿ ا ،أك التخمص مف آخر ،ركحكالتحريض عم  إزىاؽ ال
أم لـ يكف ىدعو الدعع إل   لكعندما يككف التكجيو إل  الجريمة عي صكرة نير مباشرة ،اعتقاره
عمف يتحدث  لا عم  الجريمةتحريضن  دع كال يع ،الصمة بالجريمة نو كالحالة تمؾ منقطعإع لالجريمة

ا ألنو محرضن  دع عبل يع لة مما يدعع بالفاعؿ إل  ارتكاب الجريمةعف شخص بحقد كبغضاء ككراىي
 .(1)كارتكاب الجريمة ،لـ ييدؼ إل  إيقاع

أك جرائـ محددة  ،ا عم  ارتكاب جريمة معينةا يجب أف يككف التحريض منصبًّ ذن إ
 .(2)كذا تأثير حاسـ ،اف يككف ىذا التحريض جديًّ أك  ،بعينيا

 ض"م بالتحريض "المحر  الفرع الثاني: الشخص الذي يقو 

 ـ( 1936)لسنة  (74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ /د (23)  عرعت المادة
ا آخر عم  أك أنرل شخصن  ،"كؿ مف حمؿ :ف المحرض ىكأب المحاعظات الجنكبيةالمطبؽ عي 
مف قانكف  (80كعرعتو المادة ) ،(3)"ـ لـ يكفأ ،ا حيف ارتكابوأكاف حاضرن  لارتكاب الجـر

ض ف المحرِّ أب محاعظات الشماليةالمطبؽ عي ال (ـ1960)سنة ل( 16)عقكبات األردني رقـ ال
أك تقديـ  ،اآخر عم  ارتكاب جريمة بإعطائو نقكدن  ،اأك حاكؿ أف يحمؿ شخصن  ،"الذم حمؿ :ىك

                                                 
 .( 327صئكلية كالجزاء )المس شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ عالية،( 1) 
 .( 224)ص يئالفاضؿ، المبادئ العامة عي التشريع الجزا( 2) 
 .المحاعظات الجنكبيةالمطبؽ عي  1936لسنة  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( /د 23 ) المادة( 3) 
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أك بإساءة  ،أك بصرؼ النقكد ،كالخديعة ،أك بالحيمة ،أك التأثير عميو بالتيديد ،ىدية لو
 .(1)عي حكـ الكظيفة "االستعماؿ 

يتبيف أف تحريض شخص عم  ارتكاب جريمة معناه إيجاد نية إجرامية مف السابؽ 
 .(2) أك مجرد محاكلة إيجاد تمؾ النيةحاسمة لديو بعد أف لـ يكف ليذه النية كجكد عي نفسو أصبلن 

، الجنكبية اتانكف العقكبات المطبؽ عي المحاعظق كلعٌؿ المفارقة  عي التعريؼ بيف 
كقانكف العقكبات المطبؽ عي المحاعظات الشمالية أف قانكف العقكبات عي المحاعظات الجنكبية 

 ابؿ أكردى ،لـ يتطرؽ لكسائؿ التحريض عم  سبيؿ الحصر عر ؼ الشخص المحرض، لكنو
ككذلؾ  ،أك كتابة ،كيستكم أف يككف التحريض قكالن  ،عقد قاـ بتعداد أشيرىا لعم  سبيؿ المثاؿ

 ،الرتكاب الجريمة ليستخدـ المحرض كسائؿ عديدة يغرم بيا الشخص المراد تحريضويمكف أف 
أك إعطاءه  ،أك كسائؿ تخدع الشخص المكجو لو التحريض ،كذلؾ باستخدامو كسائؿ احتيالية

، أٌما قانكف العقكبات عي المحاعظات لكي يقكـ بارتكاب الجريمة لأك ىدية يغريو بيا ،عطية
الكسائؿ المستخدمة عي جريمة التحريض عم  سبيؿ الحصر ال عم  سبيؿ الشماليةل عقد أكضح 

التمثيؿ، عمك استخدـ شخص كسيمة نير الكسائؿ المنصكص عمييا ال تدخؿ عي التحريض، 
كلعؿ  المتأمؿ عي التعريفيف لممحرض يجد أف تعريؼ القانكف المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية 

تعريؼ المحرِّض، خبلعنا لما ععمو القانكف المطبؽ عي أدؽعل ألنو رك ز عم  بياف طبيعة 
 المحاعظات الشمالية.   

عبل يكفي  لض البد أف يقصد مف ذلؾ كمو إيقاع الجريمةأف المحرِّ  هذكر  مف الجديرك 
 عيذا ال يعدع  لأك مجرد استحساف عكرة الجريمة ،أك إظيار عيكب الشخص ،الكبلـ العابر

 ا.تحريضن 

عتطكرت األمكر إل  قياـ رامي  لض رامي عم  كراىية خالدحر    لك أف عمرافعمثبلن 
قصد كلـ يي  ،ا عم  ارتكاب الجريمةف عمراف ىنا ال يعتبر محرضن إع لبارتكاب جريمة بحؽ خالد

نما انصب  ك  ،بذلؾ قياـ رامي بارتكاب الجريمة ثارة البغضاء بيف ك  ،تحريضو عم  إعساد العبلقة ار ار
 ا. حؽ عقابن عميس ىذه جريمة تست لشخصيف

ا عي ذىف إمٌ  ،كالتصميـ عمييا ،نو خمؽ عكرة الجريمةأأف يككف مف ش وعالتحريض يمزم
ما عي ذىف مف كاف مترددن  ،أم لـ يفكر مف قبؿ لا منيامف كاف عي األصؿ خالين  ا عي كار

                                                 
 .شماليةمحاعظات الالمطبؽ عي ال 1960لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ ( 80) المادة( 1) 
 ( .42الصغير، قانكف العقكبات العاـ )ص( 2) 
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كىك ما يفرض أف إرادة الفاعؿ  ،كلكنو زاد مف تصميمو ،ا عميياأك كاف مصممن  ،ارتكابيا
ا لممشيئة اإلجرامية ض إال تعزيزن كما سمكؾ المحرِّ  ،لكنيا مترددة ،كانت معبأة أصبلن  اإلجرامية

 .(1)ا بإلحاحكتدعيـ الثقة عي الفكرة مقترنن  ،بإزالة التردد

 ىؿ يتصكر العدكؿ االختيارم مف جانب المحرض؟ ،كلكف السؤاؿ المثار ىنا

ف جانب الشخص الذم ذىب بعض الفقياء بأنو ال يمكف تصكر العدكؿ االختيارم م
ف الشخص الذم قاـ بالتحريض قد أصبحت جريمتو تامة بتماـ األقكاؿ كذلؾ أل ،قاـ بالتحريض

ا عم  تماـ ف العدكؿ كاف الحقن كأل ،أك الكسائؿ التي استخدميا عي التحريض ،التي صدرت منو
 .(2)الجريمة

ا اإلطارل عيمكف  كمف خبلؿ البحث الحظ الباحث إمكانية التفريؽ بيف مسألتيف عي ىذ
عي حالة التحريض كصكرة  تصكر العدكؿ االختيارم مف جانب الشخص الذم قاـ بالتحريض

عيذىب طو  ل عندما يقكـ أسعد بتحريض طو عم  قتؿ أحمدعمثبلن  مف صكر االشتراؾ الجرمي،
سعد أم عي طريقو الرتكابيا أسرع أ لكلكف قبؿ أف يقكـ طو بارتكابيا ،إل  ارتكاب ىذه الجريمة

يمكف تصكر العدكؿ االختيارم عي عفي ىذه الحالة  ،كأكقفو عف ارتكاب الجريمة ،إل  طو
حالة التحريض كجريمة  -أٌما الحالة الثانية  ،األنو أكقؼ النتيجة التي أرادىا سابقن  لالتحريض
عبل يمكف تصكر العدكؿ االختيارمل ألنو بمجرد الحديث عقد كقعت الجريمة،  -مستقم ة
ت، عبل يمكف التراجع عف التحريض الصادر مف المحرِّضل عقد استقر عي نفكس كاستحق

 السامعيف، كبالتالي استحقت الجريمة كجريمة مستقم ة، ال كصكرة مف صكر االشتراؾ الجرمي. 

كىك ىؿ يتصكر الشركع عي جريمة  ،ا سؤاؿ آخر عي ىذا المكضكعكيثكر ىنا أيضن 
 اـ بالتحريض؟التحريض؟ أم مف جانب الشخص الذم ق

ف ا ألإل  أف الشركع عي التحريض ال يمكف تصكره أبدن  عقياء القانكف بعضذىب 
 . (3)الشركع عييا لجرائـ التامة التي ال يتصكرمف ا دع جريمة التحريض تع

، عي التحريض  عي جريمة التحريضف الشركع يمكف تصكره ععبلن أكيرل الباحث ب
لاإل كأالمنقكؿ عبر الرسائؿ الكرقية،  بتجييز رسالة تحريضية إل   رأعتقياـ  لكتركنية، عمثبلن

                                                 
 .( 404)ص القسـ العاـ قانكف العقكبات عامر، بكأ( 1) 
.(293)صالمرجع السابؽ( 2) 

( .294المرجع نفسو )ص (3)
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أك بأخرل مف جانب  ،أك عي طريقيا إليو تـ ضبطيا بكسيمة ،قبؿ إرساليا لعمرككلكف  ،عمرك
  تصكر الشركع عي جريمة التحريض.عينا يمكف ععبلن  لالجية المختصة

كؿ " ـ1936لسنة  (74مف قانكف العقكبات رقـ ) (31)ما يستفاد مف نص المادة كىذا 
 ،تعني الشركع "ع عي كممة "حاكؿ.." عينا لفظ المشرِّ أك حاكؿ تحريضو. ،مف حاكؿ حمؿ نيره

 .(1)كعاقب عمييا ،خذ بفكرة الشركع عي التحريضأمشرع الفمسطيني قد الأف  إل  شيركىذا ما ي

 )المحر ض( و لو التحريضالفرع الثالث: الشخص الموج  

التحريض يفترض عيو قياـ شخص بخمؽ عكرة جريمة لدل شخص  ا بأفكما عممنا  سابقن 
 ثـ تقكية التصميـ عم  ارتكابيا لديو . ،آخر

و لو التحريض ة عف تبعة المكجِّ الفمسطيني تبعة المحرض تبعة مستقم   قانكفالكقد جعؿ 
بغض النظر عف  ،ا عم  نشاطونو أصبح معاقبن أعكاف مف نتيجة ذلؾ  لعي مكاضع معينة

كالقانكف األلماني  لا بذلؾ اتجاه القكانيف الحديثةين متبنِّ ، و إليوجِّ كي  فٍ بؿ حت  كلك لـ يقبمو مى  ،التنفيذ
ا عف الخطة التي اتبعيا القانكف ( كمتخمين 24( كالقانكف السكيسرم عي المادة )48عي المادة )
الفاعؿ  ض مجرد متدخؿ عرعي يستعير جريمتو مفكالتي تجعؿ مف المحرِّ  ،كالفرنسي ،المصرم
 .(2)األصمي

ه ا عم  ارتكاب جريمة قبؿ كقكعيا مف دعع نيرى ضن محرِّ  نو يعدع إع لوا إل  ذلؾ كمِّ كاستنادن 
مت  كقعت ىذه الجريمة بناء عم   ،بأم كسيمة كانت ،إل  ارتكاب الفعؿ المككف لمجريمة

 تحريض.

يو إال إذا كقع أععاؿ التدخؿ ال يعاقب عم ععؿ مف تعزيز التصميـ عم  الجريمة كما أف 
 . بينما التحريض يعاقب عميو استقبلالن  ،أم الجريمة األصمية لالفعؿ األصمي

 : "ـ1936لسنة  (74)( مف قانكف العقكبات رقـ 50مف نص المادة ) ستنتجيكىذا ما 
 ،نو ارتكب الخيانةأيعتبر  ،خر عم  اإلنارة عم  عمسطيف بقكة مسمحةآا شخصن  ضكؿ مف حر  

 .(3)ـ"كيعاقب باإلعدا

                                                 
ـ المحاعظات الجنكبية.1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات رقـ( 31) المادة(1)

 .( 352نكف العقكبات العاـ )الكسيط عي قا الجبكر،( 2) 
 المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية. ـ1936لسنة ( 74 ) مف قانكف العقكبات رقـ( 50) المادة( 3) 
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 ،جريمة التحريض جريمة مستقمة بذاتيا عد  أف المشرع  مف خبلؿ النص السابؽ يتضح
إف قاـ شخص بتحريض مجمكعة مف الناس  :عمثبلن  ،النظر عف تحقؽ النتيجة مف عدميا بغضِّ 

  النظر بغضِّ  ،يعاقب باإلعداـ نوإع لعم  ارتكاب ععؿ يضر بالمصمحة القكمية لدكلة عمسطيف
 بارتكاب ىذا الفعؿ . قبؿتلـ  ـأ ،المجمكعة هت ىذإف قبم

 الفرع الرابع: المستيدف من التحريض

، كىك ضحية الجريمة المقصكد بالمستيدؼ مف جريمة التحريض ىك المجني عميو
المفترض، كيتـ استيداعو مف المحرِّض بغية تحقيؽ أىداؼ مزعكمة، عيؤلِّب عميو عردنا، أك 

كه، مستنديف إل  التحريض الذم تمقكه، عتقع الجريمة، كقد مجمكعة أعراد، كقد يندععكف نح
يرعضكف ىذا التحريض، كقد يككف المستيدؼ مف التحريض، عردنا، أك جماعة، أك منظمة، أك 
مؤسسة، أك نظامنا، عتقع الجيات السابقة ضحية التحريض، كىك المقصكد بالمستيدؼ مف 

 التحريض.

 الفرع الخامس: محل التحريض

ال يتصكر تحريض ، ك   خمؽ عكرة الجريمة لدل أم شخصا قمنا يقكـ عمالتحريض كم
 اضن محرِّ يعدع  أنو عي السابؽ كاف الباحث قد أشارف ار ك  –شخص مصمـ عم  الجريمة مف قبؿ 

أ كسائؿ تنفيذ أك ىي   ،كزاد مف تصميمو ،الفاعؿعزز عكرة الجريمة عند نو بيذا أثبت أإذا 
كلكف يتصكر تحريض شخص عرضت عميو عكرة  –رتكابيا الجريمة التي نكل ىذا األخير ا

ا حت  إذ ما يزاؿ مترددن  ،أم لـ يتخذ قراره بشأنيا لكلكنو لـ يصمـ عمييا بعد ،الجريمة مف قبؿ
عي  األكؿكالسبب  ،عيك المدبر األساسي ليا لكخمؽ لديو التصميـ اإلجرامي ،ضجاء المحرِّ 

 .(1)كقكعيا

كىذا ما نصت  ، لياكالقانكف االنجميزم عاعبلن  لاألجنبية التشريعات عد توكليذا السبب 
 ،المحاعظات الجنكبيةـ المطبؽ ب1936لسنة  (74) مف قانكف العقكبات رقـ (23عميو المادة )

كلكنو يتردد عي  ،ا بفكرة الجريمةأ سمفن يتعمؽ بذىف معب   تعزيز التصميـ عم  الجريمةف عإ
 .كيؤكد التصميـ عمييا ،كيزيؿ التردد عي تنفيذىا ،عكرتيا يحبذل لالتعزيزعيأتي  لاإلقداـ عمييا

ض عارغ كلكف التصكر الغالب ىنا أف الشخص المراد تحريضو كاف قبؿ تدخؿ المحرِّ 
 .ضأ بفكرة الجريمة بعد ععؿ المحرِّ ب  كأف ذىنو أصبح مع ،ا مف عكرة الجريمةالذىف تمامن 

                                                 
 ( .307-306عبد المنعـ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي المبناني )ص( 1) 
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 الفصل الثاني:
التحريض  القواعد التجريمية لجريمة

 وتمييزىا عن غيرىا من الصور الجرامية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 :الثانيالفصل 
 القواعد التجريمية لجريمة التحريض وتمييزىا عن غيرىا من الصور الجرامية

عي العقد الجمعي  الجريمة انحراؼ عي السمكؾ، كخرؽ لمقكاعد المنصكص عمييا
عف ميؿ كزيغ عف الحؽ، كاتباع ألىكاء  لممجتمعات، كىي ععؿ شائف عي عرؼ المجتمع، ينشأ

النفس كشيكاتيا، كقد حددت المجتمعات الجرائـ التي تتيددىا، مع تطكر ىذه الجرائـ بتطكر 
عيدرؾ الحياة، عأكضحت التشريعات كنو الجرائـ، كطبيعتيا، لئبل يمتبس األمر عم  المرء، 

ت عف العقكبات المستحقة عم  المسمكح كالممنكع، كمع بياف طبيعة الجرائـ أعصحت التشريعا
، كلٌما كانت الجريمة مستحقة لمعقكبة كاف ال بد مف  الجرائـ كاعةل عبل عقكبة كال جريمة ببل نصٍّ

أك سمكؾ إال بتحقؽ  ،اإلعصاح عف أركانيال إذ ال يصح إطبلؽ مصطمح جريمة عم  ظاىرة
ف الشرعي كالقانكني لمجريمة، ركائز عامة تشترؾ عييا الجرائـ كاعة، كأكؿ عمكد لمجريمة ىك الرك

كعيو يتـ إظيار النصكص التشريعية ذات العبلقة بالجريمة، كالركف المادم، كيشتمؿ السمكؾ 
ككسائؿ مستخدمة عي إحداثيا، كالنتيجة  ،بما يشممو مف نشاط ،اإلجرامي لتحقيؽ الجريمة

عبلقة السببية بيف دكاعع المترتبة عم  الفعؿ، كما يصاحبيا مف آثار مباشرة أك نير مباشرة، كال
الشخص نحك الجريمة، كصكالن إل  النتيجة المترتبة عمييا، كثالثيا المعنكم، كيتضمف قصد 

، كالمعرعة بحقيقتيا، كلٌما كانت الجريمة، كاإلرادة المسبقة إليقاع الجريمة، كالعمـ بطبيعة الجريمة
تمت التشريعات المختمفة عي جريمة التحريض جريمة مؤثرة عي حياة المجتمعات كاألعراد اى

إظيار جكانبيا، كتقعيد أركانيا، كتحديد عقكبتيا، كتمييزىا عف نيرىا مف الصكر اإلجرامية، لما 
لمقانكف مف دكر عي تبييف حدكد القضايا، كعدـ الخمط بينيال عفرقكا بينيا كبيف صكر أخرل 

كؿ ذلؾ لمحفاظ عم   لتدخؿ،كا مقاربة ليال كالتحريض الصكرم، كالفاعؿ المعنكم، كاإلكراه،
 سبلمة المجتمعات، كاستمرار التكاصؿ الفعاؿ بيف أعضاء الجماعة الكاحدة. 

القكاعد التجريمية لجريمة التحريض كتمييزىا عف نيرىا مف " كعي ىذا الفصؿ المعنكف بػ
  " سيطرؽ الباحث المكضكع عي مبحثيف:الصكر اإلجرامية

 .يض بيف الشريعة كالقانكفأركاف جريمة التحر : األكؿالمبحث  

 .جريمة التحريض كتمييزىا عف نيرىا مف الصكر اإلجرامية األخرل المبحث الثاني:
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 :األولالمبحث 
 أركان جريمة التحريض بين الشريعة والقانون

 ،لكي تقع لكجريمة التحريض ليا أركاف يجب أف تتحقؽ ،أركاف لكؿ جريمة مف ال بد  
بو النصكص المجرِّمة لفعؿ التحريض عي الشريعة كالقانكف، كىي: الركف الشرعي، كيقصد 

نصب كالمكضكع الذم ي ،ضيصدر عف المحرِّ الركف المادم الذم يتمثؿ عي النشاط الذم ك 
، خركالركف المعنكم، كيتمثؿ بالقصد المتجو إل  تنفيذ الجريمة عف طريؽ شخص آ ،عميو
 :مف حيث ،يض بيف الشريعة كالقانكفأركاف جريمة التحر عي ىذا المبحث  يتناكؿ الباحثكس

ا نتطرؽ لمركف المعنكم لجريمة كأخيرن  ،كالركف المادم ليا ،الركف الشرعي لجريمة التحريض
 .التحريض

 :األولالمطمب 
 الركن الشرعي لجريمة التحريض

جرائـ، كتقرر ليا العقكبات  ىي التي تحدد األععاؿ التي تعدع  القكاعد الجنائية المكضكعية
طمؽ أف تحديد مصادر التجريـ كالعقاب مرتبط بمبدأ شرعية الجرائـ نناسبة معيا، كذلؾ مف مالمت

 .(1)أك مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات ،كالعقكبات

، كخاصة قانكف ع مف خبلؿ القانكفكيقصد بو الصفة نير المشركعة التي يسبغيا المشرِّ 
أك السمكؾ الذم يصدر عف الفاعؿ،  ،عف الفعؿأك الممحقة بو  ،كالقكانيف المكممة لوالعقكبات، 

ذا لـ يكجد نص عي القانكف يجـر ىذا السمكؾ كيعاقب عميو  .(2)اا مشركعن عإنو يككف تصرعن  لكار

أف يككف ىناؾ نص لمتجريـ كالعقاب ىك ما يعرؼ بمبدأ شرعية الجرائـ  كحتمي ة
ياء اإلباحة، حت  يأتي القانكف ، كأف األصؿ عي األشكالعقكبات: ال جريمة كال عقكبة إال بنصٍّ 

لتدخؿ عي نطاؽ التجريـ، ععندىا يتدخؿ  لعتخرج ىذه األععاؿ مف دائرة اإلباحة جرميا،ي بنصٍّ 
ليتسن  لؤلعراد  لكذلؾ ،القانكف إليقاع العقكبة عم  مرتكبي ىذه األععاؿ عي حالة النص عمييا

  كجو التحديد البد أف يقنف ىذه عقانكف العقكبات عم رعة األععاؿ التي يجرميا القانكفلمع
األععاؿ بنصكص صريحة، حيث القاعدة العامة تنص عم  أنو ال يعذر أحد بجيؿ القانكف، 

ـ، ا عي حاؿ اقتراؼ الفعؿ المجر  كيجب أف يتضمف بالنص عم  العقكبة الكاجبة التطبيؽ مسبقن 

                                                 
 .( 138)ص نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ( 1) 
 .( 346)ص ات القسـ العاـأحمد، شرح قانكف العقكب( 2) 
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القانكف  :ألخرل )مثؿعقانكف العقكبات لو مصدر كاحد كىك التشريع، كذلؾ بعكس القكانيف ا
 .(1)كمبادئ العدالة كاإلنصاؼ ،التشريعك المدني كالتجارم( التي تككف مصادرىا: العرؼ، 

رِّ  الباحث رلكي لسنة  (74قانكف العقكبات رقـ )مت عي أف جريمة التحريض جي
 ،(31: المادة )، كذلؾ عي نصكص المكاد اآلتيةكالمطبؽ عي المحاعظات الجنكبية ـ(1936)

 ،(أ/60كالمادة ) ،/أ(56كالمادة ) ،(55كالمادة ) ،(54)كالمادة  ،/ج(52)كالمادة ،(50) المادة
 /أ(.145كالمادة)

كقد تحدث قانكف العقكبات الثكرم عف جريمة التحريض، بنصكص تتعمؽ بعقكبة مف 
 كالمادة ،(205كالمادة ) ،(199كالمادة ) ،(87كالمادة ) ،(86يقكـ بالتحريض، كذلؾ عي المكاد )

 ،/أ(94كالمادة ) ،(9كالمادة ) ،/أ(3كذلؾ عي المكاد ) ،ضكنصكص تتعمؽ بالمحرِّ  ،(287)
 ،/ب(377كالمادة ) ،(345كالمادة ) ،(205كالمادة ) ،(198كالمادة ) ،/ب(168كالمادة )
 ،(160كالمادة ) ،(153كذلؾ عي المكاد ) ،ضكنصكص تتعمؽ بالفعؿ حر   ،/ب(378كالمادة )
 (.357كالمادة ) ،(214كالمادة ) ،/ب(196كالمادة ) ،(173كالمادة )

المطبؽ عي المحاعظات  ـ(1960)سنة ( ل16كلقد تضمف قانكف العقكبات األردني رقـ )
ا كاضحة بجريمة التحريض، جاء عي المادة) الشمالية ا مف حمؿ ضن محرِّ  : "يعدع ( 80/1نصكصن

أك  ،أك بالتأثير عميو بالتيديد ،ة لوأك بتقديـ ىدي ،انيره عم  ارتكاب جريمة بإعطائو نقكدن 
 .(2)أك بإساءة االستعماؿ عي حكـ الكظيفة" ،أك بصرؼ النقكد ،كالدسيسة ،بالحيمة

 :المطمب الثاني
 الركن المادي لجريمة التحريض

أك  ،سكاء كاف بفعؿ لالذم تظير بو الجريمة كاقعيًّا  المادم لمجريمة ىك العمؿ الركف
مشرع عي كؿ جريمة عم  حدة، كيتمثؿ ىذا العمؿ عي السمكؾ الذم بقكؿ بحسب ما يتطمبو ال

كىذا الركف ىك  كالنتيجة المترتبة عم  ىذا السمكؾ، كعبلقة السببية بينيما، ،يصدر عف الجاني

                                                 
 .( 140) نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ( 1) 
 .محاعظات الجنكبيةالمطبؽ عي ال ـ1960سنة ل( 16) مف قانكف العقكبات األردني رقـ( 80/1) المادة( 2) 
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ذا تخمؼ كمو أك بعضو كاف مانعن  ،(1)أكؿ الركنيف المذيف ترتكز عمييما نظرية الجريمة ا مف كار
 .(2)كحدة الجريمة

أك أعماؿ محسكسة يمكف  ،ط عي جريمة التحريض أف تككف مظاىر خارجيةال يشتر ك 
نو يكفي إلثبات كقكع جريمة التحريض أف تككف المحكمة قد ، حيث إاالستدالؿ بيا عميو

ا تبرره الكقائع التي كأف يككف اعتقادىا صائغن  ،اعتقدت حصكلو مف ظركؼ الدعكل كمبلبساتيا
 .(3)الحكـ التي أصدرتو المحكمةأثبتيا 

يتمثؿ الركف المادم لجريمة التحريض عي الفعؿ الذم يقكـ بو المحرض لبذر عكرة ك 
قناعو بارتكابيا، كدععو إل  تنفيذىا بتنمية التصميـ لديو، كنتيجة  الجريمة لدل المحرض، كار

كجريمة الفاعؿ  ،إجرامية تتمثؿ عي كقكع جريمة الفاعؿ، كعبلقة سببية تربط بيف سمكؾ المحرض
 األصمي.

 الجرامي : السموكاألولالفرع 

ا نظرن  ركف المادم لباقي الجرائـ األخرللالركف المادم لجريمة التحريض يختمؼ عف ال
عيدععو إل   ليتجو إل  إرادة مف يكجو إليو التحريض نشاطه  ، إذ إنولمطبيعة الخاصة لمتحريض

 ض.صدر عف المحرِّ بمعن  أنو يكفي لقيامو النشاط اإليجابي الذم ي ل(4)ارتكاب الجريمة

كبناء عم  ذلؾ، عإف الركف المادم عي جريمة التحريض يقكـ عم  عنصريف أساسييف: 
ض، كثانييما: مكضكع ىذا النشاط الذم يتمثؿ بالجريمة التي أكليما: النشاط الذم يقكـ بو المحرِّ 

 قامت بسبب ىذا التحريض.
 ضالنشاط الذي يقوم بو المحر  : أواًل 

نايتو التأثير عم  تفكير شخص  ض ىك عمؿ إيجابيعف المحرِّ  النشاط الذم يصدر
قناعو باقتراعيا، كيفترض أف مف كجِّ  ،بغية خمؽ عكرة الجريمة لديو آخر و إليو التحريض قد كار

 .أقدـ عم  ارتكاب الجريمة بناء عم  ىذا التحريض
                                                 

 .( 159)ص القسـ العاـسركر، الكسيط عي قانكف العقكبات ( 1) 
ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات  ( مشار إليو عي220)ص قانكف العقكباتأبك خطكة، شرح األحكاـ العامة ل( 2) 

 .( 255)ص القسـ العاـ المصرم
، البكابة ( 295) ، ص( 41) قضائية، مكتب عني( 59) لسنة( 1570) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 3) 

 .( مكقع الكتركني) القانكنية لمحكمة النقض المصرية،
 .( 18ص) ة عي قانكف العقكبات الجزائرمسكيس، التحريض عم  الجريم( 4) 
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ك ال يرتكبيا ض يمجأ إل  الكسائؿ النفسية لتنفيذ الجريمة، عيكيتبيف مف ذلؾ أف المحرِّ 
عيدععو إل   ،ليؤثر عيو لمباشرة كما يفعؿ الفاعؿ األصمي، بؿ ىك يتجو إل  نفسية الفاعؿ

ض ىك نشاط ذك طبيعة نفسية تبدك ارتكاب الجريمة، كبالتالي عإف النشاط الذم يقكـ بو المحرِّ 
 .(1)عي تأثير نفسية الفاعؿ بالتحريض، كاندعاعو إل  الجريمة

ض بزرع العداكة جابي عي الفعؿ المادم الذم يقكـ بو المحرِّ كيتمثؿ السمكؾ اإلي
أك ضربو عم  سبيؿ  ،كالكراىية عي نفس شخص آخر تجاه آخر دكف أف يخمؽ لديو عكرة قتمو

أك ضرب إذا حدث كقاـ ىذا الشخص  ،المثاؿ، عبل يمكف مساءلتو عف جريمة تحريض عم  قتؿ
ر بالنسبة لمف يثير عي نفس صديؽ لو حقده بالفعؿ بارتكاب جريمة قتؿ أك ضرب، كذلؾ األم
عإذا قاـ صديقو بسرقة ىذا الشخص الثالث ال  ،كنيرتو عم  ما يممكو شخص ثالث نريـ ليما

ا ىك ارتكاب ا معينن عبلبد إذف مف أف لمتحريض مكضكعن  ،عف تحريض األكؿيمكف مساءلة 
 .(2)جريمة بعينيا

كتحبيذ اآلثار التي تترتب  ،إل  الجريمة عالتحريض يأخذ صكرة إبراز البكاعث التي تدعع
ض بيذه ط الجاني المحرِّ عمييا، كالتخفيؼ مف شأف العقاب الذم يعترض طريقيا، عإذا تحقؽ نشا

ألنو يتحقؽ المعن   ا بأثرلأف يككف التحريض متبكعن  التحريض بحقو، كال ييـ بعدئذو  الصكرة، يقع
( أك أف يككف التحريض لـ ينتج أثره عي ارتكاب الكارد عي القانكف )الحمؿ عم  ارتكاب الجريمة

 .(3)ؿ عم  ارتكابيا(  الكارد عي القانكف )محاكلة الحمالجريمة، عيتحقؽ المعن

كقد يأتي النشاط اإليجابي عي التحريض عم  ارتكاب الجريمة عي صكرة التقميؿ مف 
أك التقميؿ مف أىمية ما  ،رأىمية النتائج كاآلثار السمبية المترتبة عمييا، بؿ كيتجنب تمؾ اآلثا

أك التقميؿ مف أىمية االعتبارات التي تنفر منيا، كيفترض عي النشاط  ،يعترضيا مف عقبات
عبل يعدك األمر  لالتحريضي أف يككف أقكل مف مجرد اإلرشاد كالتكجيو، عإف اقتصر عم  ذلؾ

 .(4)أكثر مف تدخؿ عي الجريمة

ؽ عالركف المادم لمتحريض ال يتحق ولحريض بنشاط إيجابي ميما كاف نكعكيقع الت
 لكالدعاع عنيا ،ألف جكىر التحريض ىك عرض الفكرة بمكقؼ سمبي، أم بمجرد االمتناعل

                                                 
 .( 517)ص أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ( 1) 
 .( 651)ص عبد المنعـ، النظرية العامة لقانكف العقكبات( 2) 
 .( 315)ص المجالي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ( 3) 
 .( 329)ص القسـ العاـجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات ال( 4) 



54 

 

إلقناع مف عرضت عميو بقبكليا، كذلؾ باإلضاعة إل  أف ىذا النشاط يجب أف يككف مف ضمنو 
ركع اإلجرامي، كبالتالي كدععو إل  القبكؿ بالمش ،استعماؿ كسيمة مف شأنيا التأثير عي المحرض

 ا.ا، كبذلؾ نقكؿ بأف التحريض ال يمكف تصكره سمبيًّ ا ماديًّ عإنو يتطمب نشاطن 

أنو ال محؿ لخمؽ التصميـ إذا كجو إل  شخص تكاعر لديو  بعض القانكنييفكيرل 
الي الذىف، عإف جاء لشد و إل  شخص خإذ البد أف يكج   لالتصميـ عم  ارتكاب الجريمة

ألنو بدأ عي التنفيذ قبؿ أف يكجو إل  النشاط، عالتصميـ مكجكد  لا يعد ذلؾ تحريضن بلع لالعزيمة
 ، كقد ذىب بعضيـض( إنما يعد ذلؾ تدخبلن عي مرحمة سابقة عم  النشاط )الذم قاـ بو المحرِّ 

عمف تردد بفكرة  لا عم  النشاطا سابقن التردد عي ارتكاب الجريمة تصميمن  ال يعدع  ا إل  أنوأيضن 
 .(1) لخمؽ تصميـ جرمي لديو بنشاط جديديمكف أف يككف محبلن  ،اعميو سابقن  عرضت

ا، تحريضن  زيادة التصميـ عم  ارتكاب الجريمة يعدع  كلكف الباحث يخالؼ ىذا الرأمل ألف
عم  الرنـ مف أف التصميـ مكجكد مف قبؿ، كلكف زيادة ىذا التصميـ قد يسبب عي اإلقناع التاـ 

 .لو عي ارتكاب الجريمة

عمف  ا عم  النشاطلا سابقن تصميمن يعدع  التردد عي ارتكاب الجريمة  كمف جانب آخر عإف
  لخمؽ تصميـ جرمي لديو بنشاط جديد.ا يمكف أف يككف محبلن يتردد بفكرة عرضت عميو سابقن 

 وسائل التحريضا : ثانيً 

 بيةالجنك  ـ( المطبؽ عي المحاعظات1936)( لسنة 74قانكف العقكبات رقـ ) لـ يحدد
قاضي يستخمصيا مف إذ تيركت لم ،قانكف العقكبات المصرم كذلؾ الحاؿ عيكسائؿ التحريض، ك 

أك  ،ماؿ، أك الكاستخداـ المنصب بيال كيؤثر عي نفسية الفاعؿ ،أية كسيمة يقكـ بيا المحرض
 ، كالمطبؽ عي المحاعظاتاألردنيأك المخادعة، بخبلؼ قانكف العقكبات  ،أك الكعيد ،الكعد
( منو 80/1حدد الكسائؿ التي يمكف استخداميا عي التحريض، حيث نصت المادة )ل إذ ليةالشما

أك  ،ا أك بتقديـ ىدية لوا مف حمؿ نيره عم  ارتكاب جريمة بإعطائو نقكدن محرضن  "يعدع عم  أنو: 
أك بإساءة االستعماؿ عي حكـ  ،أك بصرؼ النقكد ،أك بالحيمة كالخديعة ،بالتأثير عميو بالتيديد

 .(2)لكظيفة"ا

                                                 
 ( .239)ص القسـ العاـجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات ال( 1) 
مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد كسائؿ التحريض عم  سبيؿ الحصر بالعطية، ( 121/7) حددت المادة( 2) 

ساء استعماؿ السمطة، كقد أضاعت المادة الجديدة عم  المادة نكف مف قا( 60) كالكعد، كالتيديد، كاألمر، كار
 العقكبات الفرنسي القديـ "األمر" كحذعت "الخداع".
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كيتضح مف نص المادة السابقة أف المشرع األردني قد حدد كسائؿ التحريض عم  سبيؿ 
ساءة االستعماؿ عي  ،كىي: تقديـ اليدية، التيديد، الحيمة كالخديعة، استغبلؿ النفكذ ،الحصر كار

 حكـ الكظيفة.

ـ لدل مف كيبدك أف المشرع األردني قد رأل عي ىذه الكسائؿ المقدرة عم  خمؽ التصمي
عقد ال تككف كاعية  لكجيت إليو بشكؿ حاسـ، عإذا ما استخدمت كسائؿ نير ما كرد عي النص

 لخمؽ التصميـ عم  العمؿ اإلجرامي.

 طرؽ أك كسائؿ التحريض، إنما تبني كالكاقع أف التشريعات التي اختارت سبيؿ تحديد
كبما  ،عم  ىكاه ىما األصؿعمسفتيا العقابية عم  أساس أف حرية اإلنساف كحقو عي التصرؼ 

عإنو البد مف تحديد كقكعو بكسائؿ معينة،  رتب عميو االنتقاص مف ىذا المبدألأف التحريض يت
عم  األصؿ، كاالستثناء البد مف أف  دٍّ رى إذ الحد مف حرية اإلنساف عي التصرؼ ىك استثناء بً 

فمسطيني بتحديد كسائؿ ال المشرعبو كصي ، كىذا ما يؤيده الباحث كي(1)يككف بنص القانكف
كالكضكح عي القكاعد  ،كالدقة ،باإلضاعة إل  ذلؾ، أف مبدأ الشرعية التحريضل حيث يرل

المكضكعية لمقانكف الجنائي ىي التي يجب أف تسكد، كأف عدـ تحديد الكسائؿ يترؾ المجاؿ 
دخاؿ كسائؿ لـ يقصدىا المشرع ،كنيره عي التحكـ ،لمقاضي كالمنطؽ  كال تستقيـ مع العقؿ ،كار

 ضمف كسائؿ التحريض ما داـ المشرع لـ يأت عم  حصرىا كال تعدادىا.

عتدععو  لعمنيـ مف تيزه األطماع الدنيكية ختمؼ الكسائؿ التي تؤثر عي الناسلكت
عترعع معنكياتو إل   لالرتكاب الجريمة المحر ض عمييا، كمنيـ مف تؤثر عيو الخطب الرنانة

ا ما يمجأ المحرِّض إل  اختيار كسيمة معينة داعع الخكؼ، كنالبن اإلجراـ، كمنيـ مف يرتكبيا ب
يجدىا مبلئمة دكف نيرىا لمتأثير عم  نفسية مف كجو إليو التحريض، عقد يرل المحرِّض كسائؿ 

كيقدـ لو اليدايا حت   ،عيعرض عميو الماؿ عية لحمؿ شخص ما الرتكاب الجريمة،الترنيب كا
ؿ ال تجد طريقيا عي التأثير عم  نفسيتو، كدععو الرتكاب إذا ما تبيف أف مثؿ ىذه الكسائ

ذا لـ يستجب  لالجريمة، يتجو إل  االستعانة بكسائؿ الترىيب عيمجأ إل  التأثير عميو بالتيديد، كار
لكسائؿ الترنيب أك الترىيب يضطر المحرِّض لمجكء إل  كسائؿ اإليياـ المتمثمة بالحيمة 

قناعو اـ أية كسيمة مف شأنيا التأثير عم  نفسية الفاعؿكالخديعة، أك أنو يضطر إل  استخد ، كار

                                                 
 .( 464)ص السعيد، شرح األحكاـ العامة عي قانكف العقكبات( 1) 



56 

 

 ،لبمكغ ىدعو لأك استثمار أكضاع معينة ذات عبلقة مشتركة بينيما ،كاستغبلؿ بارتكاب الجريمةل
 .(1)ا عم  تحقيقيا بكاسطة نيرهكىك مقارعة الجريمة، كالتي عمؿ جاىدن 

عع الفاعؿ الرتكاب الجريمة، كقد لد لا مختمفةكقد تتفاعؿ عدة كسائؿ عي طياتيا ظركعن 
، كقد تناكؿ القانكنيكف (2)تكفي كسيمة كاحدة لمتأثير عميو عي تحقيؽ ما يصبك إليو المحرِّض

 كسائؿ عدة لمتحريض، كىي عم  النحك اآلتي: 

 ى: التحريض باليديةاألولالوسيمة 

  نفسية كسيمة تقديـ اليدية مف كسائؿ الترنيب التي مف شأنيا التأثير عم تعدع 
رض عميو مف ىدايا تتناسب مع جسامة كما عي  ،ـ إليومِّ ا لما سي المحر ض، بحيث تجعمو أسيرن 

 الفعؿ مكضكع التحريض.

قناعو بارتكاب الجريمة مقابؿ  ض إل  تحريض شخص آخر،كتعني أف يسع  المحرِّ  كار
ا مف تككف مبمغن  ا مف الماؿ، عقدشيء ما يقدمو لو كيدية، كال يشترط عي اليدية أف تككف مبمغن 

أك أم شيء آخر يمكف تقييمو بالماؿ، كيككف تقديـ اليدية  ا،أك عقارن  ،كقد تككف سمعة ،الماؿ
عإذا قدمت اليدية بعد ارتكاب  كي تعتبر كسيمة مف كسائؿ التحريض،ل لقبؿ ارتكاب الجريمة

 .(3)عبل تعد كسيمة مف كسائؿ التحريض لالجريمة كمكاعأة

أف تككف مف نكع معيف أك شكؿ محدد، بؿ الميـ أف تككف مما كال يشترط عي اليدية 
 .(4)يمكف االنتفاع بيا بأم شكؿ كاف

كقد ظيرت كسيمة التحريض باليدي ة جميًّا عي قصة كعد قريش بزعامة عمرك بف 
إل  الحبشة الستراد المياجريف األكائؿ مف المؤمنيف إلييال إذ  ، كعبد اهلل بف أبي ربيعةالعاص

لتأليبيـ عم  المؤمنيف، كعم  كالقساكسة،  النجاشي مف البطارقةزيع اليدايا عم  حاشية بتك  اقام
ككذا تقديـ ىدي ة ثمينة خاصة بالنجاشي اإلسبلـل ليقنعكا النجاشي بتسميـ المياجريف إل  قريش، 

نمحظ ، كعي ىذه الحادثة (5)إاٌل أف النجاشي  رعض طمبيـإليو عي مسألة المياجريف،  ماقبؿ حديثي

                                                 
 .( 100)ص العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم( 1) 
 رجي كعقا لمتشريع العراقيالحديثي، جرائـ التحريض كصكرىا عي الجكانب الماسة بأمف الدكلة الخا( 2) 

 .( 115، 114)ص
 .( 203)ص القسـ العاـ اف، شرح قانكف العقكبات الجزائرمسميم( 3) 
 .( 101)ص العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم( 4) 
 (.290-1/288ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج( 5) 
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كقكع النتيجة اإلجرامية مع القساكسةل عقد دعمكا مكقؼ زعماء قريش، كعميت بصائرىـ عف 
الحؽ باليدايا المقدمة سمفنا، كانحراؼ عطرتيـ عف الديف الحؽ، لكف النتيجة اإلجرامية لـ تقع عي 

 اؾ.  حالة النجاشي، كعي كبل الحالتيف عإف جريمة التحريض قد كقعت ععبلن مف زعماء قريش آنذ
 الوسيمة الثانية: التحريض بالوعد

بارتكاب الجريمة مقابؿ كعد يقطعو عم  نفسو،  هنير كىك أف يسع  المحرض إلقناع 
أك شيء آخر مقـك  ،كمفيكـ الكعد أكسع مف مفيكـ اليبة، إذ قد يشمؿ تقديـ مبمغ مف الماؿ

كاإلشادة بسيرة  لا معنكيافعن كالكعد بكظيفة معينة، أك ن لابالماؿ، أك تحقيؽ نفع سكاء كاف مادين 
الجاني عي محفؿ معيف، كيشترط كما ىك الحاؿ عي اليبة أف يتـ الكعد قبؿ تنفيذ الجريمة، حت  

 .(1)يمكف االعتداد بو ككسيمة مف كسائؿ إنراء الجاني

كالمبلحظ مما سبؽ، أف اليدية يتـ قبضيا قبؿ بدء الفاعؿ بالتنفيذ، بينما الكعد مؤجؿ 
ا بعد كقكع الجريمة، بمكجب اتفاؽ مسبؽ بيف المحرِّض كالمحر ض، عإذا لـ يقدـ لو األداء إل  م

ىذه ىدية بؿ مكاعأة، كالمكاعأة التي  عبل تعدع  لجريمة، كلـ يكف بينيما كعد سابؽلا قبؿ كقكع اشيئن 
كلككنيا  ،العدـ االتفاؽ عمييا مسبقن  الجريمة ال تدخؿ عي مجاؿ التحريضلتسمـ بعد ارتكاب 

 .(2)نحت بعد كقكع الجريمة، عمـ يكف ليا تأثير عي خمؽ عكرة الجريمة أك تنفيذىام

الرىاف مف قبيؿ الكعد بإعطاء ىدية لمشخص الذم يراىف آخر عم  ىدية إذا ما  كيعدع 
. كمف المبلحظ أف كقع الرىاف (3)ا عم  ىذه الجريمةقاـ بارتكاب جريمة معينة يعتبر محرِّضن 

ا لمقارعة ا كحماسن م  نفسية مف عرض عميو الرىاف، كيجعمو أكثر اندعاعن ا عيككف أكثر تأثيرن 
ا، بينما تككف إرادة المنفذ حرة ا عي ارتكابيا مقدمن ا بيا أك رانبن الجريمة، حت  كلك لـ يكف مقتنعن 

 .(4)ا عي قبكؿ الكعد كتنفيذ الجريمة مف عدمونسبيًّ 

الناجمة عف ارتكاب الجريمة، مف قبيؿ الكعد قبكؿ المحرض بضماف األخطار  كيعدع 
ا قد يصيبو مف أخطار لقاء ارتكابو إل  منفذ الجريمة عمٌ  كاعة التعكيضات بتعيده بدعع كذلؾ

 .(5)لمجريمة

                                                 
 .( 101)ص الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم العرعج، التحريض عم  الجريمة عي( 1) 
 .( 203العكجي، القانكني الجنائي العاـ المسؤكلية الجنائية )ص( 2) 
 .( 319المجدكب، التحريض عم  الجريمة )ص( 3) 
 .( 123الحديثي، جرائـ التحريض كصكرىا )ص( 4) 
 ( .124المرجع السابؽ )ص( 5) 
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كلعؿ  مم ا يدخؿ عي ىذا الباب ما دار بيف عمير بف كىب كصفكاف بف أمية بعد ىزيمة 
ككاف مف شياطيف  -يا، عقاؿ عميرقريش عي بدرل عتذاكرا أىؿ بدر مف قريش، كما حؿ  بيـ عي

ٍيعةى بىٍعًدم، : -قريش ـٍ الض  مىٍيًي اءه، كعياؿه أىٍخشى  عى أىمىا كىاىلم ًو لىٍكالى دىٍيف عمي  لىٍيسى لىوي ًعٍنًدم قىضى
ت   أقتمىو، عىًإف  ًلي ًقبىمىييـٍ ًعم ةن: اٍبًني أىًسيره ًعي أيدييـ م دو حى ًكٍبتي إلى  ميحى عولىرى صفكاف،  ، عشج 

، كعيكحر ضو عم  ععمو بالكعد قائبلن لو:  مىا  اليؾ مىعى ًعيىاًلي أيكىاًسيًيـٍ عمي  دينيؾ، أىنىا أىٍقًضيًو عىٍنؾى
ٍنييـٍ  يىٍعًجزي عى ع بىقيكا، الى يىسىعيني شىٍيءه كى الرتكاب ، عطمب منو عمير أف يكتـ األمر، كبالفعؿ تشج 

، كركب إل  المدينة يريد قتؿ الر  لكف محاكلتو باءت بالفشؿ  -عميو الصبلة كالسبلـ-سكؿ الجـر
 .(1)كتنبو الصحابة عي المدينة -عميو الصبلة كالسبلـ–لحفظ اهلل لرسكلو 

إف القصة السابقة تكضح مسألة التحريض بالكعدل عصفكاف كعد عميرنا بدعع األخطار 
أخرل تكشفيا القصة، المتكقعة مف الجريمة، كىذا كسيمة مف كسائؿ التحريض بالكعد، كنقطة 

عو  كىي عكرة تعزيز الجريمةل عمبدأ الجريمة مكجكد، إاٌل أف عميرنا متردد عي الفعؿ، عمٌما شج 
   صفكاف تعزز لديو منح  الجريمة، كتجي ز لتنفيذىا، كىي مسألة متضمنة عي مفيـك التحريض. 

 الوسيمة الثالثة: التحريض بالتيديد

يب التي يمكف أف يستخدميا المحرِّض لمتأثير عم  إرادة مف التيديد مف كسائؿ الترى يعدع 
كالخكؼ عي نفسيتو، عيقكـ تحت كطأة التيديد بتنفيذ  ،كاليمع ،إلحداث الرىبة و إليو التيديدلكجِّ 

الجريمة مكضكع التحريض، كقد يكجو التيديد إل  شخص الفاعؿ، أك يقع عم  مالو، كقد يكجو 
. عالتيديد قد يكجو إل  سمعة الفاعؿ، أك مكانتو (2)نيرهإل  نيره، أك قد يقع عم  ماؿ 

 .كأقرباء الفاعؿ مثبلن  لكرزقو، كقد يكجو إل  أشخاص آخريف ،أك ممتمكاتو ،االجتماعية

كيجب أال يرق  التيديد عي ىذه الحالة إل  التيديد الكارد عي حالة اإلكراه المعنكم الذم 
ديد عم  درجة مف الخطكرة كالجسامة بحيث يقـك ينفي حرية االختيار، كيشترط أف يككف التي
 .(3)ضالجاني بتنفيذ الجريمة تحت رنبات المحرِّ 

التيديد كاإلكراه المعنكم يقؼ كؿ منيما عم  طرؼ عي مكاجية اآلخر، عفي حالة إف 
اإلكراه المعنكم يفقد الشخص المكره حريتو عي التصرؼ كاالختيار، كال يككف أمامو سكل 

ا بسمكؾ الرجؿ المعتاد عيما لك كجد عي نفس ظركعو، كبالتالي عإف ة، كذلؾ قياسن ارتكاب الجريم
                                                 

 ( .221-2/220ابف ىشاـ، سيرة ابف ىشاـ )ج( 1) 
 ( .130السعيد، األحكاـ العامة عي االشتراؾ الجرمي )ص( 2) 
 ( .521أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )ص( 3) 
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سأؿ مف ، عي حيف يي ممجئناإف كاف إكراىو  السيما تحقؽ لديو مانع مف مكانع المسؤكليةالمكره ي
 ليا، أما عي حالة التيديد ككسيمة يقـك بيا صدر منو اإلكراه عف الجريمة المرتكبة، بصفتو عاعبلن 

ف تأثرت إرادتو مف جراء ىذا التيديد إال أنو ال يفقد حرية التح ريض، عإف الشخص الميدد كار
و لو  ما كجِّ بلن االختيار، كلو أف يسمؾ درب الجريمة كيرتكبيا، أك أف يحيد عف ىذا الدرب متحمِّ 

 .(1)مف تيديد

الكريـ  نظرت الشريعة اإلسبلمية لعمة اإلكراه، لكف بتقييد دكف إطبلؽل عقد جعؿ القرآف
اإلكراه مبررنا مف المبررات المأخكذ بيا حت  عي قضية اإليماف كالكفر تبعنا إلمكانية اإلنسافل إذ 

 بالرخصة لـ يحممنا اهلل ما ال طاقة لنا بو، كمف ىنا نزؿ التخفيؼ مف اهلل تعال  لعباده المؤمنيف
يتىتنتمتزترتيبىبنب ُّ عقاؿ تعال :  زثرث
ىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمث
-إذ نزلت عي آؿ ياسر ، كلعؿ  المتأم ؿ عي سبب نزكؿ اآلية يدرؾ المراد منيا،  (2)َّيك

ب مع الٌما اشتد العذاب بيـل عتظاىر عمار بالكفرل لمتخفعؼ مف شدة العذ -رضي اهلل عنيما
ؼ ثـ اختم ،(3)عمار لفعمو، كسامحة لو بالرخصة الربانية ةن رى ذً عٍ تيقنو باإليماف، عنزلت اآلية مي 

ء تحمؿ العذاب عي طبيعة الرخصة، كأحكاليال عجك زا التظاىر بالكفر إف لـ يستطع المر  العمماء
 -لما سمح اهلل عز كجؿ بالكفر بوقاؿ الزحيمي: "، (4)أخذنا بالرخصة، مع أعضمية األخذ بالعزيمة

، عإذا أكره عند اإلكراه كلـ يؤاخذ بو، حمؿ العمماء عميو عركع الشريعة كميا -كىك أصؿ الشريعة
االختبلؼ بيف الفقياء  لكف   .(5)"اإلنساف عمييا لـ يؤاخذ بما قاؿ أك ععؿ، كلـ يترتب عميو حكـ

عمنيـ مف جك ز األخذ بالرخصة، كمنيـ مف تشدد، كامتد االختبلؼ إل  عي مسألة اإلكراهى، اشتد 
      يا مف حدكد.، كنيرىا مف الجرائـ، كما يتعمؽ بالزنا كشرب الخمرمسائؿ عقيية عدة، ك

 الوسيمة الرابعة: التحريض بالحيمة والخداع

ض عم  الحيمة كالخداع عي تنفيذ مشركعو يقصد بيذه الكسيمة أف يعتمد المحرِّ 
اإلجرامي، كذلؾ مف خبلؿ إيياـ الجاني بكجكد أمر أك مكضكع ال حقيقة لو عي الكجكد، كىذا 

                                                 
 ( .205العكجي، القانكف الجنائي العاـ )ص( 1) 
 [.106] النحؿ: ( 2) 
 ( .294/ 14ابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) ج( 3) 
 ( .14/246الزحيمي، المنير )ج( 4) 
 ( .14/246المرجع السابؽ )ج (5) 
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ؾ: أف يرنب شخص عي الخارجية، كمثاؿ ذل اإليياـ يككف بشكؿ كاذب مدعـ بالمظاىر المادية
ف ىذا البيت مميء باألشباح : إاشتراه حديثا، كعي سبيؿ أف ينفره منو قاؿ لو شراء منزؿ جارو 

كالتي تظير عي ساعة متأخرة مف الميؿ، كعي سبيؿ تدعيـ مقكلتو اتفؽ مع صديؽ  ،كالعفاريت
المبلبس التنكرية، كلما كصؿ ىذا ليما ثالث بأف يمثؿ عميو دكر العفريت عف طريؽ ارتداء 

 ، عيعدع صاحب المنزؿ إال أف عاجمو بطمقة نارية، عأرداه قتيبلن مف الشخص إل  البيت ما كاف 
عف جريمة قتؿ مقصكد، عي حيف يسأؿ  األكؿسأؿ ا، كيي ا كالثاني محر ضن محرِّضن  األكؿالشخص 

ال  .(1) عبلالثاني عف جريمة قتؿ نير مقصكد إذا ما تكاعرت شرائطيا كار

ض إل  مستكل الفاعؿ كيمـز أال ترق  الحيمة أك الخديعة المستخدمة عي مكاجية المحرِّ 
حسف نية بفعؿ يعتقد أنو لف يترتب عميو جريمة، كيناكلو بسكء نية حبة بالمعنكم، كمف يخدع 

ذه الحالة كيقـك الثاني بذلؾ، كحبة الدكاء عي الحقيقة سـ قاتؿ، كتأتي ى ،لتقديميا إل  ثالث لدكاء
ا(إذا أكىـ  ( )طو( أف )رباحن عزيف  رباح يريد قتمو مف خبلؿ التذرع بممازحة، ثـ ذىب إل  )حاـز

(، كيقدـ )طو( عم  دكف  ، كيمازح )طو(لو أف يأتي المحؿ أف يعمـ بالمكيدة التي دبرىا )حاـز
ا ـ بيا مقتدرن كيشترط عي ىذا النكع مف التحريض أف تبمغ الحيمة درجة يككف القائ ،قتؿ )رباح(

 .(2)عم  سكؽ نيره بسببيا إل  ارتكاب الجريمة التي يريدىا
 الوسيمة الخامسة: التحريض باستغالل النفوذ

 ،قد يتبادر إل  الذىف أف الجاني عي جريمة التحريض قد استغؿ ما يتمتع بو مف نفكذ
اد إل  تمبية رنبة عيجعمو ينق لأك مركزه االجتماعي مما يؤثر عم  الجاني ،أك سمطة عي كظيفتو

، كمثاؿ ذلؾ قياـ المدير) أيمف( بتحريض المكظؼ )براء( العامؿ (3)عيرتكب الجريمة لضالمحرِّ 
ل مستغبلًّ نفكذه الكظيفي عميو، عيستجيب )براء( لطمب مديره عم  أساس أنو  لديو بارتكاب جـر

 .أمر إدارم يتعمؽ بالعمؿل عيذا داخؿ عي جريمة التحريض باستغبلؿ النفكذ
 الوسيمة السادسة: التحريض بإساءة االستعمال في حكم الوظيفة

 ليقصد بيذه الكسيمة أف يمجأ المكظؼ العاـ إل  الصبلحيات المخكلة لو بحكـ كظيفتو
عيسخرىا لمعمؿ نير المشركع، كينحرؼ بيا إل  مآربو الخاصة، عيدعع أم شخص إل  ارتكاب 

                                                 
 ( .466السعيد، شرح األحكاـ العامة عي قانكف العقكبات )ص( 1) 
 ( .333الجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات )ص( 2) 
 ( .339نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 3) 
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سمكب عي التحريض مف قبؿ مكظؼ و، كىذا األلتحقيؽ ىدؼ معيف يريد أف يصؿ إلي لالجريمة
ساءة استعماؿ السمطةكمستيجف كنير مشركع، كيشكؿ انحراعن  ،بغيضه  عاـ  .(1)ا كار

 و إليوجِّ لمتأثير عم  إرادة مف كي  لض إتباعوينبغي عم  المحرِّ  كليس ىناؾ شكؿ معيف
ا قد كأيضن  ،مطةعقد تدخؿ النصيحة عي معن  إساءة الس التحريض عي نطاؽ استغبلؿ السمطةل

 ،يدخؿ األمر عي ذلؾ، إال أف األمر أشد داللة عم  بياف عكرة السيادة كالسمطة مف جانب
 .(2)كالطاعة مف جانب آخر ،كالخضكع

، أك ترىيبو، أك ترنيبو ،كيجد المتمعف عي كسائؿ التحريض أنيا تتضمف إنراء الفاعؿ
ض رسالة ض، كمجرد إرساؿ المحرِّ أم نية مشتركة بيف الفاعؿ كالمحرِّ  لعنصر معنكمككجكد 

، كال يكفي طمب ارتكاب الجـر ا ليككف أساسن  لإل  الفاعؿ الرتكاب جريمة ال يكفي لتشكيؿ الجـر
 .(3)ضاكالعتبار الطالب محرٌ  ،العتبار المجـر أقدـ عم  ارتكابو بالتحريض

 : الجريمة التي ينصب عمييا التحريض )محل التحريض(ا ثالثً 

جرائـ أك  ،نشاط الجرمي عم  مكضكع معيف يتمثؿ عي جريمة معينةيجب أف ينصب ال
ء مف ا أكقع بيف شخصيف مما أدل إل  كقكع اعتداعمك أف شخصن  معينة يعاقب عمييا القانكفل

كالتحديد عي الجريمة،  ،النتفاء التعييف لاضن محرِّ  أحدىما عم  اآلخرل عيذا الذم سع  ال يعدع 
 ا. يككف إال مباشرن كيترتب عم  ذلؾ أف التحريض ال

إل  القرائف أف  استنادن استنتاج الشتراؾ بطريؽ امناط جكاز إثبات اال تبيف مف أف كقد
ستخبلص اكأف يككف  ،أك المساعدة ،تفاؽأك اال ،تككف ىذه القرائف منصبة عم  كاقعة التحريض

 التينت األسباب عإذا كا ،القانكفكال يتجاع  مع المنطؽ ك  ،االحكـ لمدليؿ المستمد منيا سائغن 
ال تؤدل  ،شتراؾد االستخمص منيا كجك ا التيك العناصر  ،إدانة الطاعف عيعتمد عمييا الحكـ ا

يككف لمحكمة النقض بما ليا مف حؽ الرقابة عم  صحة تطبيؽ  ععندئذو  لنتي  إليواإل  ما 
 . (4)القانكفستخبلص بما يتفؽ مع المنطؽ ك ك تصحح ىذا اال ،القانكف أف تتدخؿ

                                                 
 ( .552أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 1) 
 ( .132العامة لبلشتراؾ الجرمي )صالسعيد، األحكاـ ( 2) 
 ( .336الجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات )ص( 3) 
( ، البكابة 1001( ،  )ص39( قضائية، مكتب عني )57( لسنة )4519نقض جنائي عي الطعف رقـ )( 4) 

 .القانكنية لمحكمة النقض المصرية، )مكقع الكتركني( 
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ا  ضى ر  ذلؾ الحكـ لك حكك آخر عم  أف يضر بشخص ثالث، كال يرد شخص شخصن
ا عم  جريمة عم  ىذا أف مف شأف ععمو ممارسة اإلجراـ طالما أف التحريض لـ يكف منصبًّ 

 عالتحريض عم  جرائـ نير معينة يختار الفاعؿ بعد ذلؾ كاحدة منيا، كبالتالي ال يعدع  محددةل
ف كاف يتكقعيا-ألنو  ا بالمعن  القانكنيلتحريضن  يا عم  كجو التحديد، ىؿ ىي عيك ال يعمم -كار
 (1)؟أك ىتؾ عرض ،ك قتؿأ ،سرقة

 الفرع الثاني: النتيجة الجرامية

قانكني،  األكؿعي شأف تعريؼ النتيجة اإلجرامية إل  اتجاىيف:  انقسـ عقياء القانكف
أك  ،االعدكاف الذم يصيب حقن  :أنياعأنصار االتجاه القانكني لمنتيجة يعرعكنيا ب كالثاني مادمل

 ،أك المصمحة محؿ الحماية ،سكاء تمثؿ عي ضرر ععمي يصيب الحؽ لمصمحة يحمييا القانكف
إل  القكؿ بأف النتيجة  لمخطر، كينتيي ىذا االتجاه القانكنيأك عي مجرد تعريض ىذا المحؿ 

عيصكر النتيجة عم   لدمأك عنصر عي كؿ جريمة، أما االتجاه اآلخر كىك االتجاه الما ،شرط
النتيجة حقيقة مادية ليا  ل كأثر لمسمكؾ اإلجراميل أم يعدع أنيا تغيير يطرأ عي العالـ الخارجي

 .(2)ا عي الجريمةا ليذا المعن  ال تككف عنصرن كيانيا عي العالـ الخارجي، كالنتيجة كعقن 

جرامي ـ اإلىي نشكء التصمي ،نتيجة معينة ضعم  نشاط المحرِّ  ف يترتبأصؿ كاأل
 .(3)كتربط ىذه النتيجة بنشاط الجاني بعبلقة السببية ،ض عم  الجريمةرِّ لدل الشخص الذم حي 

أنو ال يشترط كقكع النتيجة التي تـ التحريض مف أجؿ تحقيقيا، عيكفي  كىنا يرل الباحث
كلك لـ  ،أف يككف النشاط الذم مف شأنو خمؽ التصميـ عم  ارتكاب جريمة معينة قد تحقؽ

، عينا تككف جريمة التحريض قائمة بذاتيا، كلك نشأ التصميـ الجرمي لدل تحقؽ النتيجة ععبلن ت
 كلكنو عدؿ عنو، أك لـ ينفذه لسبب ما. ،مف كجو إليو

 الفرع الثالث: عالقة السببية

ا ىك الذم أدل إل  تحقؽ  أـ تركن تعني أف يككف السمكؾ اإلجرامي سكاء أكاف ععبلن 
أك  ،ف النتيجة اإلجرامية ما كانت لتحدث لكال ذلؾ الفعؿكبمعن  آخر، إالنتيجة اإلجرامية، 

                                                 
 .( 402)ص عقكبات األردني كالقانكف المقارفالسعيد، األحكاـ العامة عي قانكف ال( 1) 
 .( 299الشاذلي ك القيكجي، النظرية العامة لمجريمة )ص( 2) 
 .( 273)ص ثركت، قانكف العقكبات العاـ( 3) 
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. عإذا انتفت عبلقة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة، بأف كاف تحققيا ال يرجع لسمكؾ (1)الترؾ
 .(2)ال مسئكلية عف الجريمة التامة الجاني، عندئذو 

م لمجريمة، تقتصر عم  عي الركف الماد اعبلقة السببية عنصرن  اعتبارنستنتج مف ذلؾ، 
عبل يدخؿ عي ركنيا  لا الجرائـ الشكميةالجرائـ المادية عقط التي تتطمب حدكث نتيجة إجرامية، أمٌ 

 ،المادم ضركرة تكاعر نتيجة إجرامية معينة، إذ يكفي لكجكدىا القياـ بالسمكؾ اإلجرامي عقط
 .(3)كبالتالي ال تثكر بشأنيا مشكمة عبلقة السببية

ككنيا مف الجرائـ الشكمية التي ال  للتحريض ال مجاؿ لبحث العبلقة السببيةعفي جريمة ا
يتطمب القانكف لقياميا نتيجة جرمية معينة، حيث إف عبلقة السببية تفترض كجكد عنصريف 

فعؿ التحريض الذم لكالنتيجة المادية، كال كجكد عي جرائـ التحريض إال  ،السمكؾ اإلجرامي :ىما
 تقكـ بو الجريمة.

 :لمطمب الثالثا
 الركن المعنوي لجريمة التحريض

ال يكفي لكجكد  كجكد ععؿ أك ترؾ منصكص كمعاقب عميو مف طرؼ المشرعإف 
نما يجب أف يككف الفعؿ أالجريمة قانكننا عيذه العبلقة  ك االمتناع قد صدر عف إرادة آثمةل، كار

:  عالركف المعنكم إذف جريمةلما يسم  بالركف المعنكم لم كبيف عاعمو ىك ،بيف النشاط اإلجرامي
انصراؼ المجـر إل  تحقيؽ ىدعو اإلجرامي بعد أف يككف قد قرر القياـ بو، كىك بذلؾ ىك 

الذم يتككف مف عنصرم القدرة عم  التمييز أك  ،يختمؼ عف الركف المعنكم لممسؤكلية الجنائية
ة نو بعناصر األىمي  كالقدرة عم  االختيار عند ارتكاب الجريمة، كىك ما يعبر ع ،اإلدراؾ
 الجنائية.

عقد يككف  لا مف أركاف الجريمةركنن  لباعث عم  جريمة التحريض ال يعدع كنبلحظ أف ا
ل كالتحريض كقد يككف اليدؼ منفعة شخصية ،كالتحريض عم  القتؿ لبيدؼ االنتقاـ لالداعع

 . (4)شباع الغرائز الجنسيةؼ إبيد لععاؿ مناعية لمحياءعم  ارتكاب أ

                                                 
 ( .286مصطف ، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 1) 
 ( .124القسـ العاـ )ص1936( لسنة 74قشطة، الكجيز عي شرح قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )( 2) 
 ( .300القيكجي ك الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 3) 
، البكابة القانكنية ( 536( ، )ص12مكتب عني )قضائية، ( 31) لسنة( 246) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 4) 

 )مكقع الكتركني( . لمحكمة النقض المصرية،
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كالثانية    صكرة القصد الجنائي،األكلالركف المعنكم لمجريمة إحدل صكرتيف،  كيأخذ
 ؟جريمة التحريض عيالخطأ ، عيؿ يتصكر صكرة الخطأ

 لجريمة التحريض جراميل: القصد ااألولالفرع 

رادة نتيجتو التي  يمكف تعريؼ القصد اإلجرامي بأنو: "إرادة الفعؿ المككف لمجريمة، كار
رادة كؿ كاقعة تحدد داللة الفعؿ يتمثؿ عييا االع تداء عم  الحؽ الذم يحميو القانكف، كار

، كيكاد التعريؼ السابؽ يتفؽ مع تعريؼ الشريعة (1)ا مف ماديات الجريمة"كتعد جزءن  ،اإلجرامية
 . (2)اإلسبلمية لمقصد اإلجرامي، عيك اإلرادة المقترنة بالفعؿ سكاءن بصكرة القصد أك صكرة الخطأ

أك  ،قصد اإلجرامي كعنصره األساسي ىك اإلرادة المتجية إل  تحقيؽ الكاقعةإف جكىر ال
الفعؿ اإلجرامي، نير أنو لما كانت ىذه اإلرادة ال يقتصر تكاعرىا لدل الفاعؿ إال عم  ما يحيط 

ا عم  نحك ما عنصرن  عإف العمـ بيذه العناصر يعدع  و مف عناصر الفعؿ المككف لمجريمةلبو عمم
، كيشترط عي جريمة التحريض تكاعر العمـ إل  اإلرادة عي بناء القصد اإلجرامي،ا يضاؼ جديدن 
ل  ، بؿ يستكجب إالمحرض مجرد عممو بالجريمةعم  مسئكلية ل عبل يكفي لتكاعر الرادةكاإل

ىما:  ،كيككف قكاـ ىذا القصد عي النياية عنصريف، (3)ل  ارتكاب الجـرو إرادتو إجانب ذلؾ تكجع 
، كىذا الرأم (4)الفعؿ اإلجرامي، كاتجاه اإلرادة إل  تحقيؽ ىذا الفعؿ بعناصرهالعمـ بعناصر 

متفؽ مع ما قرره عقياء الشريعة اإلسبلميةل إذ قرركا أف لمقصد الجنائي عنصريف، ىما: العمـ 
 .(5)بماىية الفعؿ كاآلثار المترتبة عميو، كحرية اإلرادة كاالختيار

 العمم: أواًل 

ذا لـ يتكاعر العمـ بتجريـ إف معرعة الج اني بتجريـ الفعؿ أمر  ميـ عي إيقاع العقكبة، كار
القاعدة أنو لكي يتكاعر العمـ الذم يقـك بو الفعؿ ال تقع العقكبة، كىك ما أشار إليو جرادة بقكلو:  

بجميع العناصر القانكنية ا القصد اإلجرامي إل  جانب اإلرادة، يتعيف أف يحيط الجاني عممن 

                                                 
 ( .10جنائي )صحسني، النظرية العامة لمقصد ال( 1) 
 .(323العتيبي، المكسكعة الجنائية اإلسبلمية )ص( 2) 
، البكابة القانكنية ( 229( ،  )ص2ئية، مكتب عني )قضا( 20) لسنة( 1102) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 3) 

 ( .مكقع الكتركني) لمحكمة النقض المصرية،
 ( .297يمة )صنجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمجر ( 4) 
 .(323العتيبي، المكسكعة الجنائية اإلسبلمية )ص( 5) 
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أك  ،الجيؿ لأم أركاف الجريمة كما حددىا نص التجريـ، عإذا انتف  العمـ بأحدىا بسبب يمةللمجر 
 .(1)الغمط، انتف  القصد الجنائي بدكره

إل   هنير ا بعناصر الجريمة التي يدعع ض عممن يتمثؿ عنصر العمـ عي إحاطة المحرِّ 
 ،ض بداللة عباراتوـ المحرِّ أم يتعيف عم لكسائؿ المنصكص عمييا عي القانكفلارتكابيا بإحدل ا

كتأثيرىا عم  نفسية الشخص المكجو إليو التحريض، ككذلؾ عممو بأف مف شأف  ،ككمماتو
الكسائؿ التي يستعيف بيا لمتعبير عف نشاطو التحريضي أف تقكد الفاعؿ إل  تحقيؽ النتيجة 

 اإلجرامية، كأف يتكقع بأف يقدـ الفاعؿ عم  تنفيذ الجريمة مكضكع التحريض.

 ا: الرادةثانيً 

نما يمـز  ال يكفي لتكاعر القصد اإلجرامي إحاطة عمـ الجاني بعناصر الفعؿ اإلجرامي، كار
رادتو أيضن  ا عي تحقيؽ باإلضاعة إل  ذلؾ أف تتجو إرادتو إل  تحقيؽ ىذا الفعؿ بعناصره، كار

 .(2)كذلؾ عي الحاالت التي يتطمب عييا القانكف نتيجة معينة ،النتيجة

ىي العنصر الثاني لمقصد اإلجرامي، كىي المحرؾ نحك اتخاذ السمكؾ عاإلرادة 
–اإلجرامي بالنسبة لمجرائـ ذات السمكؾ المجرد أك المحض، كىي المحرؾ نحك تحقيؽ النتيجة 

بالنسبة لمجرائـ ذات النتيجة، عاإلرادة كأحد عناصر القصد  -باإلضاعة إل  السمكؾ اإلجرامي
 .(3)كالنتيجة اإلجرامية ،ؿ مف السمكؾ اإلجرامياإلجرامي يجب أف تنصرؼ إل  ك

ض، بؿ كبما أف العمـ حالة ذىنية، عإنو ال يكفي كحده لقياـ القصد الجرمي لدل المحرِّ 
كأثر لنشاطو  ل عف ذلؾ إرادة متجية إل  خمؽ عكرة الجريمة لدل شخص آخريتطمب عضبلن 

الرتكاب الجريمة مكضكع  ليـكخمؽ التصم ،التحريضي، عاإلرادة يجب أف تتجو إل  اإلقناع
ل  نتيجة  ،ض إل  النشاط التحريضيالتحريض، أك بعبارة أخرل ينبغي أف تتجو إرادة المحرِّ  كار

ض إرادة لتنفيذ الجريمة بكاسطة نيره، كينبني عم  ذلؾ ىذا النشاط، بحيث يككف لدل المحرِّ 
نصرؼ إلييا قصده الجنائي، كالتي لـ ي ه،نير ض عف الجرائـ التي يرتكبيا عدـ مسؤكلية المحرِّ 

، عمف حيث تقتصر ىذه المسؤكلية عم  الجريمة محؿ التحريض عقط، حت  كلك لـ تقع أصبلن 

                                                 
 (.206جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني )مج/( 1) 
 ( .302نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص ( 2) 
 ( .7راشد، اإلرادة كالعمد كالخطأ كالسببية )ص ( 3) 
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بارتكاب جريمة قتؿ،  هنير اصرة ال يسأؿ إذا قاـ ض نيره عم  ارتكاب جريمة خطؼ قيحرِّ 
 .(1)لعدـ انصراؼ قصده إل  ىذه الجريمة لكذلؾ

يجة يا المشرع بالسمكؾ اإلجرامي عقط دكف أف تتطمب نتا ألف ىناؾ جرائـ يكتفي عيكنظرن 
عإف القصد الجنائي يتكاعر مت  اتجيت اإلرادة إل  تحقيؽ ذلؾ  معينة، كما عي جرائـ التحريضل

 السمكؾ المككف ليا.

إذف اإلرادة البلزمة لقياـ القصد الجنائي عي جرائـ التحريض، ىي إرادة ذلؾ السمكؾ 
في لتكاعرىا أف بؿ يك ،اـ جريمة التحريض تكاعر قصد جنائي خاصيشترط لقي كال ،اإلجرامي

  ا حتمنو قانكنن التي تتككف  ،ركانيا، كعمـ منو بجميع أرادة مف الجانييحصؿ التحريض عف إ
 .(2)ف لـ يترتب عميو أم نتيجةكار 

 جريمة التحريضفي الخطأ صورة الفرع الثاني: 

يمة، عجرائـ الخطأ تأتي عي المقاـ صكر الركف المعنكم عي الجر  يعتبر الخطأ أحد
يعاقب عم  اإلرادة اآلثمة  -عي الجرائـ المقصكدة–الثاني مف حيث اىتماـ المشرع بيا، عالقانكف 

ا، كىذه اإلرادة أك ىذا القصد يمعب أك مصمحة محمية جنائيًّ  ،نحك اإلضرار بحؽ معيف المتجية
ا جانب الضرر االجتماعي الحاصؿ ؿ كميًّ ا عي تحديد العقاب المناسب، دكف أف ييما رئيسن دكرن 

نب اإلرادة عم  جانب الضرر، كلكف عي جرائـ عيك عي ىذا المجاؿ يغمب جا ل(3)عي المجتمع
 .(4)جانب الضرر ىك الغالب عي تحديد العقكبة الخطأ يككف

بأنو: "إخبلؿ شخص عند تصرعو بكاجبات الحيطة كالحذر التي يفرضيا  ؼ الخطأعر  كيي 
كعدـ  -أك عدـ مراعاة الشرائع كاألنظمة ،أك قمة االحتراز ،سكاء اتخذ صكرة اإلىماؿ–القانكف 

سكاء أكاف يتكقعيا عي  لا لذلؾ دكف أف يفضي تصرعو إل  إحداث النتيجة اإلجراميةحيمكلتو تبعن 
أف بإمكانو  -نير محؽٍّ - كلكف اعتقد ،أـ تكقعيا ،كمف كاجبو ،حيف كاف ذلؾ عي استطاعتو

 .(5)اجتنابيا"

                                                 
 ( .154سـ العاـ نظرية الجزاء الجنائي )صعدك، مبادئ قانكف العقكبات الجزائرم الق( 1) 
، البكابة القانكنية ( 430( ،  )ص7) قضائية، مكتب عني( 26) لسنة( 49) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 2) 

 ( .مكقع الكتركني) لمحكمة النقض المصرية،
 ( .300الحديثي كالزعبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 3) 
 ( .283الكجيز عي شرح القكاعد العامة لقانكف الجزاء الككيتي )ص الظفيرم ك بكزير،( 4) 
 ( .421حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني القسـ العاـ )ص( 5) 
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نما  أنو تعريؼ الخطأ كيتضح مف ال يقكـ بمجرد اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة كالحذر، كار
 .(1)كالنتيجة اإلجرامية ،البد مف تكاعر العبلقة النفسية بيف إرادة الفعؿ

ف ما يميز الجريمة المقصكدة عف  إنما يكمف عي تكاعر نية إحداث النتيجة  الخطأكار
لكنيا  بمية الستمرار )القصد االحتمالي(اليقيني المباشر( أك القا الداععة إل  إتياف السمكؾ )القصد

أف يككف الجاني قد أراد  الخطأإذف لمدخكؿ عي دائرة  ءعشرط البد لالخطأال تتكعر البتة عي حالة 
كيدؼ يسع  لتحقيقو مف كراء  لكانعدمت لديو نية إحداث النتيجة اإلجرامية ،السمكؾ اإلجرامي

 .(2)ىذا السمكؾ

 ،الجنكبية ـ( المطبؽ عي المحاعظات1936)( لسنة 74حدد قانكف العقكبات رقـ ) كقد
 صكر الخطأ الشمالية ـ( المطبؽ عي المحاعظات1960)سنة ( ل16كقانكف العقكبات رقـ )

 .(3)أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة ،أك قمة االحتراز ،بأنيا: اإلىماؿ

( مف قانكف العقكبات، 244(، كالمادة )238دة )ع المصرم عقد عددىا عي الماا المشرِّ أمٌ 
 ،كعدـ االنتباه ،كالتحرز، كاإلىماؿ، كالتفريط ،الرعكنة، كعدـ االحتياط :عذكرت ىاتاف المادتاف

تباع المكائح، كحددت المادة )كالتكقٌ  بات األردني صكر ( مف قانكف العقك 64ي، كعدـ مراعاة كار
: "كيككف الخطأ إذا نجـ الفعؿ الضار عف ، حيث نصت ىذه المادة عم  ما يأتيالخطأ
 .(4)أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة" ،أك قمة االحتراز ،اإلىماؿ

عي إىماؿ الفاعؿ، كقمة احترازه، كعدـ  ابقة تتمثؿ صكر الخطأا لنص المادة السككعقن 
ي نما يكفمراعاتو لمقكانيف كاألنظمة، كال يمـز تكاعر ىذه الصكر مجتمعة عي مسمؾ الجاني، كار 

 .(5)خطأال تكاعر إحداىا لترتيب مسئكلية عم 

                                                 
 ( .314سعيد، شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )ص( 1) 
 ( .1/253جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني )مج( 2) 
المطبؽ عي المحاعظات الجنكبية صكر الخطأ نير المقصكد  1936( لسنة 74قـ )حدد قانكف العقكبات ر ( 3) 

المطبؽ عي المحاعظات الشمالية عقد حددىا عي  1960( لسنة 16عي مكاد متفرقة، أما قانكف العقكبات رقـ )
 ( منو.64المادة )

( 464( ، )463( ، )462( ، )374( ، )344( ، )343كقد أكرد المشرع األردني ىذه الصكر عي المكاد )( 4) 
 .1960( لسنة 16( ، مف قانكف العقكبات األردني رقـ )230/2( ، )290، )
( مشار إليو عي محاديف، محاضرات عي قانكف العقكبات 166القرني، قانكف الجزاء العماني القسـ العاـ )ص( 5) 

 ( .25القسـ العاـ )ص
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جريمة التحريض ال أم ذات نية إجرامية، إذف  لريمة عمديةكبما أف جريمة التحريض ج
 أك اإلىماؿ. ،كال يتصكر كقكعيا عف طريؽ الخطأ ،تقع إال عي صكرة القصد
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 :المبحث الثاني
 األخرى اميةالصور الجر زىا عن غيرىا من يتميو جريمة التحريض 

إف طبيعة التشريعات كجكىر القكانيف يعتمد عم  أساس بياف حدكد األشياء بدقة، 
كتكصيؼ مككناتيا بكؿ احتراؼل حت  ينظـ حياة الناس عم  أكمؿ كجو، كال يككف القانكف 

عاتل لذا تنبو المشرع إل  أىمية اكسيمة تيرب مف العدالة، أك ميداننا لضياع حقكؽ األعراد كالجم
مسألة، عكضع كؿ قضية عي مكضعيا، ببل زيادة كال نقصاف كعؽ ما تكصؿ إليو العقؿ البشرم ال
ـ  المشرع عي التفريؽ بيف الصكر اإلجرامية المختمفة، كمف  -كالكماؿ هلل كحده – كمف ىنا اىت

، كىي التحريض الصكرم، كفذلؾ التفريؽ بيف التحريض كصكر أخرل مقاربة لو عي المضم
، نكم، كاإلكراه، كالتدخؿ، كالفاعؿ المع عميزكا بينيا، ليكقعكا العقكبة الضامنة لمنع ارتكاب الجـر

إلجرامية األخرل، ليتسن  لمباحث جريمة التحريض كالصكر ايتناكؿ الباحث  ىذا المبحث كعي
 الكصكؿ إل  الفصؿ الثالث المشتمؿ عم  القكاعد العقابية ببل لبس أك نمكض عي المفيكـ.

 :األولالمطمب 
 التحريض الصوري

ي كاألمن ،كالسياسي ،مف االضطراب االجتماعي نكع أدل إل  شيكعالجرائـ إف تصاعد 
لجأ بعض رجاؿ السمطة العامة إل  تجاكز حدكد سمطاتيـ عي المجتمع، كلمكاعحة ذلؾ 

بغية ضبط بعض الجرائـ التي  ىا المجتمعلكاألساليب التي ال يقرع  ،باتخاذ الحيؿ لالقانكنية
بيدؼ كشؼ  -، كنيرىاكاآلداب ،كجرائـ تيريب المخدرات– ب كشفيا باإلجراءات المعتادةيصع
خضاعيـ لمعقاب، إال أف ىذه األساليب تثير كثيرن  ،مرتكبيياأمر  ا مف الجدؿ حكؿ مدل كار

رجؿ الضبط )السمطة  :مف كمدل تأثيرىا عم  مسئكلية كؿو  ،مشركعيتيا، بالرنـ مف نبؿ أىداعيا
 .(1)الجريمة العامة( كعاعؿ

عم  التحريض الصادر عف رجاؿ السمطة العامة ككسيمة  (2)القانكف عقياءكيطمؽ 
 (3)بعضيـا لو عف التحريض العادم، عي حيف أف لضبط الجناة تعبير التحريض الصكرم، تمييزن 

                                                 
 ( .237سبلمة، المحرض الصكرم )ص( 1) 
 ( .269الشتراؾ بالتحريض ككضعو مف النظرية العامة لممساىمة الجنائية )صالصيفي، ا( 2) 
 ( .134السعيد، األحكاـ العامة لبلشتراؾ الجرمي )ص( 3) 
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التحريض بقصد اإليقاع عي  يطمؽ عميو (1)يطمؽ عميو تعبير التحريض الرسمي، كبعضيـ
 لكميف بكاسطة البكليس.أك ا ،المكيدة

كقد ظيرت عكرة التحريض الصكرم بادئ األمر عي عرنسا أثناء عيد الممؾ لكيس الرابع 
ككاف يطمؽ  ،كىك الذم ينتمي إل  السمطة العامة–عشر، حيث كانت ميمة المحرض الصكرم 

عمؿ االنضماـ إل  األشخاص الذيف يشؾ بكالئيـ لمحكاـ، كالتظاىر بال -عميو اصطبلح العميؿ
ا، لقي ىذا التحريض تجاكبن معيـ، كحمميـ عم  ارتكاب بعض الجرائـ ضد ىؤالء الحكاـ، عإذا 

 .(2)كتقديميـ لممحاكمة ،لضبطيـ لسارع ىذا العميؿ إل  إببلغ القائميف عم  النظاـ بذلؾ

 : تعريف التحريض الصورياألولالفرع 

م يدعع الجاني نحك المحرض الصكرم بأنو: "ىك الذ (3)بعض عقياء القانكفيعرؼ 
 بقصد ضبطو قبؿ إتماميا". لارتكاب الجريمة

بأنو: "ىك مف تتجو إرادتو إل  ضبط الشخص اآلخر عي حالة الجـر  (4)كيعرعو آخركف
ا )كحيازة المادة المشيكد حت  إذا ما الق  التحريض أثره كشؼ عف الجريمة المرتكبة سابقن 

أك  ،كحاؿ دكف إتماـ النتيجة ،بطو عي حالة الشركعالمخدرة( أك إذا ما بدأ عي ارتكاب الجـر ض
 دكف تحقؽ النتيجة الجرمية".

ا الشخص الذم تتجو إرادتو إل  القبض عم  مجـر متمبسن بأنو: " (5)و آخركفكيعرع
عيتظاىر بتشجيعو عم   حرص شخص عم  إتباع أحكاـ القانكفلبجريمتو، أك اختبار مدل 

بدأ عي تنفيذه حاؿ دكف إتمامو، أك دكف تحقؽ النتيجة إتياف الفعؿ اإلجرامي، حت  إذا ما 
 اإلجرامية".

لمحرض الصكرم مؤداىا أف يقـك شخص أف عكرة ا ات السابقة يجدالتعريفالناظر عي 
آخر إل  ارتكابيا مع اتجاىو إل   اخمؽ عكرة الجريمة مف خبلؿ دععو شخصن يعمؿ مع الحككمة ب

يقاع  ،كحت  يتـ إلقاء القبض عم  مرتكبيا ،لحاؿعدـ تحقيؽ النتيجة الجرمية بحسب كاقع ا كار
 إذا كجدت لديو نفسية إجرامية قابمة لمباشرة النشاط اإلجرامي. لالعقكبة بحقو

                                                 
 ( .76بابكر، المساىمة الجنائية عي الجرائـ المكتممة كنير المكتممة )ص( 1) 
 ( .520المجدكب، التحريض عم  الجريمة )ص( 2) 
 ( .558ف العقكبات القسـ العاـ )صسركر، أصكؿ قانك ( 3) 
 ( .338الجبكر، الكسيط عي قانكف العقكبات )ص( 4) 
 ( .151حسني، المساىمة الجنائية عي التشريعات العربية )ص( 5) 
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ف نير رجاؿ السمطة أف التحريض الصكرم قد يصدر م (1)اء القانكفيكيرل بعض عق
أك  ،ؼ المخبريفعقد يكمفكف نيرىـ لمعمؿ لحسابيـ، كيطمؽ عم  ىؤالء كص العامة مباشرةل

 أك المرشديف. ،الكسطاء

بأنو يتعيف قصر مفيكـ  (2)عقياء القانكفما ذىب إليو بعض  كيذىب الباحث إل 
حت  ال يتسع المجاؿ أماـ التحريض الصكرم عم  رجاؿ السمطة العامة كمعاكنييـ دكف نيرىـ، 

أك  ،جرد إشباع أحقادىـبقصد اإلضرار بيـ، لم للكي يكقعكا بغيرىـ عي حبائؿ الجريمة األعرادل
 أك منفعة مالية. ، إل  الحصكؿ عم  مكاعأةتكصبلن 

 الفرع الثاني: الفرق بين التحريض الصوري والتحريض الحقيقي

 ض الحقيقي عي القصد أك اليدؼ منوليكمف الفرؽ بيف التحريض الصكرم كالتحري
و لمعدالة، بينما ض الصكرم مف نشاطو التحريضي ضبط الجاني مف أجؿ تقديمعيدؼ المحرِّ 
كاالستفادة مف ثماره، سكاء كاف  ،تحقيؽ الفعؿ ض الحقيقي مف نشاطو اإلجراميىدؼ المحرِّ 
قياـ رجاؿ الضبطية القضائية بإرساؿ رجؿ "مخبر"  ، كال يعدع (3)ا أك نير مشركعالفعؿ مشركعن 

، ط المحرزجراءات صحيحة طالما كاف ىذا الفعؿ مف أجؿ ضب، بؿ تعدع اإلمف قبيؿ التحريض
 .(4)ال التحريض عم  ارتكابيا كاكتشاؼ الجريمة

 ض عميياض الصوري عن الجريمة التي حر  : المسئولية الجنائية لممحر  الثالثالفرع 

عإنو مف الكاجب  ،ض الصكرم عف الجريمةقبؿ الحديث عف مدل مسئكلية المحرِّ 
 :(5)عيو المشكمة يف يحدداف اإلطار الذم تثار كتعالجىام  إل  أمريف  اإلشارة

ض العادم سكل اختبلؼ الغاية ض الصكرم ال يميزه عف المحرِّ أف المحرِّ  :األول األمر
عيذا األخير يعمؿ عم  كجو التحديد عم   ض العادمللديو عف الغاية التي يسع  إلييا المحرِّ 
 عالفرض أف تدخمو كاف بقصد ض الصكرملا المحرِّ كقكع الجريمة بناء عم  تحريضو، أمٌ 

حت  يمكف القبض عم  الجاني كجريمتو متمبس بيا، عيؿ ىذا  ،الحيمكلة دكف إتماـ الجريمة
                                                 

 ( .49العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )ص( 1) 
 ( .158ائي المصرم )صجابر، المساىمة التبعية عي القانكف الجن( 2) 
 ( .50المشيقح، التحريض عم  الجرائـ التعزيرية المنظمة )ص( 3) 
، البكابة القانكنية ( 133مجمكعة عمر،  )ص قضائية،( 8) لسنة( 224) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 4) 

 ( .مكقع الكتركني) لمحكمة النقض المصرية،
 ( .475العاـ )صببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم القسـ ( 5) 
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االختبلؼ عي الغاية يجب أف يرتب نتائج قانكنية لصالح المحرض الصكرم؟ أـ يتعيف أف يككف 
 عف نايتو؟ لقد كاف التردد بيف ىذيف ا استقبلالن ا طالما كاف التحريض عي ذاتو كاحدن الحكـ كاحدن 

 عي شأف مشكمة التحريض الصكرم. أساس الحمكؿ العديدة التي طرحتلعامميف ىك ا
كىك حالة تدخؿ  ،ا يجب استبعاده مف التساؤؿ محؿ البحثف ىناؾ عرضن إالثاني:  األمر

 ،ض الصكرم بسكء نية مف أجؿ خمؽ الجريمة ابتداء عي ذىف مف كقع عميو التحريضالمحرِّ 
بينما لـ  ،كضبط الجريمة عي حالة تمبس ،كاإليقاع بو ،رتكابيابقصد دععو إل  ا لكاإللحاح عميو

أك طريقتو عي الحياة بأنو  ،سمككو الماضي رة الجريمة لتطرأ عم  ذىنو البٌتة، كال ينبئتكف عك
عفي مثؿ ىذا الفرض، يبدك لنا أف  ض الصكرملكاف يفكر عي ارتكابيا، لكال تدخؿ المحرِّ 

ا، حت  كلك أعمت مف كقع عميو ي الجريمة ال تثير ترددن شتراؾ عاالض عف مسئكلية المحرِّ 
 التحريض مف العقاب النعداـ القصد الجنائي لديو.

ض الصكرم لدل كىكذا، يبق  التساؤؿ عي إطار كاحد ىك الذم يتدخؿ عيو المحرِّ 
ا عم  ارتكابيا ض الصكرم تصميمن عخمؽ منيا المحرِّ  لشخص كانت عكرة الجريمة قائمة لديو

 انتقؿ إل  طكر تنفيذىا.كمف ثـ 

رجاؿ السمطة –فقياء بشأف المسئكلية الجنائية لممحرض الصكرم كقد تباينت آراء ال
 عف الجريمة التي حرض عمييا إل  عدة اتجاىات: -العامة

 : قيام المسئولية الجنائية لممحرض الصورياألولاالتجاه 

جنائية لممحرض الصكرم عف إل  القكؿ بقياـ المسئكلية ال (1)يذىب أنصار ىذا االتجاه
الجريمة التي حرض عمييا شأنو عي ذلؾ شأف المحرض العادم، كذلؾ عم  سند مف القكؿ بأف 
جميع أركاف التحريض قد تكاعرت بحقو، عيك قد قاـ بالنشاط التحريضي كما حدده القانكف، كما 

بمعرعة الجاني، كال ينفي إرادتو إل  تحقيؽ النتيجة اإلجرامية تكاعر بحقو القصد الجنائي باتجاه 
ا، إذ المعمكـ أف الباعث ال ينفي القصد، كما أنو يجب قصده ىذا أف باعثو كاف ضبطو متمبسن 

شأنو عي ذلؾ شأف أم ئيس كجب طاعتو، أال تشفع لو صفتو الرسمية إال إذا كاف ينفذ أمر ر 
كف ىذه محرض يسفر نشاطو عف خمؽ عكرة الجريمة لدل شخص آخر، كدععو الرتكابيا، ك

كتتعارض مع الضمانات الممنكحة مف قبؿ األنظمة لحريات األعراد،  ،الكسيمة تناعي األخبلؽ
ا عم  ارتكاب الجرائـ التي قد ال تقع لكال صدكر ىذا التحريض، ككذا كألف عي مثؿ ذلؾ تشجيعن 

                                                 
( مشار إليو عي المجدكب، التحريض عم  172جابر، المساىمة التبعية عي القانكف الجنائي المصرم )ص( 1) 

 ( .545الجريمة )ص



73 

 

كالبحث عف  ،عإف الكاجب الذم يقع عم  عاتؽ رجاؿ السمطة ينحصر عي التحرم عف الجريمة
س، كليـ عي سبيؿ كما يراعقيا مف التبا ،كمحاكلة إزالة الغمكض المحيط بارتكابيا ،دلتياأ

تباع مثؿ ىذه الطرؽ نير ا ا، أمٌ كاعة األساليب المشركعة كالنظامية الكصكؿ إل  ذلؾ اتباع
ألنيا تؤثر عي إرادة  لعيي أساليب نير نظامية لكالغش ،كالتضميؿ ،كطرؽ الخداع ،المشركعة
الضبط عي سبيؿ كشؼ  ، كنكضح ىنا بأف تغير كؿ اإلجراءات التي يقكـ بيا مأمكرك(1)الجاني
ك ، أبطريؽ الغش طالما أنيـ لـ يتدخمكا لخمؽ الجريمة كمعاقبة مرتكبييا صحيح ،الجرائـ

 .(2)كارتكابيا ،تحريض عم  مقارعتيا

 ض الصورياالتجاه الثاني:  عدم قيام المسئولية الجنائية لممحر  

ض الصكرم أنصار ىذا االتجاه إل  القكؿ بعدـ قياـ المسئكلية الجنائية لممحرِّ  يذىبك 
 .كمف ثـ عدـ معاقبتو عمييا ،عف الجريمة التي حرض عمييا

اف لضم لتباع مثؿ ىذه األساليبأف مصمحة الجماعة تقتضي كتمـز ا كسندىـ عي ذلؾ
  أنو كسيمة مف كسائؿ الدعاع عمالتحريض الصكرم االستقرار كالطمأنينة، ألنيـ ينظركف إل  

خاصة  ،عالجرائـ عي العصر الحاضر تتصؼ بالسرية كالكتماف مما يصعب كشفيا االجتماعي،
كجرائـ تيريب المخدرات، األمر الذم يدعك رجاؿ األمف إل  االنضماـ  ،عي الجرائـ االقتصادية

األدلة ضد ىذه  أك لجمع ،ا بقصد ضبطيـ متمبسيفإمٌ  لا إل  بعض أعراد العصابةصكريًّ 
 .(3)العممية

نيـ حكؿ تأصيؿ عدـ قياـ مسئكليتول إٍذ ذىب عيما بياختمفكا أنصار ىذا االتجاه  لكف
ض الصكرم ترجع إل  تكاعر سبب إباحة إل  القكؿ بأػف أساس عدـ قياـ مسئكلية المحرِّ  بعضيـ
ع مف أداء كاجبو عرجؿ الضبط يأتي بنشاطو التحريضي بداع ، كىك أداء الكاجب الكظيفيللديو

مرتكبييا، كقد ذىب بعضيـ إل  التفرقة بيف الجرائـ كتقديـ  ،الكظيفي، كىك ضبط الجرائـ
ض الصكرم، كسبب إلباحة نشاط المحرِّ  لكالجرائـ المادية عيما يتعيف بأداء الكاجب ،الشكمية

نتيجتو اإلجرامية، كانتي  إل  تقرير مسئكليتو عي الجرائـ المادية، إذا ترؾ الفعؿ اإلجرامي يحقؽ 

                                                 
 ( .218الحديثي، جرائـ التحريض كصكرىا )ص( 1) 
القانكنية  ، البكابة( 487( ،  )ص10) قضائية، مكتب عني( 29) لسنة( 561) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 2) 

 ( .مكقع الكتركني) لمحكمة النقض المصرية،
 ( .55العرعج، التحريض عم  الجريمة الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )ص( 3) 
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كتنتفي مسئكليتو إذا استطاع إيقاؼ الجريمة عند مرحمة الشركع، ككذلؾ تنتفي مسئكليتو عي 
 .(1)الجرائـ الشكمية

ض الصكرم عف إل  القكؿ بعدـ قياـ المسئكلية الجنائية لممحرِّ  كذىب بعض القانكنييف
النتفاء الركف المعنكم لديو، بيد  لكذلؾ ،ض عمييا، كمف ثـ عدـ معاقبتو عميياالجريمة التي حر  

 أف أنصار ىذا االتجاه قد اختمفكا عيما بينيـ حكؿ تأصيؿ عدـ قياـ مسئكليتو، عمنيـ مف رد  
إذ يركف أف المحرض الصكرم  الصكرم إل  انتفاء القصد الجنائيلض انعداـ مسئكلية المحرِّ 

ؾ إل  تكاعر حالة الغمط عي ذل كمنيـ مف رد  ، (2)كمحاكمتو ،يقصد مف تدخمو ضبط الجاني
ض الصكرم يعتقد مشركعية نشاطو، كأنو داخؿ ضمف كاجباتو اإلباحة، حيث يركف أف المحرِّ 

 .(3)ألنو كاقع عي نمط عي اإلباحة ض الصكرملكمف ثـ تنتفي مسئكلية المحرِّ  ،الكظيفية
 (4)لقانكفا، ىك ما ذىب إليو بعض عقياء ا، أف الرأم الذم قد يككف مناسبن ويرى الباحث

 ،كالغمكض الذم يكتنفيا ،أك الجرائـ ،بأنو البد أف نبيف أنو ليس كؿ محاكلة كشؼ عف الجريمة
أك يستحؽ المساءلة أك العقاب،  ،أك الضبط ىك تدخؿ نير مسئكؿ ،كالصادر مف رجؿ السمطة

بغية  لعمموإل   ا عيما إذا أقدـ ض الصكرم ممكنن إذ يقتضي ذلؾ بحث ما إذا كاف تجريـ المحرِّ 
أك أخبر السمطات  ،حمؿ شخص عم  ارتكاب جريمة، حت  إذا باشر ارتكابيا ألق  القبض عميو

 كي تتـ المبلحقة الجزائية بحقو. لالمختصة بشأنو
لتسييؿ معاممة لو مع  لإقداـ المسئكؿ عم  طمب رشكة مف أحد األشخاص مثال ذلك:

عالفعؿ الجرمي قد تـ مف قبؿ  القبض عميول بادره بيا ألق اتجاه نيتو إل  اإليقاع بو، حت  إذا 
الفاعؿ بتحريض مف الرجؿ الذم خمؽ لديو الفكرة الجرمية، عالكضع يختمؼ عف كضع رجؿ 

ا منو بؿ كشخص عادم طالبن  ،الشرطة المتخفي الذم يحضر إل  عاعؿ الجريمة، ليس كمحرض
يو، عفي ىذه الحالة ال أك المسركؽ، حت  إذا سممو إياه ألق  القبض عم ،بيع الشيء الميرب

يككف رجؿ الشرطة قد أكجد الفكرة الجرمية لدل الفاعؿ، إذا كانت السمعة المسركقة أك الميربة 
مكجكدة لديو، ككاف يمارس األععاؿ المجرمة مع تكعر النية الجرمية لديو، عرجؿ الشرطة استثبت 

حكمة النقض بأنو ماداـ كقد قضت م ،كجكدىا بطريقة الطمب، كبالتالي ال تحريض عي المكضكع
                                                 

 ( .544سبلمة، المحرض الصكرم )ص( 1) 
 ( .152حسني، المساىمة الجنائية عي التشريعات العربية )ص( 2) 
 ( 269( مشار اليو عي أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص321محمد، قانكف العقكبات القسـ العاـ )( 3) 
( مشار إليو عي العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو 2/215العكجي، القانكف الجنائي العاـ )ج( 4) 

 ( .57اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )ص
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كمادامت ال تظير عميو  ،مثمو مثؿ أم شخص عادم ،المرشد يقكـ بشراء المخدرات مف المتيـ
كأف يحصؿ البيع أك عرض الشراء لشخص عادم مف نير الضبطية  لصفات تميزه عف نيره

 .(1)القضائية

 :المطمب الثاني
 الفاعل المعنوي

ا نير مسئكؿ تبار الشريؾ الذم دعع شخصن لتبرير اع لقامت نظرية الفاعؿ المعنكم
 .(2)ا عييا أصميًّ ا إل  ارتكاب الجريمة، عاعبلن جنائيًّ 

 : تعريف الفاعل المعنوياألولالفرع 

كف عي عيك "مف يسخر نيره عي تنفيذ الجريمةل الفاعؿ المعنكم بأنو: ؼ عقياء القانكفعر  
عالفاعؿ  ي يقكـ عمييا كياف الجريمةلر التأك أداة يستعيف بيا عي تحقيؽ العناص ،يده بمثابة آلة
نما استعاف  د نفذ الجريمة، كلكف بكاسطة نيرهلالمعنكم ق عيك لـ يستخدـ أعضاء جسمو، كار

كمسئكليتو الخاصة بو،  ،بجسـ نيره الذم لـ يكف يعمؿ كشخص لو عي نظر القانكف استقبللو
 .(3)كلكف كاف أشبو بآلة يكجييا الفاعؿ المعنكم"

ا آخر نيره بارتكاب جريمة معينة نيابة بأنو: "ىك الذم يكمؼ شخصن  ركفآخ كعرعو
أك حسف النية، كلكنو كاف مجرد آلة  ،عنو، سكاء كاف ىذا الشخص نير أىؿ لممسئكلية الجنائية

دكف عمـ بماىية الجريمة، كباآلثار الضارة المترتبة  ،عي يد الفاعؿ المعنكم يسخره كيفما يشاء
 .(4)عمييا"

أم ال يقكـ بأم عنصر  لالفاعؿ المعنكم ال يرتكب الجريمة بيديوع م  ما سبؽكبناء ع
كيككف ىذا  ،ا سكاه الرتكاب الجريمةمف عناصر الركف المادم لمجريمة، بؿ إنو يسخر شخصن 

ا  بالغن ذ قد يككف عاقبلن فِّ نى أك كسيمة يتكصؿ بيا لتنفيذ الجريمة، كىذا المي  ،الشخص بمثابة أداة
حسف النية خالي الذىف عف أم عكرة تتعمؽ بالجريمة، كمف األمثمة عم  ذلؾ: مف لكنو  ،ارشيدن 

الجريمة بناء عم  ىذا عتقع  لا لقتؿ شخصر مجنكنن مف يسخِّ ك  بحرؽ منزؿ جاره، يغرم طفبلن 
                                                 

، البكابة ( 534،  )ص (6مجمكعة عمر )قضائية، ( 14) لسنة( 149) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 1) 
 ( .مكقع الكتركني) القانكنية لمحكمة النقض المصرية،

 ( .541سركر، أصكؿ قانكف العقكبات )ص ( 2) 
 ( .154حسني، المساىمة الجنائية عي التشريعات العربية )ص( 3) 
 ( .28الحمبي، شرح قانكف العقكبات )ص( 4) 
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 لا إياه أنو معطفوا ألحد الزبائف مكىمن التسخير، كمف يطمب مف خادـ عي مقي  أف يسممو معطفن 
 .(1)ياـميمو المعطؼ بناء عم  ىذا اإليبتسعيقـك الخادـ 

كتفترض الجريمة عي ىذه الحالة كجكد عاعميف: أحدىما: عاعؿ مادم قاـ بتنفيذ ماديات 
 األكؿالجريمة دكف أف تتكاعر لديو المسئكلية الجنائية، كثانييما: عاعؿ معنكم قاـ بتسخير 

إذف  كغ ىذا اليدؼ، عالفاعؿ المعنكملبمكاستعممو كأداة  ،)الفاعؿ المادم( نحك القياـ بيذا التنفيذ
 .(2)الذم ينفرد بتنفيذ الجريمة، كلكف بكاسطة نيره )الفاعؿ المادم(ىك 

 ضوالمحر   الفاعل المعنوي التمييز بينالفرع الثاني: 

نو ال يرتكب بنفسو العمؿ الذم يقكـ عميو الركف مع المحرض عي أيتفؽ الفاعؿ المعنكم 
نما   يرتكبو نيره.المادم لمجريمة، كار

 لكف ىناؾ بعض الفركقات األساسية بيف المحرض كالفاعؿ المعنكم تتمثؿ عي اآلتي:

ركع اإلجرامي لدل الفاعؿ المعنكمل عالجريمة ترتكب تكاعر السيطرة عم  المش .1
ألف لديو إرادة ارتكاب الجريمة عف طريؽ استغبلؿ شخص آخر نير  لحسابول

ض عف عيكفي لقياـ مسئكلية المحرِّ  ك لحسف نيتو،النعداـ تمييزه، أ لامسئكؿ جنائيًّ 
ف م سمكؾ يؤدم لحصكؿ التحريض حت  كار أض بإتياف ض قياـ المحرِّ ععاؿ المحر  أ

المحرض ال تتكعر لديو ىذه ل ألف (3)ىميةكاف المحر ض "الفاعؿ األصمي" عديـ األ
عؿ المادم اإلرادة، إنما إرادة المساىمة عي جريمة نيره، كبعبارة أخرل عإف الفا

الذم يجعمو  رالنية، األم ، كيعدع سيئلمجريمة مكضكع التحريض يتمتع بإرادة جنائية
 ،أك سيطرة ،ا عم  أف يدرؾ خطكرة األععاؿ التي يقدـ عم  ارتكابيا دكف تدخؿقادرن 

كالذم انفصمت إرادتو عف إرادة الفاعؿ المادم عندما  ،ضأك تكجيو مف المحرِّ 
لديو، بينما نجد أف إرادة السيطرة عم  المشركع جريمة اطمأف أنو خمؽ عكرة ال

ا عي اعتباره أف الجريمة إنما ترتكب اإلجرامي متكعرة لدل الفاعؿ المعنكم، كاضعن 

                                                 
 ( .334نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 1) 
( مشار إليو عي إبراىيـ، قانكف العقكبات القسـ 390أبك خطكة، شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات )ص( 2) 

 ( .2/313العاـ )ج
، البكابة القانكنية ( 685( ، )ص35) قضائية، مكتب عني( 54) لسنة( 820) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 3) 

 ( .لكتركنيإمكقع ) لمحكمة النقض المصرية،
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نية، أك نير أىؿ لممسئكلية عي الكذلؾ عف طريؽ استغبلؿ شخص حسف  ،لحسابو
 .(1)ارتكاب الجريمة المدعكع إلييا

صد كالتصكر لدل كؿ مف المحرِّض كالمحر ض، عي التحريض ىناؾ تطابؽ عي الق .2
فاعؿ المباشر لمجريمة عال كجكد لو عي حالة الفاعؿ المعنكمل بينما ىذا التطابؽ ال

 .(2)ي ارتكابياال قصد لو ع

إف الفاعؿ المعنكم ىك المسيطر الفعمي كالحقيقي عم  المشركع اإلجرامي،  .3
عالمنفذ المادم ال  كاألخيرة لتنفيذهل  األكلكصاحب اإلرادة الكحيدة عيو، كلو الكممة 

شاء، عبل اعتداد اة يحركيا الفاعؿ المعنكم كيفما شاء كمت  يعدك أف يككف مجرد أد
ا، كبذلؾ يمكف لمفاعؿ المعنكم ألنو ال يممكيا أساسن  لكذلؾ ،بإرادة المنفذ المادم

ي ا عكذلؾ بإرادتو كمشيئتو الخاصة، أمٌ  ،المضي عي إتماـ مشركعو اإلجرامي
لسيطرة عم  مشركعو اإلجرامي ض ال يممؾ اعالمحرِّ  التحريض، عاألمر يختمؼل

التحكـ عي مسار األساس عي  ىي، ك جانب إرادتوب لكجكد إرادة أخرل كحدهل
ض ا المحرِّ و إليو التحريض، أمٌ عاإلرادة األساسية تككف لمشخص المكج   الجريمةل

نما ترجع إل  ض عف تحريضو ععإف عدؿ المحرِّ  عإرادتو ثانكيةل بل اعتداد إلرادتو، كار
ض ال عالمحرِّ  ىك الفاعؿ عي حاؿ ارتكاب الجريمةلك  ،صاحب المشركع الرئيسي

المنفذ ا الفاعؿ المعنكم عيرل  لو عي المشركع اإلجرامي، أمٌ يرل الفاعؿ إال زميبلن 
يريد، ذلؾ أف إرادة الفاعؿ المعنكم ىي األساس عي المادم أداة يحركيا كيفما 

 .(3)كاب الجريمةارت

الفاعؿ المعنكم ىك الذم يقطؼ ثمرات الجريمة المدعكع إلييا نيره، عي حيف أف  .4
 .(4)ض قد ال يناؿ ىذه الثمرات اإلجراميةالمحرِّ 

ذ عفي حاؿ قاـ المنفِّ  المعنكم مف حيث العقكبة كالجزاءل ض عف الفاعؿيتميز المحرِّ  .5
معنكم عندما يقكـ بتسخيره كأداة أم عي حالة الفاعؿ ال–المادم بارتكاب الجريمة 

تقكـ مسئكلية الفاعؿ المعنكم، كيعتبر الفاعؿ المعنكم بذلؾ مثؿ  -الرتكاب الجريمة

                                                 
 ( .348عكزية عبد الستار، المساىمة األصمية عي الجريمة )ص( 1) 
 ( .346المرجع سابؽ )ص ( 2) 
 ( .65الشاعر، الفاعؿ المعنكم عي التشريع األردني كالمقارف )ص( 3) 
 ( .43العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )ص( 4) 
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ا لمجريمة، كذلؾ كمو عي حاؿ تحقؽ النتيجة التي مرتكبن  كيعدع  ،االفاعؿ األصمي تمامن 
قكبة ا إذا كقفت الجريمة عند حد الشركع، عيعاقب الفاعؿ المعنكم بعقصدىا، أمٌ 

ا . أمٌ (1)الشركع إذا لـ تتحقؽ النتيجة ألسباب ال عبلقة إلرادة الفاعؿ المعنكم بيا
لمجريمة، إذ إف المحرض  كبة الفاعؿ المعنكمض عتككف أخؼ مف عقعقكبة المحرِّ 
ا أم يتكاعر لديو القصد اإلجرامي الرتكاب الجريمة، أمٌ  لالركف المعنكم قد تكاعر عيو

و كؿ البعد، كيتكاعر لدل الفاعؿ األصمي لمجريمة الركناف الركف المادم عيبعد عن
ض أخؼ مف جزاء عمف المنطؽ أف يككف جزاء المحرِّ  -المادم كالمعنكم–ا معن 

ا إذا قاـ الفاعؿ ، أمٌ الفاعؿ األصمي لمجريمة، عي حالة إذا لـ يمؽ تحريضو قبكالن 
حرض ستككف األصمي بارتكاب جريمتو بناء عم  ىذا التحريض، عإف عقكبة الم

ا بالنسبة لحالة الفاعؿ المعنكم عيعامؿ نفس عقكبة الفاعؿ األصمي لمجريمة، أم  
ليس ألف لديو القصد الجرمي  ا،الفاعؿ المعنكم كمعاممة الفاعؿ األصمي تمامن 

بؿ ألنو يستغؿ نيره كأداة إلتماـ مشركعو اإلجرامي، عيككف ىك المسؤكؿ  عحسبل
 .(2)يمةكاألخير عف ارتكاب الجر  األكؿ

 :المطمب الثالث
 الكراه

طبؽ عي المحاعظات الجنكبية كالم ـ(1936)( لسنة 74تناكؿ قانكف العقكبات رقـ )
أسباب انتفاء المسؤكلية الجزائيةل ا مف سببن  هأسباب اإلباحة، ك عد   مف اإلكراه عم  أنو سبب

ا إذا ارتكبو الشخص ( مف قانكف العقكبات عم  أنو: "ال يعتبر الفعؿ جرمن 17نصت المادة )ع
كالمطبؽ  ـ(1960)( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) ، ك قد كاعؽ ىذا األمر.".مكرىا .

عم  أنو: "ال عقاب عم   نص  ا مف مكانع المسؤكلية، عمانعن  عقد عد ه ،ي المحاعظات الشماليةع
مانع   اإلكراه عم  أنو ع عندما نظر إلا ععؿ المشرِّ ا"، كحسنن مف أقدـ عم  ارتكاب جـر مكرىن 

 مف مكانع المسؤكلية.

ستحقة لممكرىهل إف القكانيف الكضعية الحديثة قد كاعقت الشريعة اإلسبلمية عي العقكبة الم
عمف كقع تحت تأثير ضغط ميًمؾل عقاـ بفعؿ مجر ـ قانكننا، عبل عقكبة عميول ألف اإلكراه مانع 

يبىبنب ُّ عة اإلسبلمية، لقكؿ اهلل تعال : مف مكانع المسؤكلية، كىذا ما أقر تو الشري

                                                 
 ( .14ة عي قانكف العقكبات األردني )صالعساسفة، التحريض عم  الجريم( 1) 
 ( .66الشاعر، الفاعؿ المعنكم عي التشريع األردني كالمقارف )ص( 2) 
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يتىتنتمتزترت يثىثنثمثزثرث
يفىف  –كقكؿ الرسكؿ  ، (1)َّيكىكمكلكاكيقىق

ًإف   " :-رضي اهلل عنيما -عي الحديث الذم ركاه ابف عباس -عميو أعضؿ الصبلة كأتـ التسميـ
ا اٍستي  مى طىأى كىالنٍِّسيىافى كى عى عىٍف أيم ًتي اٍلخى مىٍيوً الم وى كىضى مكا كثيرنا عي مسألة (2)".ٍكًرىيكا عى ، لكف الفقياء عص 

المسائؿ التي يدخميا اإلكراه،  األحكاـ المتعمقة باإلكراه، كشركط اإلكراه المسًقط لمعقكبة، كقي دكا
 .(3)كجكاز استجابة المرء  لمضغط الكاقع عميو

 : تعريف الكراهاألولالفرع 

مر يمتنع عنو بتخكيؼ يقدر بأنو: "ىك حمؿ الغير عم  أ اإلكراه الشريعة  عقياء ؼعر   
 .(4)ا منو"خائفن  هنير ، كيصير الحامؿ عم  إيقاعو

 الفرع الثاني: أنواع الكراه

 :لئلكراه نكعاف، كىما

 : الكراه الماديأواًل 

عتشؿ  ة مادية تمارس عم  الفاعؿ مباشرةلاإلكراه المادم بأنو: "قك  عقياء القانكفؼ يعرِّ 
ككأنو آلة مسخرة  ،عيقـك بالجريمة ، كتفقده حرية االختيارل عبل يستطيع مقاكمتيالوإرادت

 .(5)بكاسطتيا"

عيسمب  لا ضد آخرمادية يباشرىا شخص عمدن قانكنيكف آخركف  بأنو: "قكة عو كيعرِّ 
 .(6)ا، كبصفة مطمقة عيما يأتيو مف األعماؿ اإليجابية كالسمبية"إرادتو ماديًّ 

ألف مكانع  ا لممسؤكليةلمانعن  يعدع  ، أف اإلكراه المادمالسابقة فاتالتعري نستنتج مف
ل ألف اإلرادة ليست مكجكدة عي اإلكراه المادمكىي كجكد اإلرادة، عدـ المسؤكلية تفترض 

                                                 
 [106] النحؿ: ( 1) 
[ كىك صحيح 2045، رقـ الحديث: 1/659] ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب طبلؽ المكره كالناسي، ج( 2) 

 عند األلباني.
 ( 474-3/469سابؽ: سيد، عقو السنة )ج( 3) 
 ( .60العرعج، التحريض عم  الجريمة عي الفقو اإلسبلمي كالنظاـ السعكدم )ص( 4) 
 ( .315السراج، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 5) 
 ( .440راشد، مكجز القانكف الجنائي )ص( 6) 
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ممـز لمتدخؿ عي تقرير عدـ العقاب عميو، ع أف المشرِّ  القانكنييف كبالتالي يرل بعض منعدمة عيو،
كراه المعنكم الذم تككف عيو اإلرادة مكجكدة يمنع المسؤكلية الجزائية، مستنديف عي ذلؾ أف اإل

 .(1)عإنو مف باب أكل  أف يككف لئلكراه المادم الذم يعدـ اإلرادة ىذا األثر

قد تككف األسباب ك ا عف جسـ اإلنساف، كاإلكراه المادم قد يككف مصدره خارجيًّ 
د يككف مصدره كالزالزؿ، كق ،الفيضانات لمثؿ ف،، أك الحيكاأك اإلنساف ،الخارجية بفعؿ الطبيعة
 اإلنماء. لمثؿ داخمي بجسـ اإلنساف،

 تكاعر الشرط اآلتية: كيشترط لقياـ اإلكراه المادم

 .الممكف تكقع الحدث مصدر اإلكراه أال يككف مف .1

 أال يككف عي اإلمكاف تفادييا. .2
 ا: الكراه المعنويثانيً 

 عيخمؽ لعنكم بأنو: "ضغط أك تيديد يكجو إل  شخصاإلكراه الم القانكنييفؼ بعض يعرِّ 
ليدعع عف نفسو خطر ىذا  لعيقدـ عم  ارتكاب جريمة عيو حالة نفسية مف الخكؼ كالفزعل

إف لـ يكقع عم   ،كتيديده بقتمو ،مثالو: شير مسدس عم  شخص ،(2)،أك التيديد"الضغط 
 مستند مزكر.

لحممو عم  تكجيييا إل   لإرادة آخربأنو: "ضغط شخص عم   قانكنيكف آخركفعو كيعرِّ 
 .(3)سمكؾ إجرامي"

كيفسد االختيار، كىك  ،(، كىك ما يعدـ الرضاا )أم ممجئناكاإلكراه المعنكم قد يككف تامًّ 
كىك ما ( عضك، كقد يككف نير تاـ )نير ممجئ ما يخاؼ عم  تمؼ النفس، أك التيديد بقطع

كالحبس مدة قصيرة،  معو تمؼ النفسل ؼيعدـ الرضا كال يفسد االختيار، كىك ما ال يخا
 .(4)كالضرب نير المبرح

كأخرل متصمة  ،ـ اإلكراه تكاعر عدة شركط تنقسـ إل  شركط متعمقة بالخطراكيشترط لقي
 بالفعؿ، كىي كاآلتي:

                                                 
 ( .1/445الكليد، األحكاـ العامة عي قانكف العقكبات الفمسطيني )ج( 1) 
 ( .252ـ( )ص1936( لسنة )74ز عي شرح قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )قشطة، الكجي( 2) 
 ( .354البرديسي، اإلكراه بيف الشريعة كالقانكف )ص( 3) 
 ( .1359الحجاحجة ك العمي، التحريض عم  القتؿ عي اإلسبلـ )ص( 4) 
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 الشركط الكاجب تكاعرىا عي الخطر:

 ا لمنفس.يجب أف يككف الخطر ميددن  .1

 أك األذل البميغ. ،عاجؿا الفاعؿ بالمكت الأف يككف الخطر ميددن  .2

 .أف يككف الخطر حاالن  .3

 يككف إلرادة المتيـ دخؿ عي حمكؿ الخطر. أف ال .4

 الشركط الكاجب تكاعرىا عي ععؿ اإلكراه:

 أف يككف الفعؿ قد ارتكب لمكقاية مف الخطر. .1

 عدـ تمكف الفاعؿ مف دعع الخطر بكسيمة أخرل. .2

 التناسب بيف الخطر كععؿ اإلكراه. .3

 أك جريمة ضد الدكلة. ،ؿ إل  كقكع جريمة القتؿيؤدم الفع أف ال .4

عاإلكراه المادم ىك قكة مادية  اه المادم كاإلكراه المعنكم كاضحلكالفارؽ بيف اإلكر 
عتشؿ إرادتو أك تعدميا، كتجعمو مجرد    الفاعؿ بشكؿ مادم محسكس كمباشرلمحسكسة تقع عم

أك معنكية ال تمس  ،عيك قكة مادية لنكما اإلكراه المعأمٌ  اة عي يد القكة القائمة باإلكراه،أد
نما تخمؽا مباشرن ا ماديًّ الشخص مسًّ  عيقدـ عم  ارتكاب  عيو حالة نفسية مف الخكؼ كالفزعل ا، كار

عإف إرادة الفاعؿ عي حالة  لكعم  ىذا األساس ،(1)لتجنب الخطر الذم أحدثتو ىذه القكة لجريمتو
عاإلرادة  لكجكد، أما عي حالة اإلكراه المعنكماإلكراه المادم ال يككف ليا عي حقيقة األمر 

 .(2)كلكنيا نير حرة ،مكجكدة

 الفرع الثالث: التمييز بين الكراه والتحريض

يتفؽ كؿ مف التحريض كاإلكراه عي أنيما يسبقاف كقكع الجريمة، كأنيما يتبعاف لبلشتراؾ 
يتمثؿ عي الفركؽ عيمة ا الفرؽ بيف التحريض كاإلكراه عم  ارتكاب الجر نير المباشر، أم  

 :(3)اآلتية

                                                 
 ( .253ـ( )ص1936( لسنة )74قشطة، الكجيز عي شرح قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )( 1) 
 ( .650مرسي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 2) 
 ( .149حامد، أحكاـ االشتراؾ عي الجريمة عي الفقو اإلسبلمي )ص( 3) 
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ا اإلكراه عيو أف التحريض عيو إنراء كبث لفكرة الجريمة عي نفس المباشر ليا، أمٌ  .1
 ممباشر لمجريمة.، كتيديد لإجبار

ا أك االمتناع عنيا، أمٌ  ،ا عي تنفيذ عكرة الجريمةمخيرن  الشخص عي التحريض يككف .2
 أك االمتناع عنيا. ،مةينعدـ اختياره عي عدـ ارتكاب الجريع لالمكره

ا المكره كرنبتو عي ععؿ الجريمة، أمٌ  ترتكب الجريمة برضا المحر ضعي التحريض  .3
 ينتفي عنو الرضا عي االمتناع عف ععؿ الجريمة.ع

ممزمة لممحر ض عم  ارتكاب الفعؿ لديو تككف سمطة إجبار  ف المحرِّض ال أ .4
ة تكجب عم  المكرىه ارتكاب يككف صاحب سمطة إجباريع لها المكرً اإلجرامي، أمٌ 

 الفعؿ اإلجرامي.

ا مشابين يمكف عدعه  (نير الممجئ) نير التاـ مما سبؽ يتضح أف اإلكراه بقسمو اإلكراه
ا، كال يسمب ا منو، ذلؾ أف المكرىه عي ىذه الحالة ال يككف مسمكب اإلرادة تمامن لمتحريض أك قريبن 

اـ عم  الفعؿ أك عدـ اإلقداـ، عاإلكراه المعنكم كيككف لو مجاؿ لمتحمؿ كالصبر لئلقد ،االختيار
حقيقتو عي  قريب الصمة بالتحريضل عاإلكراه نير التاـ (نير الممجئنير التاـ )بقسمو اإلكراه 

إنراء عم  ارتكاب الجريمة، كقد يككف بمقابؿ أك بدكف مقابؿ، كليس عيو ضغط عم  إرادة 
 ال يمـز لتكاعر التحريض عم  ، ك(1)التحريض الجاني لدرجة سمب ىذه اإلرادة، كىذه ىي حقيقة

بؿ يكف  أف ، ع ألكامرهضض تجعمو يخض سمطة عم  المحر  لممحرِّ أف يككف  االجريمة قانكنن 
 .   (2)عيدععو لئلجراـ لض مف األععاؿ أك األقكاؿ ما يييج شعكر الفاعؿيصدر مف المحرِّ 

 :المطمب الرابع
 التدخل

 الجنكبية ـ( كالمطبؽ عي المحاعظات1936)( لسنة 74) تناكؿ قانكف العقكبات رقـلـ ي
 ـ( كالمطبؽ عي المحاعظات1960)نة ( لس16قانكف العقكبات األردني رقـ ) اأمٌ  ،التدخؿ
 .( لكنو لـ يحدد المقصكد بالمتدخؿ80/2تناكؿ صكر ككسائؿ التدخؿ عي المادة )ع الشمالية

                                                 
 ( .1/368عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعي )ج( 1) 
، البكابة ( 308( ، )ص1مجمكعة عمر )قضائية، ( 46) لسنة( 1453) نقض جنائي عي الطعف رقـ( 2) 

 ( .مكقع الكتركني) القانكنية لمحكمة النقض المصرية،
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ألف دكر  لكالشريؾ عي الجريمة ،اعدا قانكف العقكبات المصرم عيسمي المتدخؿ بالمسأمٌ 
عالشريؾ عي  لشريؾ عي قانكف العقكبات األردنيلالشريؾ عي القانكف المصرم يختمؼ عف دكر ا

 عي قانكف العقكبات األردني يعدع  عي حيف أف الشريؾ ،قانكف العقكبات المصرم مساىـ تبعي
 .(1)كيقـك باألعماؿ الرئيسية المككنة ليا ، لمجريمةعاعبلن 

 : تعريف التدخلاألوللفرع ا

الشخص الذم يساىـ عي ارتكاب الجريمة عف ؿ بأنو: "المتدخِّ  عقياء القانكفعرؼ  
كنتيجتو ارتباط السبب بالمسبب دكف أف يدخؿ ىذا الفعؿ عي  ،طريؽ ععؿ يرتبط بالفعؿ األصمي
 .(2)ا كرئيسيا عييا" أصميًّ أك أف يشكؿ عمبلن  ،األععاؿ المادية التنفيذية لمجريمة

ؿ عف الشريؾل عيذا األخير يرتكب ععبلن تنفيذيًّا، أك أنو يككف لو   كبيذا يختمؼ المتدخِّ
دكر رئيس عي إبراز عناصر الجريمة إل  حيز الكجكد، أٌما المتدخؿ عيفترض أف يرتكب عمبلن 
ؿ مساعدنا عم  اقتراؼ الجريمة، كأف ال يككف ىذا الفعؿ مف األععاؿ التنفيذية، أك مف األععا

 .(3)المككنة لمركف المادم لمجريمة

 -كقاعدة عامة-نشاط المتدخؿ عي جميع الحاالت  أف  لعؿ المتأمِّؿ عي التعريؼ السابؽ يبلحظ ك 
 ،ا لمركف المادم لمجريمةألنو ال يتضمف تنفيذن  لعيك ثانكم لكتابع لمفاعؿ األصمي ،نشاط ثانكم

ألنو  لاىمية مف ذلؾ، كىك نشاط تابع أيضن بؿ ىك نشاط أقؿ أ ،كال يساىـ مباشرة عي ارتكابيا
كلكف بسبب ارتباطو بالفعؿ األصمي لمجريمة الذم  ،ا عي أصموا مشركعن عي ذاتو نشاطن  يعدع 

أم أنو يستمد صفتو الجرمية  لامن  مجر  يصبح ععبلن  لأك الشركاء عييا ،يصدر عف عاعؿ الجريمة
 .(4)مف الفعؿ الذم ارتبط بو

ز بجريمة السرقة ف تدخؿ المميِّ : إلتمييز األردنية عندما قالتكىذا ما أكدتو محكمة ا
لتقكية تصميـ  لككقكعو خارج المحؿ ،الفاعؿ األصمي إل  مكاف السرقة تدخؿ تبعي، عمراعقتو

                                                 
 ( .586حسني، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 1) 
 ( .343نجـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 2) 
 ( .152عخرم الحديثي كخالد الزعبي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ )ص( 3) 
( . تمييز جزاء رقـ 1359، مجمة نقابة المحاميف، )ص1986( لسنة  163/85رقـ ) تمييز جزاء ( 4) 
 ( .356، )ص1987( لسنة 197/85)
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،  كضماف ارتكاب الجريمة ،الفاعؿ األصمي  لكبالتالييعدع تدخبلن عي ارتكابيا، كمساعدة لممجـر
 .(1)ا كأحكاـ القانكفبجريمة التدخؿ بالسرقة يككف متفقن ز عإف الحكـ بتجريـ المميِّ 

 صور التدخلالفرع الثاني: 

األردني حاالت التدخؿ كصكره، عنص ت  ( مف قانكف العقكبات80/2أكضحت المادة )
 عي جناية أك جنحة: د متدخبلن يعع  " :المادة عم  ما يأتي

 مف ساعد عم  كقكع جريمة بإرشاداتو الخادمة لكقكعيا. .أ 

ا أك أدكات أك أم شيء آخر مما يساعد عم  إيقاع ف أعط  الفاعؿ سبلحن م .ب 
 الجريمة.

أك  ،بقصد إرىاب المقاكميف لا عي المكاف الذم ارتكب عيو الجـرمف كاف مكجكدن  .ج 
. ،تقكية تصميـ الفاعؿ األصمي  أك ضماف ارتكاب الجـر

 ت ارتكابيا.أك سيمتيا أك أتم ،مف ساعد الفاعؿ عم  األععاؿ التي ىيأت الجريمة .د 

كساىـ عي إخفاء  ،أك المتدخميف قبؿ ارتكاب الجريمة ،ا مع الفاعؿمف كاف متفقن  .ق 
أك  ،أك بعضيا ،أك تصريؼ األشياء الحاصمة بارتكابيا جميعيا ،أك تخبئة ،معالميا

 أك أكثر مف الذيف اشترككا عييا عف كجو العدالة. ،إخفاء شخص

أعماؿ كارتكاب  ،ذيف دأبيـ قطع الطرؽا بسيرة األشرار الجنائية المف كاف عالمن  .ك 
 ،أك الممتمكات ،أك السبلمة العامة، أك ضد األشخاص ،العنؼ ضد أمف الدكلة

 ا لبلجتماع".أك مكانن  ، أك مخبأن أك مأكل ،اكقدـ ليـ طعامن 

حدد األكضاع التي تعدع حاالت يتبيف مف نص المادة السابقة، أف المشرع األردني 
ف ف حاالت التدخؿ بالمساعدة، كعي الفقرة )ق( بي  د( بي   –  )أ األكلربعة عفي الفقرات األ تدخؿل

 ،كىي تقديـ الطعاـ ،ف حالة خاصة مف حاالت التدخؿحالة التدخؿ باالتفاؽ، كعي الفقرة )ك( بي  
 ألشرار ذكم السيرة الجنائية مع عممو بأمرىـ.، أك مكاف الجتماع اأك المخبأ ،أك المأكل

كليس عم  سبيؿ المثاؿ، كقد  ،ي حاالت محددة عم  سبيؿ الحصركحاالت التدخؿ ى
( 80/2أف المادة ) 08/06/2004أكدت محكمة التمييز األردنية عي حكـ ليا صادر بتاريخ 

مف قانكف العقكبات عددت حاالت التدخؿ عي الجـر عم  سبيؿ الحصر، عبل بد مف كجكد حالة 

                                                 
 ( .8227، مجمة نقابة المحاميف )ص1954( لسنة  867( )ص 108/54تمييز جزاء رقـ ) ( 1) 
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كاقعة المدعك محمد لممجني عمييا رشا بغياب المتيـ م ، كبذلؾ عإفالفاعؿ متدخبلن  منيا حت  يعد  
كلـ  ،كدكف االتفاؽ بينيـ عم  ماذا يفعؿ كؿ كاحد منيما مع المجني عمييا ،أحمد عف المنزؿ

( مف 80/2يظير التحقيؽ ما يؤيد انطباؽ أية حالة مف الحاالت المنصكص عمييا عي المادة )
الجنايات الكبرل بقرارىا المميز بإعبلف براءتو ال عإف ما تكصمت إليو محكمة  لقانكف العقكبات
 .(1)يخالؼ القانكف

 ،أك جنحة ، عي جنايةمتدخبلن  ( ذكر أنو يعدع 80/2كما يبلحظ أف المشرع عي المادة )
عيك لـ يستخدـ لفظة الجريمة كما ععؿ بشأف التحريض،   عي جريمةلمتدخبلن  كلـ يقؿ أنو يعدع 

 المخالفات. مما يفيـ معو أنو ال تدخؿ عي

 الفرع الثالث: التمييز بين التدخل والتحريض

إف جريمة التحريض تختمؼ اختبلعنا كميًّا عف جريمة التدخؿ، كمف كجكه االختبلؼ بيف  
 : (2)الجريمتيف

القانكف عم  تجريمول لما يمحقو مف ضرر  التحريض ععؿ مجر ـ أصالةل عنص   .1
رة مف صكر االشتراؾ الجرمي عي بعض بالمجتمع، كىك جريمة مستقمة بذاتو، أك صك 

التشريعات، أٌما التدخؿل عيك ععؿه نير مجر ـ أصالة، بؿ يستمد جرمي تو مف الفعؿ 
د صً ال يعدع جريمة، إال إذا قي  عي سيارتو سارؽسائؽ لؿ قٍ اإلجرامي المرتبط بو، عمثبلن نى 
 بذلؾ مساعدتو عم  السرقة.

التحريض عي الجنايات، كالجنح، كالمخالفات، يعاقب القانكف المحرِّض عم  جريمة    .2
أٌما عي التدخؿل عبل يعاقب عي المخالفاتل ألف ععؿ التدخؿ ععؿ نير مجر ـ مف حيث 

 المبدأل بؿ يستمد جرمو مف الفعؿ اإلجرامي المرتبط بو.   

يككف المحر ض عي جريمة التحريض خالي الذىف مف الجريمة، عيأتي المحرِّضل ليخمؽ  .3
جريمة لديو، أٌما عي جريمة التدخؿل عيقكـ المتدخؿ بتشديد عزيمة الفاعؿ عم  عكرة ال

ل ألف الفاعؿ مصمـ أك متردد عي ارتكاب الجريمة مف قبؿ، عيأتي  ارتكاب الجـر

                                                 
 ( ، منشكرات مركز عدالة.638/2004تمييز جزاء )( 1) 
ركاف التدخؿ عي الجريمة كعقنا لقانكف العقكبات العاـ، مقاالت متفرقة. )د.ت( ، )مكقع المكسكعة القانكنية، أ( 2) 

 ( .https://elawpedia.com/view/155إلكتركني: 
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، كىذه صكرة مف صكر  المتدخؿل عيشٌد عزيمتو، كيقكم إصراره عم  ارتكاب الجـر
 التدخؿ.

تيجة اإلجرامية المترتبة عم  ععؿ التحريضل ال يشترط عي جريمة التحريض تحقؽ الن .4
عالمحرِّض مسئكؿ عف الجـر سكاءن كقعت الجريمة، أـ لـ تقع، أم ا التدخؿل عبل عقكبة 

ـ  التدخؿ مف أجمو.  عم  المتدخؿ إاٌل إذا كقع الفعؿ الذم ت

العدكؿ االختيارم نير متصك ر عي جريمة التحريض عند أكثر عقياء القانكفل ألنو  .5
رد صدكر التحريضل عقد تحقؽ الفعؿ اإلجرامي، أٌما عي جريمة التدخؿل عإف بمج

كأصر  الفاعؿ عم  الفعؿ، كتتكجب العدكؿ عف الجريمة ال قيمة لو، إف كقع الفعؿ، 
ف عدؿ عف تدخمو، كلعؿ  عي ىذه المسألة تقاربنا بيف حكمي  العقكبة عم  المتدخؿ، كار

 التحريض كالتدخؿ.

بكؿ عرض الفاعؿ ارتكابى الجريمة ابتغاء مصمحة مادي ة أك يشترط عي التدخؿ ق .6
معنكية، أٌما عي التحريضل عبل يشترط القبكؿ، كتقع الجريمة بمجرد صدكرىال سكاء أقبؿ 

      الشخص المحر ض، أـ لـ يقبؿ.  
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 :الفصل الثالث
 القواعد العقابية لجريمة التحريض في الشريعة والقانون

ل ليفكر بو، كأعطاه حرية االختيار، قاؿ تعال :  ؽى مى خى  حق ُّ اهلل اإلنساف، كمنحو عقبلن
كأكجب لذلؾ الثكاب كالعقابل لما أعطاه لئلنساف مف  ,(1)َّمكلكخكحكجكمق

، كعي سبيؿ ذلؾ حٌد لو حدكدنا عي الحياة، إذ جعؿ دائرة حرية اختيار بيف طريقي اإليماف كالكفر
الحبلؿ كاسعةل ليتفيأ ظبلؿ رحمة اهلل، كمنعو بعض المخصكصات، كىي دائرة الحراـ، كأباف لو 
خطكرة السير عييا، كبعث لو المرسميف مبشريف كمنذريفل حت  ال يحيد عف صراطو المستقيـل 

ثمنال  عإف حاد عف منيج اهلل  عقد خالؼ الحؽ، ألجؿ ذلؾ كماؿ إل  ىكاه، عارتكب بذلؾ جرمنا كار
ف  ًلكيؿِّ مىًمؾو ًحمن ، أىالى " حفاظنا عم  حم  اهلل،  العقكبات الزاجرة لمف خالؼ ىداه،اهلل أقاـ  أىالى كىاًر

اًرميوي  كيبتميو يسكنو اهلل الجنة،  -عميو السبلـ-، كىذا سيدنا آدـ (2)" ًإف  ًحمى  الم ًو ًعي أىٍرًضًو مىحى
ل عيحذره مف االقتراب منيا، إال أف طبيعة النفس البشرية عطرت عم  ذلؾ، عييفك سيدنا بالشجرة
عتحؿ عميو  -عميو لعنة اهلل-بإنكاء إبميس  كيتذكؽ مف الشجرة المحرمة -عميو السبلـ –آدـ 

يكم، عيتحقؽ ليكمؿ ىك كنسمو مف بعده االختبار الدن لالعقكبة الربانية بالنزكؿ إل  دار الشقاء
بذلؾ العقكبة الزاجرة لو، كلنسمول ليجتنبكا حرمات اهلل، كينزىكا أنفسيـ عف الخطايال كيمف اهلل 

قكبة رادعة عف ععؿ اإلثـ آدـ بكممات يتكب بيا إل  ربول عيغفر زلتو، كمف ىنا كانت الععم  
.   كالجـر

لممنضبط بالعقد ىذا النظاـ عي جبمة اإلنساف كعطرتو عي إيقاع الثكاب تأسس كقد 
نزاؿ العقكبة بالمخالؼ ليذه التشريعات كالعقكبات، كلكال ىذا  الجمعي لممجتمع أك األمة، كار

نظاـ الحياة، كلتعدل بعض الناس عم  بعضل عاحتاجت المجتمعات إل  قكانيف  ختؿ  الميزاف ال
قكبة اختؿ تنظـ حياتيا، كعقكبات زاجرة ترجع مخالفييا إل  الرشد كالصكاب، عإف زالت الع

النظاـل ألف مف أمف العقكبة أساء األدب، كيمكف القكؿ: إف العقكبة ىي الجزاء المقرر قانكننا 
، ك   استمرارية النظاـ.عم  مخالفي النظاـ القانكني كالعقد الجمعيل ليضمف لو زجر المجـر

 لكلٌما كانت جريمة التحريض مف الجرائـ المقررة عي القكانيف كالتشريعات المختمفة 
سف زكاجر عات، كتؤدم إل  اختبلؿ عي نظاـ المجتمع، كجب اعتمس حياة األعراد كالجم

ح التشريعية العقابية عم  جممة مف ئكعقكبات تقي المجتمع مف شركره كآعاتو، عنصت المكا
                                                 

 [.3] اإلنساف: ( 1) 
 [.52: رقـ الحديث 1/155] البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/عضؿ مف استبرأ لدينو،( 2) 
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كآليات األحكاـ العقابية لمرتكب الجريمة، لكنيا اختمفت عي طبيعة العقكبة، كمقدارىا، 
القكاعد العقابية لجريمة التحريض عي اكؿ الباحث عي الفصؿ الثالث قضية استحقاقيا، كسيتن
 عي مبحثيف:  الشريعة كالقانكف

 .شركط جريمة التحريض :األكؿالمبحث 

  عي الشريعة اإلسبلمية، كالتشريعات المقارنة. عقكبة جريمة التحريض :المبحث الثاني

 :األولالمبحث 
 لقانونشروط جريمة التحريض بين الشريعة وا

كيقصد بو مف  ،(1)"كجمعو شركط ،...إلزاـ الشيء كالتزامو  ؼ الشرط لغة بأنو :"يعر  
يترتب عم   ،ربط نشكء االلتزاـ أك زكالو بحادث مستقبؿ محتمؿ الكقكع " الناحية القانكنية :

العناصر  :التحريضعإف المقصكد بشركط ". كبناء عميو (2)كقكعو كجكد االلتزاـ أك زكالو 
لكي تسند إليو  لساسية التي ينبغي تكاعرىا عي النشاط التحريضي الصادر عف شخص مااأل

حد ىذه الشركط تنتفي صفة كعي حالة تخمؼ أ ،ا عميوكيصبح نشاطو معاقبن  ،المسئكلية الجزائية
عي ىذا المبحث شركط جريمة  يتناكؿ الباحثسك  ،(3)التحريض الجرمي عف النشاط التحريضي

ا كمنصبًّ  ،ا لمجريمة: أف يككف التحريض سابقن  ، كتتمثؿ عيما يأتييعة كالقانكفالتحريض بيف الشر 
مكضكعو  كأف يككف ،اخاصًّ  كأف يككف ا عم  جريمة أك جرائـ أخرل،مباشرن كأف يككف  عمييا،
 ا عي ظؿ كجكدا أف يككف التحريض مؤثرن كأخيرن  ،ضمف المحرِّ  كف ىناؾ قبكؿف يككأ جريمة،

 .يض كالجريمةرابط زمني بيف التحر 

 :األولالمطمب 
 ا عمييا ا لمجريمة ومنصب  أن يكون التحريض سابقً 

 اض أف يككف سابقن لمحرِّ ض الذم يكجب المسئكلية الجنائية عم  ايشترط عي التحري
التحريض بطبيعتو يسبؽ الجريمةل ألف اشتراط  إف كذلؾ عم  سند مف القكؿ : ،عم  الجريمة

                                                 
 مادة شرط.( 1028)ص قطر المحيط ،البستاني(1)
 .( 521ص) المدخؿ الفقيي العاـ الزرقاء،( 2) 
 .( 139 )ص كالنظاـ السعكدم اإلسبلميالتحريض عم  الشريعة عي الفقو  العرعج،( 3) 
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 لتضمنو نشاطنا لاب الجريمة يتبلءـ مع طبيعة التحريض ذاتوا عم  ارتكالتحريض سابقن  ككف
 .(1)بيدؼ دععو إل  ارتكابيا يلأك تقكيتيا لدل الجان ،قصد بو المحرض خمؽ عكرة الجريمة

ف ل ألا عم  كقكع الجريمةكبما أف طبيعة التحريض تقضي أف يككف التحريض سابقن 
عفي حكـ محكمة النقض  لم  تنفيذىاكحثو ع ،مؤداه إثارة عكرة الجريمة عي ذىف شخص آخر

 ،عم  كقكعيا اتفاؽ سابقن أك اال ،ذا كاف التحريضإالجريمة ال يتحقؽ إال  يشتراؾ عاالتبيف أف 
بحيث إذا  لشتراؾلؾ االكاف كقكع الجريمة ثمرة لذك  ،أك كانت المساعدة سابقة أك معاصرة ليا

 ،شتراؾالقانكف بكصؼ اال يصؼ عال يصح أف يك  ،لتماميا عإف كؿ نشاط تاؿو  ،تمت الجريمة
نما يصح أف يككف جريمة مستقم  ك  ف جاز اال ،ة مت  تكاعرت شرائطياار شتراؾ ستدالؿ عم  االكار

يتصكر كجكد التحريض إذا كانت عكرة الجريمة قد  الك  ،(2)ستشياد بوبفعؿ الحؽ يسكغ اال
م  االستمرار بالمشركع لفاعؿ عكما أف تشجيع ا ،تنفيذىاعي  كبدأ ععبلن  ،تبمكرت لدل الفاعؿ

كال يرق  إل  كصؼ التحريض بمعناه القانكني،  ،مف قبيؿ التأييد كاالستحساف جرامي يعدع اإل
 .(3)النعداـ عبلقتو بيالذم يأتيو شخص بعد كقكع الجريمةل ا النشاط اتحريضن  ككذلؾ ال يعدع 

يجاد عكرة ض إل  إا عم  جريمة عندما تتجو إرادة المحرِّ كيككف التحريض منصبًّ 
 ل إذ إفبمعن  أف يككف مكضكع التحريض ععبل نير مشركع ،الجريمة عي نفس شخص آخر

إل  القرائف أف تككف القرائف منصبة عم   استنادن استنتاج شتراؾ بطريؽ االمناط جكاز إثبات اال
 ،االحكـ لمدليؿ المستمد منيا سائغن ستخبلص اكأف يككف  ،ذاتو يؽ عتفاأك اال ،كاقعة التحريض

إدانة المتيـ  يعتمد عمييا الحكـ عا يعإذا كانت األسباب الت -القانكف مع المنطؽ أك ال يتجاع  
يككف لمحكمة  ععندئذو  لنتي  إليواإل  ما  متؤد شتراؾ الكجكد اال ستخمص منياا يكالعناصر الت

خبلص ستح ىذا االكتصحِّ  ،النقض بما ليا مف حؽ الرقابة عم  صحة تطبيؽ القانكف أف تتدخؿ
 . (4)بما يتفؽ مع المنطؽ ك القانكف

بالتالي ال يعاقب عم  التحريض الذم ينطكم عم  النية الحسنة لدعع آخر إل  عمؿ ك 
كذلؾ عم   ،كالدعاع عف الكطف مثبلن  ،أك إيجاد الحاعز لديو عم  اإلنفاؽ عي سبيؿ اهلل ،الخير

                                                 
 .( 368 )ص قانكف العقكبات القسـ العاـ عكض،(1)
(2 ،البكابة (  ( ،284( ، )ص19 ) مكتب عن ( عضائية،  38 ) لسنة(  68 ) طعف رقـنقض جنائي عي ال(

 .( مكقع الكتركني، )القانكنية لمحكمة النقض المصرية
 ( .35ص) المسئكلية الجنائية لممحرض عم  الجريمة القببلكم،(3)
(4 ( ،البكابة 467 ( ، )ص11 ) مكتب عن  ( قضائية،29 ) لسنة( 1743) لطعف رقـنقض جنائي عي ا(

 كتركني( .القانكنية لمحكمة النقض المصرية، )مكقع ال
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مع القاعدة التي جاءت بيا الشريعة يأتي التكاعؽ  كىنا ،نو ال جريمة كال عقكبة بغير نصأساس أ
أم أف أععاؿ المكمؼ المسئكؿ )مرتكب ل اإلسبلمية ال حكـ ألععاؿ العقبلء قبؿ كركد النص

ف األصؿ عي األشياء ل ألذلؾ ،ال يمكف كصفيا بأنيا محرمة ما لـ يرد نص بتحريميا الفعؿ(
 .(1)اإلباحة

 ،شخص الرتكاب جرائـ نير محددةتكجيو  -بالمعن  القانكني-ا تحريضن  ال يعدع كذلؾ ك 
ف كاف يليختار الفاعؿ عيما بعد كاحدة منيا لأك نير معينة عيك ال يعمميا عم   ،تكقعيال ألنو كار
،كمف (3)، كبالتالي ال يمكف أف يأتي التحريض الجنائي عي صكرة نير مباشرة (2)كجو التحديد

 ل ألف المحرضا جريمة ضد اآلخرحدىمل عيرتكب أيكقع العداكة كالكراىية الشديدة بيف شخصيف
 كرة ارتكاب جريمة معينة أك محددة.لـ يضع ع

 للضركرة ضماف حرية التعبير يعزل ،االباحث أف اشتراط ككف التحريض مباشرن  كيرل
حت  كلك كاف ينطكم  ،نو تحريض عم  الجريمةيؤخذ كؿ ما يتحدث عيو الناس عم  أكي ال 

نو ال ييدؼ مباشرة الرتكاب جريمة أك أشخاص طالما ألكراىية نحك شخص عم  إثارة الحقد كا
 معينة.

 :المطمب الثاني
ا و أن يكون التحريض   ا عمى جريمة أو جرائم أخرىمباشرً خاص 

أم ل النشاط التحريضي عم  مكضكع معيف د بشرط التحريض المباشر أف ينصب  يقص
يعاقب عمييا  محددة،بقصد دععو إل  ارتكاب جريمة معينة ك  لأف يتكجو المحرض إل  شخص

كأف ل ا إذا كاف التكجيو إل  الجريمة يأخذ صكرة نير مباشرةا جنائيًّ تحريضن  عبل يعدع  ،القانكف
 .(4)حدىما جريمة ضد اآلخرل عيرتكب أيكقع العداكة كالكراىية الشديدة بيف شخصيف

 عيشتراؾ تعرؼ اال التي المصرم مف قانكف العقكبات (40)المادة  كنكضح ىنا بأف
كؿ ما تكجبو ىك ك  ،الشريؾ أف تككف لو عبلقة مباشرة مع الفاعؿ لمجريمة عيالجريمة ال تشترط 

أك بناء  ،رتكاب الفعؿ المككف ليااكقعت ععبلن بناء عم  تحريضو عم  أف تككف الجريمة قد 

                                                 
 اإلسبلميالتشريع الجنائي  ،عكدة( مشار إليو عي 185-1/179)ج اإلسبلميالجريمة عي الفقو  ،زىرة أبك( 1) 

 .( 1/117)ج ا بالقانكف الكضعيمقارنن 
 .( 124ص) عي قانكف العقكبات األحكاـشرح  السعيد،( 2) 
 . (619-618)ص قسـ العاـالشرح قانكف العقكبات المبناني  ي،حسن( 3) 
 .( 151)ص نظرية الجزاء الجنائيمبادئ قانكف العقكبات الجزائرم القسـ العاـ  ،عدك(4)
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 عيأك بناء عم  مساعدتو  ،ميما كانت صفتوك  ،كاف ارتكابيا مع نيره أيًّ اتفاقو عم  اعم  
تصالو بالفاعؿ اىذا كمو أف يككف  عييستكل ك  ،أك المتممة ليا ،أك المسيمة ،عماؿ المجيزةاأل
عم  عبلقة  -كما ىك ظاىر النص  -ذلؾ  عيإذ المدار  ،بالكاسطةا ك بعيدن ك أ ،امباشرن ا ك قريبن 

 . (1)المتيـ بذات الفعؿ المككف لمجريمة ال بأشخاص مف ساىمكا معو عييا

أك أعراد معينيف يختارىـ  ،إل  شخص معيف الخاصع  لتحريضو اأف يكج   كال بد  
أك  ،بخبلؼ التحريض العمني ،ة آخريفأك بكاسط ،سكاء بأنفسيـل لتنفيذ الجريمة لضالمحرِّ 
، كلك مساىمة أصمية إذ ال يعدع  ،أك أشخاص نير معينيف كاعة، الناس ، كىك المكجو إل العاـ

 :كمف أمثمة ذلؾ ،كاب الجريمة محؿ التحريضعأقدـ عم  ارت لحد األشخاصاستجاب لو أ
 .(2)أك اجتماعات عمكمية  ،التحريض عم  اإلجياض عف طريؽ إلقاء خطب عي أماكف عامة

 :المطمب الثالث
 ن يكون ىناك قبول من المحرضأجريمة و  التحريضموضوع أن يكون 

مكضكع أم أف يككف  لا كاف نكعياجريمة أيًّ    ععؿ يعدع يجب أف يرد التحريض عم
 . (3)مخالفة أك ،أك جنحة ،جناية  نير مشركعل سكاءن أكافالتحريض ععبلن 

 مف قبكالن  ريضي ال يعاقب عميو ما لـ يمؽى أف النشاط التح كيرل عقياء القانكف الجنائي
أك  ،ض عمييا قد ارتكبت تامةكال يقمؿ مف قيمة ىذا النشاط إذا كانت الجريمة المحر   ،ضالمحر  

ض ال يسأؿ عف التحريض ما لـ كما أف المحرِّ  ،(4)لسبب خارج عف إرادة المنفذ لأكقؼ تنفيذىا
ال قد أصبح نير معاقب  ،كتحت تأثيره ،ض قد ارتكب جريمتو بإنراء مف المحرضيكف المحر   كار

ف قد ترجـ عف قبكلو عحيف يرتكب المنفذ ععؿ القتؿ تحت تأثير التحريض يكك  ،عمييا إال بدليؿ
كلكف إذا ارتكب المنفذ جريمة  ،كىك جريمة القتؿ ،تبعو بأثر مادم مممكسلذلؾ التحريض، عأ

النقطاع عبلقة ل ف المحرض ال يسأؿ عف ىذا الفعؿعإ ،ككاف تحريضو عم  القتؿ ،السرقة
بينما  ،(5)أخرل كلككف النشاط التحريضي لـ ينتج األثر المقصكد مف جية ،السببية مف جية
نو ، إال أعي جكىرىال عارتكب األخير الجريمة ارتكاب جريمة ض عم ممحر  ض لحاؿ دعع المحرِّ 

                                                 
،البكابة القانكنية ( 591 ( ، )ص20 ) مكتب عن  ،قضائية( 39 ) لسنة( 223) لطعف رقـنقض جنائي عي ا(1)

 .( مكقع الكتركني، )لمحكمة النقض المصرية
 .( 152)ص نظرية الجزاء الجنائيزائرم القسـ العاـ مبادئ قانكف العقكبات الج ،عدك( 2) 
 .( 377)ص شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات ،ميدم( 3) 
 .( 45)ص الدكلة الخارجي كعقا لمتشريع العراقي بأمفجرائـ التحريض كصكرىا عي الجرائـ الماسة  ،الحديثي( 4) 
 .( 288ص) التحريض عم  الجريمة ،مجدكب(5)



93 

 

عيرتكب المحرض  لكأف يحرضو عم  قتؿ بالسـ لر عي ظركؼ ارتكابيا عي طريقة التنفيذني  
 عف التحريض عم  مسئكالن  أك بأم طريقة أخرل، عإف المحرض يعدع  ،لة حادةعف بآالجريمة بالط

 .(1)ف جكىرىا لـ يتغيرل ألالقتؿ

ض عي الشخص عف تحريضو عيما لك أخطأ المحر   ض مسئكؿه المحرِّ  ؾ عإف  ككذل
كأف يككف التحريض ييدؼ إل  قتؿ شخص محدد  لك حاد عف اليدؼ، أض عميوالمحر  

عي مسئكلية الخطأ ال يؤثر  عفي ىذه الحالة ، آخركيقتؿ رجبلن  ،ضعيخطئ المحر   لاألكصاؼ
كتـ القتؿ  ،مقتؿا لكالتحريض كاف أساسن  ،القانكف سكاء عي نظر )طارقنا( ك)براءن(ف ل ألضالمحرِّ 

 .(2)بناء عميو

ض لمتحريض ثـ عدكلو قبؿ ارتكاب الجـر قبكؿ المحر   كمف كجية نظر الباحث عإف
 .(3)ض اعتعاؿ جريمةبمغ السمطات المختصة بنية المحرِّ يعفيو مف المسئكلية حاؿ أ ،المتفؽ عميو

 :المطمب الرابع
 بين التحريض والجريمةوجود رابط زمني 
التحريض ككسيمة لممساىمة التبعية ال يعاقب القانكف ينظر بعض القانكنييف إل  أف 
إنما يعاقب عميو  ،أم أف القانكف ال يعاقب عميو لذاتول عميو إال إذا أعض  إل  كقكع الجريمة

  رأم مخالؼ ،  لكف ذىب قانكنيكف آخركف إل(4)بالنظر إل  تأثيره المفضي إل  كقكع الجريمة
ف لـ يفًض إل  كقكع لمرأم السابؽ، عأكقعكا عقكبة عم  المحرِّ  ض عي حاالت مخصكصة، كار

ر عييا قد   الحاالت التي ع إل الجريمة، كىك رأم يميؿ إليو الباحث، كعي ىذا الرأم نظر المشرِّ 
، مة بذاتياجرائـ مستقمة قائععد ىا  ،مصالح المجتمع كاألعراد عم  السكاءأف التحريض ييدد 
ف لـ يترتب عميو أ بمجرد صدكره، ،عاقب عميوكالتحريض عييا م اكتفاء باحتماؿ كقكع  لثركار

 .(5)أك تحقؽ الخطر ،الضرر

                                                 
 .( 138ص) قانكف العقكبات السكداني ،عكض( 1) 
 .( 139ص) المرجع السابؽ( 2) 
 حد العناصرأقاـ  ماىذا كقد عرضت عم  الباحث عي نطاؽ عممو كمفتش تحقيؽ شككل مف ىذا النكع عند( 3) 
الجيات  بإببلغعقاـ المحرض  ل( المجني عميو) آخرلشخص  إيذاءعم  ارتكاب ععؿ  آخربتحريض ( المحرض)

 البلـز لمنع كقكع الجريمة. اإلجراءكاتخذنا  ،المختصة
 .( 227ص) العامة عي القانكف الجنائي األحكاـ ،بدكم(4)
 .ـ1936لعاـ  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( 2،3،4) عقرة( 23) المادة( 5) 
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ال عإنو ال إف المتأمِّ  ؿ لمفيـك التحريض يمحظ كجكب كقكعو قبؿ حدكث الجريمة، كار
 كالتحريض، يدخؿ ضمف ععؿ التحريض المجر ـ، بؿ قد يككف صكرة جرمية نير صكر ال

كيمكف استنتاج حصكؿ االشتراؾ  ،أك شكاىد ظاىرة ،يشترط عي التحريض أف تككف لو سمات
 .(1)مف ععؿ الحؽ لمجريمة

كىذا ما ذىب إليو الفقو الجنائي الذم يحدد الرابط الزمني بيف التحريض كالجريمة قبؿ 
ريض كالجريمة مف خبلؿ يمكف تحديد الرابط الزمني بيف التحك  ،ض عميياكقكع الجريمة المحر  

 ، كال جداؿ عي أف التحريض الذم يعدع كتأثيره عي كقكعو ،كمدل ارتباطو بالفعؿ ،ضسمكؾ المحرِّ 
 -كمبدأ عاـ-عيككف التحريض  لجريمة شكمية يجب أف يككف قد صدر قبؿ كقكع الفعؿ المجـر

 .(2)لتحريضمف العناصر األساسية عي ا ، كىذا المظير يعدع عم  كقكع الجريمة اسابقن 

بيف التشريعات الجنائية حكؿ  الدائر خبلؼكلعؿ  القارئ لمتشريعات الجنائية يبلحظ ال
يعدع (3)كالقانكف المصرم لعبعض التشريعات لتكييؼ التحريض مف حيث الرابطة الزمنية

بحيث يتصكر حدكث االشتراؾ بشكؿ عاـ قبؿ أك  ؿ )اشتراؾ (نو كسيمة تدخع التحريض عم  أ
 ف الشريؾ يستعير إجرامو مف إجراـ الفاعؿ األصمي.ل ألك عقب ارتكاب الجريمةأثناء أ

لسنة  (74)ككذلؾ األمر بالنسبة لمتشريع الفمسطيني عي قانكف العقكبات رقـ 
كبالتالي يتكاعؽ مع التشريع المصرم عي  ،التحريض ضمف كسائؿ االشتراؾ ـ(، عقد عد  1936)

 .(4)ىذا األمر

كالذم  ،ف األخرل ال تعاقب عم  التحريض المصاحب لمجريمةإال أف بعض القكاني
، عتككف سابقة عميو لحصر كسائؿ التحريض بكسائؿ معينة يفترض كقكعيا قبؿ ارتكاب الفعؿ

نيا مف ، كبدراسة ىذه الكسائؿ يتضح أالفعؿ بغير ىذه الكسائؿ كال يعدع مف قبيؿ التحريض كقكع
 . (5)النكع الذم يسبؽ الجريمة

                                                 
بة ( ،البكا1250( ، )ص21( قضائية، مكتب عني )40( لسنة )1127نقض جنائي عي الطعف رقـ )( 1) 

 القانكنية لمحكمة النقض المصرية، )مكقع الكتركني( 

 .( 42)ص الدكلة الخارجي كعقا لمتشريع العراقي بأمفجرائـ التحريض كصكرىا عي الجرائـ الماسة  ،الحديثي(2)
كلـ تحدد  ،ا لمجريمةابقن سيككف التحريض  أفتشترط  عيي ال ،مف قانكف العقكبات المصرم( 40) المادة( 3) 

 يككف الفعؿ قد كقع بناء عم  النشاط التجريمي. أفاشترطت  إنما ،عينة يقـك التحريض بياطرؽ م

(4  ،23عي المادة  ،الجنكبية اتـ المطبؽ عي المحاعظ1936لسنة  74انظر قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ (
.الفقرة الرابعة

.( 278ص) التحريض عم  الجريمة ،مجدكب(5)
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نما يقكـ بأية  ،كف العقكبات المصرم ال يشترط  كقكع التحريض بطريقة محددةقان إف كار
ىذه الحالة أف عي مف المتصكر ك  ،بحيث تخضع لسمطة قاضي المكضكع التقديرية لطريقة

ا ليا إال أف محكمة النقض كمف الممكف أف يقع مصاحبن  ،يسبؽ التحريض كقكع الجريمة
كاالتفاؽ ال تككف باالشتراؾ إال إذا  ،ف أعماؿ التحريضأالمصرية قد قررت عي أحد أحكاميا ب

 .(1)كانت سابقة لتنفيذ الجريمة

بقة لكقكع أف التحريض يجب أف يتـ عي مرحمة ساالباحث مف كجية نظره يرل ك  
نو عند كيدعع إل  كقكعيا ابتداء السيما أ ،أكجدىا الجريمة مكضكع التحريضل ألنو ىك مف

أك كعد بيا،  ،كإعطاء ىدية لال يتـ إال عف طريؽ كسائؿ معينة الحديث عف مفيكـ التحريض
كىذه األساليب  ،كالسمطاف ،كقد يتـ باستغبلؿ النفكذ أك التيديد، ،أك استخداـ أسمكب الخداع

 كىك ارتكاب الجريمة. ،عادة ما تأتي عي مرحمة سابقة عم  تنفيذ المراد مف التحريض

انكنية، كجمع المادة األكلي ة لمبحث تطرعؽ الحظ الباحث خبلؿ تأمعمو النصكص الق
ة، عاجتيدت بى كى التشريعات القانكنية إل  الرابط الزمني بيف جريمة التحريض، كالجريمة المرتى 

التشريعات عي إبانة المكقع الزمني لجريمة التحريض مف الجريمة األصميةل عذىبت نالب 
ة، كذىبت تشريعات أخرلل كالتشريع التشريعات إل  كجكب أف تككف سابقة لمجريمة األصمي

المصرم إل  أف جكاز كقكع جريمة التحريض قبؿ، أك أثناء، أك بعد كقكع الجريمة األصمية، 
و القانكف المصرم إل  اعتبارىا صكرة مف صكر االشتراؾ عي الجريمة، ال  كىذا نابع مف تكجع

ف كانت محكمة النق جريمةن  ض المصرية قد أخذت بالرأم مستقمة تستكجب الكقكع قبؿ الفعؿ، كار
عد  صكرة مف ل لتي عي بعض أحكاميا األكؿ عي كجكب كقكع جريمة التحريض قبؿ حدكث النتيجة

، كالكاضح أف جميع التشريعات قد رك زت (2)صكر االشتراؾ عي الجريمة كما أشرنا قبؿ قميؿ
مة كاقعية، لكنيا أنفمت لجريمة التحريضل لتككف جريالزمنٌية األسبقي ة جيدىا عي مسألة تحديد 

مسألة ضبط الرابط الزمني بيف الجريمتيفل عمثبلن لك أف ) مركاف( قد حر ض )مصعبنا( عم  
، كبعد عشر  االعتداء عم  ) أحمد( قبؿ عشر سنكات، كلـ يبًد )مصعب( استجابة أك قبكالن

ي جريمة سنكات قاـ )مصعب( باالعتداء عم  )أحمد(، عيؿ يعدع تحريض )مركاف( سببنا ع
لـ يجد الباحث جكابنا ليذا التساؤؿ عي التشريعات المختمفة، كىنا يشير  االعتداء عم  )أحمد(؟

لكف  -ال شؾ  عي ذلؾ-الباحث إل  أف جريمة التحريض الحادثة عي الزمف السابؽ جريمة كاقعة 
 ف نابر؟اث الجريمة البلحقة بعد زمالتساؤؿ المطركح ىا ىنا: ىؿ ليذه الجريمة أثر عي إحد

                                                 
 .( 463-462ص) العاـ مف التشريع العقابي سـالقمبادئ  ،عبيد( 1) 
 .( 463-462ص) المرجع السابؽ( 2) 
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ا عميي بة المقررة عم  ىذه الجريمة عميولكىؿ تترتب العقك  ا أـ أنيا تسقط بمركر بصفتو محرِّضن
الزمف؟، كىؿ يكتف  مثبلن باعتراعات المجـر األصمي أنو تأثر بكبلـ سابؽل لتقع العقكبة عم  

 المحرِّض سابقنا؟

كالتعمؽ عي عي المسألة، إف ىذا التساؤؿ يستحؽ مف القانكنييف كالمشرعيف إعادة النظر 
لئبٌل يككف مدخبلن لظمـ أعراد مف ، -إف صح  - كتقييد الرابط الزمني بيف الجريمتيفدراسة األمر، 

      كإلبانة الحدكد المتعمقة بالمسألة.  ،المجتمع
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 :المبحث الثاني
 عقوبة جريمة التحريض

"الجزاء الذم كضعو  :المقصكد بالعقكبة بشكؿ عاـ ف  ترل أ الشريعة اإلسبلميةإف 
عيي جزاء حسي  لا لممصمحة العامةكترؾ ما أمر بو حفظن  ،الشارع لمردع عف ما ني  عنو

عإذا ارتكبيا زجر بالعقكبة حت  ال يعاكد  ،مفركض يجعؿ المكمؼ يحجـ عف ارتكاب الجريمة
ة عي كعند االطبلع عم  رأم الشريعة اإلسبلمي، (1)"الجريمة مرة أخرل كما يككف عبرة لغيره

عيي ال تعاقب بالعقكبة المقدرة لمجريمة  لأك ما يعرؼ باالشتراؾ بالتسبب ،ضمعاقبة المحرِّ 
 .(3)يترؾ أمرىا لتقدير القاضي (2)بؿ إنيا عقكبة تعزيرية ،األصمية

إف الشريعة اإلسبلمية لـ تكتًؼ بالعقكبة الدنيكية التعزيرية لمفاعؿل بؿ أنمظت عي 
عزاكجت بيف العقكبة الدنيكية بعقكبة  -عي الدنيا عفي اآلخرة إف لـ يكف -عقكبة المحرِّض

عميو الصبلة -عف الرسكؿ  –رضي اهلل عنو –أخركية، كمٌما يدؿع عم  ذلؾ ما ركاه أبك ىريرة 
ؿ  مىٍكتيكبه بى : "-كالسبلـ لىٍك ًبشىٍطًر كىًممىةو، لىًقيى الم وى عىز  كىجى مى  قىٍتًؿ ميٍؤًمفو كى ٍف أىعىافى عى ٍينىٍيًو: مى ٍيفى عى

، "   -عميو الصبلة كالسبلـ –ككذلؾ قكلو  ،(4)"آًيسه ًمٍف رىٍحمىًة الم وً  كمىةو ًبظيٍمـو مى  خيصي مىٍف أىعىافى عى
ت   يىٍنًزعى  ًط الم ًو حى ٍؿ ًعي سىخى ـٍ يىزى ، لى مى  ظيٍمـو ف اختمؼ عي  -، كالمبلحظ لمحديثيف(5)"أىٍك ييًعيفي عى كار

عميو أعضؿ الصبلة كأتـ –يجد أف الرسكؿ  -و يؤخذ بو عي الترىيبصحة الحديث إاٌل أن
ب عم  ععمو عقكبة زاجرة، كرادعة، كلعؿ  قد نم ظ عقكبة المحرِّض، كشن ع ععمو، كرت   -التسميـ

رس ختو الشريعة عي التعامؿ مع مثؿ ىذه الجرائـ التي قد تخف  عي بعض  المنيج الذمذلؾ ىك 
مجـر باليرب مف العقكبة الدنيكية، كاستطاع التممعص منو، عمف ينجك مف األحيافل عإف عك ر ال

 .كنضبو -تعال -العقكبة الربانية عي الدار اآلخرة، كسيحؿ بو سخط اهلل 

عقد اتفقت آراء الفقياء القانكنييف عم  تجريـ  لأما بالنسبة لمفقو القانكني المعاصر
خاصة إذا ما ترتبت عم  دعكتو جرائـ  لرئيسكالفاعؿ ا لالمحرض ، كعدِّ التحريض عم  العنؼ

                                                 
 ( .1/609عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي )ج(1)
 .( 152)ص اإلسبلميمبادئ التشريع الجنائي  ،عكزم( 2) 
 .( 180)ص بدائع الصنائع عي ترتيب الشرائع ،اسانيالك( 3) 
ا، ]( 4)  [، كىك حديث 2620: رقـ الحديث 2/874ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب التغميب عي قتؿ مسمـ ظممن

 ضعيؼ جدنا عف األلباني.
[، كىك 2320: رقـ الحديث 2/787] ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب مف اد ع  ما ليس لو كخاصـ عيو،( 5) 

 حديث صحيح عف األلباني.
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 ا أف بعض التشريعات تعدع كم (1)التحريض عم  الجريمة جناية عي قانكف العقكبات كيعدع  ،قتؿ
 .  (2)كالفاعؿ الرئيس لض عم  العنؼالمحرِّ 

بعض التشريعات التحريض  ل عقد عد تالتشريعات الجنائية المعاصرة إل كبالنظر 
كنكضح ذلؾ عي  ،االشتراؾ أنكاعمف  انكعن  عد ىا اآلخر ، كبعضياحد ذاتياجريمة مستقمة عي 

كالتشريعات الجنائية  ،اإلسبلميعف عقكبة التحريض عي التشريع  األكؿالمطمب  :مطمبيف
 .كعي المطمب الثاني سيتـ الحديث عف رأم المشرع الفمسطيني عي عقكبة التحريض ،األخرل

 :األولالمطمب 
 حريض في التشريعات المقارنةمة التعقوبة جري

منيا تعامؿ مع جريمة  اكبيرن  اج أف جزءن تشريعات الجنائية المختمفة يستنتالإف الناظر عي 
حيث تعامؿ المحرض كأنو ارتكب جريمة ل التحريض كجريمة مستقمة عف الفعؿ األصمي

لقياـ بيا ، أك كاف ينكم االجريمة التي قاـ - كقد تصؿ إل  عقكبة الفعؿ األصمي ،مستقمة
عيما  ،مصدر شاء أمستمداد عقيدتو مف ا عيحر  يالجنائ يالقاض كنذكر ىنا أف -المحرض
. عمو أف يستنتج كقكع لقانكف عييا بنكع معيف مف الدليؿقيده ا التيستثنائية اؿ االعدا األحك 

ف عقكبة التحريض عي ، كسنبيِّف اآل(3)تقكـ لديو التيمف مجرد الشبيات التحريض حت  
 . شريعات المقارنةالت

   الشريعة السالمية :أواًل 

قد ميزت قكاعد ، ك التحريض مف قبيؿ االشتراؾ بالتسبب إف الشريعة اإلسبلمية تعدع 
كلـ تأخذ بمبدأ المساكاة عي  الشريعة اإلسبلمية بيف عقكبة الشريؾ المباشر كالشريؾ المتسبب،

 ،لتسبب عي الشريعة اإلسبلمية بشكؿ عاـكيعكد سبب ذلؾ إل  أف االشتراؾ با ،العقكبة بينيما
ذلؾ أف  ،كحالة خاصة عقياء اإلسبلـ تكسع عيولـ يك  ،كيدخؿ عي نطاقو التحريض بشكؿ خاص

 ككنيا لكالقصاص ،الحدكد :كىي ،عم  بياف أحكاـ الجرائـ ذات العقكبة المقدرة تركيزىـ انصب  

                                                 
 .(لكتركنيإمكقع .)كاإلرىابنؼ عم  الالتحريض ع سبلمبكلي،اإل(1)
 حمد الشاذلي.أ رأم بؽ،االسالمرجع ( 2) 
البكابة القانكنية  ،( 456)ص ،ع( 3مجمكعة عمر )قضائية، ( 5) لسنة( 862) نقض جنائي عي الطعف رقـ(3)

 .( لكتركني)مكقع إ ،المصريةلمحكمة النقض 
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كما عم  القاضي  ،التغيير كالتبديؿ عيياك  ،عبل يقبؿ التنازؿ عنيا ،جرائـ محددة مف قبؿ الشارع 
 .(1)إال الحكـ بمكجبيا عي حاؿ ثبكتيا

 ،تتأثر بظركؼ المجتمع مف حيث الزماف جرائـ متغيرة،جرائـ التعزير  بينما تعدع 
ىذا النكع مف دراسة عقياء اإلسبلـ ب يتكسعلذلؾ لـ  لبلستجابة لما يستجد مف متغيراتل لكالمكاف
 . (2)األضكاء عم  مرتكبيياكلـ تسمط  ،الجرائـ

كالقاعدة العامة عي الشريعة اإلسبلمية ىي أف جرائـ الحدكد كالقصاص تطبؽ عم  
ض الشريؾ المتسبب ال يعاقب بالعقكبة المقررة بينما المحرِّ  ،الفاعؿ األصمي الشريؾ المباشر

 .(3)بؿ يعاقب بعقكبة تعزيرية ،ليذه الجرائـ

كال يتاح  ،عاعميا عاقب عمييااإلسبلمية يعدع جريمة ي جنائي عي الشريعةالتحريض الإف 
اعة إل  ما إض ،إلعبلت مف العقاب عي ضكء قكاعد كأحكاـ ىذه الشريعة الغراءعرصة ا ضلممحرِّ 

 ،مف معايير مرنة تستند إل  أصكؿ سماكية مستمدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو قدمو عقياؤىا
 .(4)ا كمعن الرئيسيف نصن كمف دالئؿ أخرل تقكـ عم  ىذيف األصميف 

  : النظام السعودياثانيً 

عدـ التسكية بيف الفاعؿ كالشريؾ تقتصر عم  جرائـ  أفخذ النظاـ السعكدم بقاعدة أ
التسكية بيف عقكبة الفاعؿ  التي يمكف عييا ،زيركال تسرم عم  جرائـ التع ،الحدكد كالقصاص

 .اإلسبلميةا مع الشريعة دم جاء متفقن كبالتالي عالنظاـ السعك  ،(5)كعقكبة الشريؾ  األصمي

 ا: قانون العقوبات المصريثالثً 

 أفبشرط  ،االشتراؾ عي الجريمة أنكاعمف  االتحريض نكعن عد   المشرع المصرم إف  
المشرع المصرم "عقكبة الشريؾ  كقد عد   ،(6)يككف الفعؿ المككف لمجريمة كقع نتيجة التحريض

 .(7)تشديد" أكما استثن  بنص تخفيؼ  إال ،عي الجريمة نفس عقكبة الفاعؿ

                                                 
 .( 1/357)ج قانكف الكضعيا بالمقارنن  اإلسبلميالتشريع الجنائي  ،عكدة(1)
 .( 148ص) كالنظاـ السعكدم اإلسبلميالتحريض عم  الشريعة عي الفقو  ،العرعج( 2) 
 .( 152)ص مبادئ التشريع الجنائي اإلسبلمي ،عكزم( 3) 
 .( 64)ص الحؽ كمدل سمطاف الدكلة عي تقييده، الدريني( 4) 
 .( 51ص) عربية السعكديةـ التعازير المنظمة عي المممكة الئجرا، ذليالشا( 5) 
 .ـ2003لعاـ ( 95) المعدؿ بالقانكف رقـ ـ،1937لعاـ ( 58) قانكف العقكبات المصرم رقـ( 40) المادة( 6) 

 .( 124ص) الجنزكرم، مبادئ العقكبات مقارنا بأحكاـ الشريعة( 7) 
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 المبناني العقوبات قانون  : ارابعً 

ض مستقمة عف مسئكلية المحر   التحريض مسئكلية مسئكلية أف ذىب القانكف المبناني إل   
ض عم  الجريمة التي حرض عمييا بنفس العقكبة كعميو يعاقب المحرِّ  ،(1)عم  ارتكاب الجريمة

 ". (3)أك حت  كانت جريمة خائبة ،أك شرع بيا ،كذلؾ سكاء تمت الجريمة، (2)المحددة لمفاعؿ
 ا : المشرع السوريخامسً 

اعتمد المشرع السكرم نظرية استقبلؿ جريمة التحريض، ععد ىا جريمة مستقمة عف  
الفمسطيني لعاـ  انكف العقكباتعم  عكس المشرع الجنائي عي قجريمة الفاعؿ األصمي، 

كقاعدة  (4)ضض مستقمة عف تبعة المحر  تبعة المحرِّ  أفلمشرع السكرم ا حيث عد   ـ،1936
 آخركيستحؽ العقاب بمجرد محاكلتو حمؿ شخص  ،اضن محرِّ  الشخص يعدع  أفبمعن   عامةل

باستثناء التحريض عم   ،ضحت  لك رعض ىذا الشخص قبكؿ عكرة المحرِّ  ،عم  ارتكاب جريمة
عندما  ،ضكقد تشدد المشرع السكرم عي عقكبة المحرِّ  ،كالن لقي قب إذا إالعيك ال يعاقب  ،مخالفة
 .(5)األصميعم  عقكبتو بعقكبة الفعؿ  نص  

 (6)سادسا: المشرع الجزائري

الجزائي إل  التحريض كجريمة مستقمة يعاقب عمييا بعقكبة الفعؿ  نظر القانكف الجنائي  
نو يشدد عم  كما أ ،مياألصجنحة كالفاعؿ  أك ،حيث يعاقب الشريؾ عي جناية األصميل

 . (7)كال يعاقب عم  االشتراؾ عي المخالفة ،ض الذم عمـ بظركؼ التشديدالمساىـ المحرِّ 

 

                                                 
 ـ.1/3/1943بتاريخ ( 340) الصادر بالمرسـك االشتراعي رقـ ،مف قانكف العقكبات المبناني( 217) المادة( 1) 
 ـ.1/3/1943بتاريخ ( 340) الصادر بالمرسـك االشتراعي رقـ ،مف قانكف العقكبات المبناني( 218) المادة( 2) 
 .( 92) المسئكلية الجنائية عي القانكف المبناني ،العكج ( 3) 
بتاريخ  ،148 الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ ،مف قانكف العقكبات السكرم( 216) المادة( 4) 

 :"تبعة المحرض تبعة مستقمة عف تبعة المحرض".22/6/1946
بتاريخ  ،( 148 ) الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ ،مف قانكف العقكبات السكرم( 217) المادة( 5) 

22/6/1946. 
(6 ، المتضمف قانكف العقكبات ،1966يكنيك8 المكاعؽ ق،1386صفر18المؤرخ عي ( 156-66) مر رقـاأل(
 .كتعديبلتو ،لمعدؿ كالمتمـ لجميكرية الجزائر الشعبية الديمقراطيةا
 .مف القانكف الجزائرم( 44) المادة( 7) 



010 

 

 ،المشرع الجزائرم ال يفرؽ بيف كؿ مف ساىـ عي الجريمة أفيتضح مف الفقرة السابقة 
 كأ ،كالشريؾ باالتفاؽ لنير مباشرة أك-أم عاعؿ لمجريمة–كانت مساىمة مباشرة  سكاءن 

 .(1)ـ بيا عي التشريع الجزائرمعكحدة العقكبة مف المبادئ المسم   ،المساعدة أك ،التحريض
 (2)األردنيالمشرع سابعا : 

 ل"مف حمؿ نيره عم  ارتكاب جريمة :المحرض بأنو األردني قانكف العقكباتؼ عر    
بصرؼ  أك ،يمة كالدسيسةالح أك ،بالتيديد لبالتأثير عميو أك ،بتقديـ ىدية لو أك ،ابإعطائو نقكدن 

مف أكثر القكانيف القانكف األردني  كيعدع  ، (3)"بإساءة االستعماؿ عي حكـ الكظيفة أك ،النقكد
حيث حدد عقكبة المحرض باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف خمس  لا عي ىذا الجانبالعربية كضكحن 
الشاقة المؤقتة مف سبع  باألشغاؿ، ك اإلعداـكانت عقكبة الفاعؿ  إذاعشريف سنة  إل عشرة سنة 
أك االعتقاؿ  ،الشاقة المؤبدة األشغاؿكانت عقكبة الفاعؿ  إذاخمس عشرة سنة  إل سنكات 
ل  الثمث بالنسبة لعقكبة ض مف السدس إتخفض مدة عقكبة المحرِّ  األخرلكعي الحاالت  ،المؤبد
 . (4)األصميالفاعؿ 

عقكبة  كب التشديد عياعتمدت أسممعظـ التشريعات العربية  أف ويرى الباحث
ككذلؾ عإف ىذه التشريعات بيف القكانيف العربية،  اتشديدن  األقؿ األردنيالقانكف  ، كلعؿ  المحرض

 اتجيت معظـ ىذه التشريعات إل كقد  ،االشتراؾ الجرمي أنكاعالتحريض جريمة كنكع مف  تعدع 
كىك يتفؽ مع عكرة عمؿ  ،ض عمييالمجريمة المحرِّ  األصميض بعقكبة الفاعؿ معاقبة المحرِّ 

معاقبتو القكانيف إل  معظـ كلذا تكجيت  ،األصميمف العمؿ  اإلجراـيستمد صفة الذم الشريؾ 
 ض ال يقؿ جسامة عف الجريمة الفعمية التي يرتكبيا المحرض.المحرِّ  أف ععؿبنفس العقكبة عم  

رجة أعم  أف جريمة التحريض قد ترتقي عي بعض حاالتيا لتككف عي د يعتقد الباحثك 
المككف لمجريمةل كبالتالي كجب التشدد عي  األصميعي الفعؿ االشتراؾ بالمساىمة خطكرة مف 

عقكبة التحريضل ليككف زجرنا لآلخريفل ألف المحرِّض ىك العقؿ األكؿ لمجريمة المحر ض 
 .عمييا

                                                 
 .( 160)ص الكجيز عي شرح العقكبات الجزائرم ،الشباسي( 1) 
اريخ الصادر بت ،ـ1960لعاـ  16رقـ  ،األردني، قانكف العقكبات ( األردنيالحكـ ) األردنيةالجريدة الرسمية ( 2) 
 .( 37ص( )1487، ع )ـ1/5/1960
 سالؼ الذكر. األردنيمف قانكف العقكبات ( 80/1) المادة( 3) 
 سالؼ الذكر. األردنيمف قانكف العقكبات ( 81) المادة( 4) 
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يؼ تخفإل  بشكؿ عاـ يجدىا تنزع  القكانيف الكضعية الحديثة إف المبلحظ كالمتأمؿ عي 
الذم نص  األلماني، كمف ذلؾ ما نص عميو المشرع (1)األصميعقكبة الشريؾ بالنسبة لمفاعؿ 

  Anstiftung (:26) المادةعي  (2)كسائؿ االشتراؾ الجرمي التحريض كسيمة مف أفعم  

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen 
anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt 

hat. 

 .العقكبة بنفس مشركع، نير ععؿ الرتكاب الجاني دعع يتعمد الذم ضالمحرِّ  يعاقب

 السكاف مف جماعة يحرض الذم عقكبة: 1 بند 6 ؼ ( 192 ) المادة أف إلي إضاعة
) بالحبس مدة  سكافعقكبة الذم يحرض جماعة مف ال 1بند  2( ؼ130) المادة ، كعيبالحبس

 .خمس سنكات( إل مف ثبلثة شيكر 

عندما لـ يضعكا قاعدة ضيقة  أحسنكا اإلسبلميةف عقياء الشريعة يمكف القكؿ بأ اكأخيرن 
كلكؿ  ،بؿ قرركا قاعدة مرنة مناسبة لكؿ زماف كمكاف ،لمعاقبة المشترؾ عي الجريمة اإلطار

بة الشريؾ حسب نكع المشاركة التي مجـر كجريمة، تمؾ القاعدة التي تقرر اختبلؼ عقك 
بعقكبة متغيرة حسب طبيعة  -كمف ضمنو التحريض-المشارؾ بالتسبب  عيي تميِّز ..،.ارتكبيا
ل ع عفي جرائـ االعتداء  لاختبلؼ نكع الجريمة التي ارتكبياالعقكبة ب عند أكثر الفقياء تختمؼالجـر

نو عيما عدا ذلؾ عإ أما ،لمباشرة الجريمة كجرائـ الجرح يعاقب بنفس العقكبة المقررة ،عم  النفس
 . (3)يعاقب بعقكبة أخؼ مف عقكبة مباشر الجريمة

 

                                                 
 .( 161ص) التحريض عم  الجريمة ،العرعج(1)
 - Anstiftung 21المادة ، نص (   Täterschaft und Teilnahme ) الفصؿ الثالث جرائـ االشتراؾ( 2) 

، ـ1/3/2017بتاريخ  التعديبلت آخركعؽ ـ 15/5/1871الصادر بتاريخ  العقكبات األلماني قانكف ) التحريض
 جكجؿ: ع مترجـ مف خبلؿ مكق

https://translate.google.ps/?hl=ar&tab=wT#de/ar/Ausfertigungsdatum 

 .( 7/833ج) المغني ،بف قدامةا( 3) 
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 :المطمب الثاني
 عقوبة جريمة التحريض في التشريع الفمسطيني

ض المحرِّ إل   (ـ1936)لسنة  (74)رقـ  طيني عي قانكف العقكباتالمشرع الفمس نظر
 لنير مباشر لمجريمة المحرض عاعؿ أفيرل تبن  المذىب الذم  إذ ،أصميعاعؿ عم  أنو 

كلـ يأخذ بالمذىب  ،نشاط الفاعؿ ل عيك الذم أكجداألصميا لنشاط الفاعؿ سببن  لككف نشاطو يعدع 
 أفف مجرد مساىمتو مساىمة تبعية، كىذا ال يعني ، كأض مجرد شريؾالذم يرل أف المحرِّ 
نما ،اأصميًّ  ض عاعبلن نجعؿ مف المحرِّ  يككف  األصميكالفاعؿ  ،ضالمحرِّ التساكم بيف  كار

المشرع عي قانكف العقكبات الفمسطيني قد ساكل عي  أفكبناء عميو يرل الباحث   ،(1)بالمسؤكلية
 عي العقاب. األصميكبيف الفاعؿ  ،العقكبة بيف المحرض كشريؾ

ل كىك الفمسطيني قد نظر إل  التحريض عم  أنو صكرة مف صكر االشتراؾ المشرعإف 
ل  (3)23ذلؾ عي المادة ك، ك (2)(ـ1936)لعاـ  (74)قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  يو ما أشار إل
 أكافسكاء ل (5)جناية أكجنحة عم  ارتكاب  خرآا شخصن  (4)أنرل أككؿ مف حمؿ  إذ عد ت 
يجكز  بأنوا عممن ، كيجكز اتيامو بو، لـ يكف كأنو ارتكب ذلؾ الجـر أـ ،ا حيف ارتكابوحاضرن 

عبل  لنيره عم  ارتكابو أنرل أك ،حمؿ أنو أك ،ارتكب الجـر بنفسو أنو اإمٌ  اعتبار الشخص
 .(6)يشترط لمعقاب عم  التحريض اقتراؼ الفعؿ نفسو

عيتحمؿ  لحمؿ )حرض( نيره عم  ارتكاب الجـر أك ،أنرل بأنوشخص  إدانةكعي حاؿ 
شرع الجنائي الم إف بؿ ،لذلؾ الجـر األصمينفس التبعة كما لك كاف الفاعؿ  األحكاؿعي جميع 

كما لك ارتكبو بنفسو،  اأصميًّ  عاعبلن ا عم  ارتكاب جـر مف حرض شخصن  ىنا تشدد عندما عد  
 ىك الفاعؿ. بأنوبؿ كيجكز اتيامو  ،نو مف ارتكب الفعؿكيعاقب عم  أ

                                                 
 .( 331-1/330)مج العامة عي قانكف العقكبات الفمسطيني األحكاـ، الكليد( 1) 
 إل شكائب كثيرة بحاجة  بو ك ،الفمسطينية لؤلراضيا خصكصن مانكف مف صنع االحتبلؿ البريطاني ىذا الق( 2) 

الشمالية عيطبؽ قانكف  اتا بالنسبة لممحاعظمٌ أ، الجنكبية اتعي الكقت الحالي يطبؽ عي المحاعظتعديؿ، ك 
نفس  إل الباحث يرجع  رأمف كاف عي ار ك  ،احدث نسبيًّ أ دع يعك ، ـ( 1960) لعاـ( 16) رقـ األردنيلعقكبات ا

 الجنكبية. اتالمطبؽ عي المحاعظ خراآلالتي بني عمييا القانكف  كاألسس ،المصادر
 .ـ1936لعاـ  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( 1) بند( 1) عقرة( 23) المادة( 3) 
 ـ1936لعاـ  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( 22) المادة (4) 
 .ـ1936لعاـ  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( 2) عقرة( 23) المادة(5) 
 ـ.1936لعاـ  74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( 3،4) عقرة( 23) المادة( 6) 
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ريض حسب نكع نو جعؿ عقكبات عديدة لجريمة التحقانكف العقكبات نجد أ إل كبالنظر 
عم   التحريضز بيف عقكبة جريمة قد مي   (1)الفمسطيني المشرعل عنرل أف ياككيفيت ،الجريمة

أك الترؾ عيما لك تـ كقكعو  ،ككاف ذلؾ الفعؿ ،أك عي الخارج ،ارتكاب ععؿ أك ترؾ عي عمسطيف
كيعاقب  ،ا بنفس الجـريعتبر مجرمن ع لأك الشرائع المعمكؿ بيا ،ا بمقتض  شرائع عمسطيفجرمن  يعدع 

 لالتي يعاقب بيا عيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾ عي عمسطيف بنفس العقكبة
 ،أك حرضو ،أـ الشخص اآلخر الذم حممو ،سكاء أكاف ىك الذم حاكؿ ارتكاب الفعؿ أك الترؾ

نو إذا كانت النية قد عقدت عم  ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عي مكاف أكيشترط عي ذلؾ  ،أك شكقو
جاكز العقكبة ما ىك مقرر  لذلؾ عي الشرائع المعمكؿ بيا عي الببلد التي عبل تت لخارج عمسطيف

 ،بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾعيما لك حاكؿ  ،كانت عييا النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عييا
ا أف ال تتخذ اإلجراءات القانكنية عي الحالة األخيرة إال بناء عم  طمب الحككمة كيشترط أيضن 
رل الباحث عي كي ا،النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ عييص عي المكاف الذم كاف عي ذات االختصا
ض إل  محاكمة المحرِّ  نو أرجأقد جانب الصكاب عي ذلؾل ألالمشرع الفمسطيني  ىذه الفقرة أف

كىذا نقصاف مف سيادة الدكلة عم   ،الفعؿ اعيي طمب مف الحككمة التي نكل أك ارتكب
 .مكاطنييا

 ،خيانة دع رة عم  عمسطيف بقكة مسمحة يعخر عم  اإلناآشخص ض يحر ت كعقكبة
كىنا  ،(2)عتعاقب بالحبس المؤبد لحامبلن امرأة  كاف مرتكب الجـر إال إذا ،باإلعداـعمييا ب كيعاق
مرتكبة  إذ إف ىذه العقكبة قد تمجئ لثغرة عي القانكف ، كىذا يعدع ز المشرع بيف المرأة كالرجؿمي  

ثـ تقكـ بارتكاب  ،أك االنتظار حت  حصكؿ حمؿ شرعي ،ب جريمة الزناالجريمة إل  ارتكا
حت  عييا كىنا نرل أف يبق  الحكـ باإلعداـ إال أف المرأة الحامؿ يؤخر تنفيذ الحكـ  ،الجـر

 .ضاعالكضع كاإلر 

أك عم   ،عم  اإلنارة بالسبلح عم  أية ممتمكة مف ممتمكات جبللتوتحريض شخص ك 
أك بنشر أية مادة  ،كأظير نيتو ىذه بفعؿ عمني ،أك انتدابو ،تحت حمايتو منت بأنياأية ببلد أع
 .(3)كيعاقب بالحبس المؤبد ،جناية مرتكبنا دع أك محررة يع ،مطبكعة

حد أعراد أأك  ،إنكاء أحد رجاؿ القكل العسكريةب التحريض عم  التمرد كالعصيافكعقكبة 
أك لحككمة  ،م  االنصراؼ عف الكالء لجبللتوأك ع ،قكة البكليس عم  االمتناع عف أداء كظيفتو

                                                 
.ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( 31) المادة(1)
 .ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( 50) المادة (2)
 .ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( /ج52) المادة (3)
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أك عم  ارتكاب أم ععؿ مف  ،أك تشكيؽ أم شخص مف ىؤالء األشخاص عم  التمرد ،عمسطيف
بقصد  لأك تشكيؽ أم شخص مف ىؤالء األشخاص عم  عقد اجتماع ،أك التمرد ،أععاؿ الخيانة

 .(1)كيعاقب بالحبس المؤبد ،ايةنج مرتكبنا عدع .ي.أك السعي لعقد مثؿ ىذا االجتماع . ،التمرد

يس عم  أك أحد قكة أعراد البكل ،أك نفر عي القكل العسكرية ،طابصؼ ض ضير حكت
 .(2)جنحة ارتكبن م دع الفرار يع

أك عم   ،عدـ دعع ضريبة مقررة  ا أك جماعة مف الناس عممف حرض شخصن  كعقكبة
ككؿ مف  ،اأك تمميحن  ،ة صراحةأك رسكمات مرئي ،أك إشارات ،أك كتابة ،تأجيؿ دععيا بألفاظ

ىذا أك رسكمات مرئية تتضمف مثؿ  ،أك إشارات ،أك كتابة ،ا بو إيصاؿ ألفاظ قاصدن ارتكب ععبلن 
ف ععمو ىذا قد أكىك عالـ ب ،أك قاـ بذلؾ ،جماعة مف الناس أك إل  ،ألم شخص آخر التحريض

جو مف الكجكه أك إل  جماعة مف الناس عم  أم ك  ،إل  شخص آخر إيصاليايؤدم إل  
أك بغرامة قدرىا  ،كيعاقب بالحبس مدة ستة شيكر ،جنحةا رتكبن م دع أك نير مباشرة يع ،مباشرة

 .(3)ا أك بكمتا ىاتيف العقكبتيفخمسكف جنيين 

نجد عييا تفصيبلن عي عقكبة المحرض، كتجريمو، إذ  (4)(81كعندما نتطرؽ إل  المادة )
لمؤقتة مف خمس عشرة سنة إل  عشريف سنة إذا إف عقكبة المحرِّض ىي األشغاؿ الشاقة ا

كانت عقكبة الفاعؿ األصمي، كباألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف سبع سنكات إل  خمس عشرة سنة، 
إذا كانت عقكبة الفاعؿ األشغاؿ الشاقة المؤبدة، أك االعتقاؿ المؤبد، كنرل أنو عي حاالت أخرل 

 يا مف السدس إل  الثمث.يعاقب المحرِّض بعقكبة الفاعؿ بعد أف تخفض مدت

كقد أشار المشرع الفمسطيني إل  عقكبة التحريض عي مجاؿ حماية المستيمؾ عنص  عي 
ـ( عم  أنو: "يعاقب كؿ مف يصنع أك باع أك 2005قانكف حماية المستيمؾ الصادر عي )

 3عرض لمبيع أية مكاد، أك سمع، أك معدات مما تستعمؿ عي الغش بالحبس مدة ال تزيد عف 
 .(5)آالؼ دينار، ككذلؾ التحريض عم  استعماليا بأم طريقة 3نكات كبغرامة ال تتجاكز س

                                                 
 .ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( 54) المادة (1)

 .ـ1936لسنة ( 74) ت الفمسطيني رقـمف قانكف العقكبا( /أ56) المادة(2)
 .ـ1936لسنة ( 74) مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ( /أ145) المادة (3)
 1960لسنة ( 16) مف قانكف العقكبات رقـ( 81) المادة(4)

 ـ.2005لسنة ( 21) رقـ حماية المستيمؾ( مف قانكف 21) المادة(5)
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عي النص السابؽ يتنبو المشرع الفمسطيني إل  خطكرة التحريض عي المجاالت التي 
ا عقابية كاضحة لمخالفي القانكف، كمرتكبي جريمة التحريض  تمس حياة الناسل عيضع نصكصن

ة، كىي لمسة طيبة مف كاضع القانكف الفمسطيني عي تنبيو ليذه حت  عي النكاحي االقتصادي
 المسألة.

قد ذىب المشرع الفمسطيني عي قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية إل  ك 
تككف عقكبة ، كبالتالي (1)ةض عم  ارتكاب الجريمة عف تبعة المحر  ض مستقم  تبعة المحرِّ  أف

عقكبة الجريمة التي أراد أف ىي ض لمحرِّ اعقكبة ك  ،ضالمحر   ض مختمفة عف عقكبةالمحرِّ 
ذا لـ يفض التحريض عم  ك  ،أك ناقصة ،ا عيياأك مشركعن  ة،اجز سكاء أكانت الجريمة ن لتقترؼ ار

ب التحريض عم  ارتكاب مخالفة ال يعاقك  ،ضت العقكبةأك جنحة إل  نتيجة خف ،ارتكاب جناية
، (2)مجريمةل بالمحرض كما لك كاف عاعبلن تنزؿ دابير االحترازية الت ف، إذ إعميو إذا لـ يمؽ قبكالن 

 ،ء العممياتأك التحريض عميو أثنا ،أك العصياف المسمح ،الفتنة كؿحص التحريض عند كعقكبة
 .(3)اإلعداـىي 

بالحبس يعاقب عم  عدـ إطاعة األكامر المحرض حسب قانكف العقكبات الثكرم عإف ك  
كانت العقكبة ستة أشير ذا كقع التحريض أثناء العمميات الحربية ار ك  ،  األقؿثبلثة أشير عم

 .(4)عم  األقؿ

 

إل  عقكبة المحرِّض عم  شيادة  تطرؽ المشرع الفمسطيني عي القانكف الثكرمقد ك 
نصؼ العقكبة عف الشخص الذم أديت شيادة الزكر بتحريض الزكر، عنص عم  تخفيضيا إل  

 .(5)أك يعرض أحد أقربائو لخطر جسيـ ،ا لك قاؿ الحقيقةضو حتمن منو إذا كاف الشاىد يعرِّ 

اختمفت لمحرضيف عم  العصياف عي الدكلةل عم عقكبة اكتناكؿ قانكف العقكبات الثكر 
، عنص  عم  عقكبة اإلعداـ بحؽ المحرض كسائر العصاة إف  العقكبة تبعنا لطبيعة تأثير الجـر

                                                 
.ـ( 1979لعاـ ) الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينيةمف قانكف العقكبات ( 86) المادة(1)

  .ـ( 1979لعاـ ) مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية (87) المادة (2)

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (199) المادة (3)

 م(.0979لعام)لثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىيةمهقاوونالعقوباتا (205) المادة (4)

م(.0979لعام)ثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينيةمف قانكف العقكبات ال( 287) المادة(5)
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قتة أك األشغاؿ الشاقة المؤقتة لعشر سنكات،  كنص  عم  عقكبة األشغاؿ المؤ ، (1)كقع العصياف
رضكف عم  العصياف مف المدنييف كاف المح تبعنا لصكر منصكص عمييا عي القانكف، أٌما إف

 .(2)نصؼالعقكبة إل  خفض العت

 لفرار المحرضيف تسييبلن ا إذا ارتكب يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة عم  القتؿ قصدن ك 
يعاقب باإلعداـ ك ، (3)، أك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقابالمتدخميف عيياأك  ،أك عاعمييا ،جنحةعم  

أك المتدخميف  ،أك عاعمييا ،جناية لفرار المحرضيف عم  تسييبلن عم  القتؿ القصد إذا ارتكب 
أك  ،أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة ،يعاقب باإلعداـك ، (4)، أك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقابعييا

كىك عم   ،عم  االنضماـ إل  العدك حرض األعرادكؿ مف  ؿ عف سبع سنكاتالمؤقتة لمدة ال تق
ؤقت كؿ مف يعاقب باالعتقاؿ المك ، (5)يجند نفسو أك نيره لصالح العدك بينة مف األمر، أك

إلشراكيـ مع جماعة مف رعايا الدكؿ التي تتكاجد عمييا قكات  لحرض جماعة مف المناضميف
يعاقب ك  ،(6)أك اإلخبلؿ بأمنيا ،الحكـ القائمة عي ىذه الدكؿ كذلؾ بقصد تغيير أنظمة ،الثكرة

لمتراجع عف  لمدنية كأ ،حرض اآلخريف لمضغط عم  قيادة عسكرية ت كؿ مفباالعتقاؿ المؤق
ناع أك حاكؿ إق ،حرض عم  الفتنة يعاقب باألشغاؿ الشاقة كؿ مفك  ،(7)المشركعةقراراتيا 
 عم  الفرارحرض كؿ مف  شغاؿ الشاقة المؤقتةقب باأليعاك  ،(8)لبلنضماـ إل  الفتنة لاآلخريف

مف حرض كؿ  يعاقب بالحبس ستة أشير عم  األقؿك ، (9)مف القكات أثناء العمميات الحربية
أك أعسدىا عف  ،لتمحؽ برجؿ نريب عنيا لأك لـ يكف عم  ترؾ بيتيا ،سكاء كاف ليا زكج لامرأة
 .(10)إلخبلؿ الرابطة الزكجية لزكجيا

 

 
                                                 

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (/ب168) المادة (1)

م(.0979لعام)لثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىيةمهقاوونالعقوباتا (198) المادة (2)

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (/ب377) المادة (3)

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (/ب378) المادة (4)

 م(.0979لعام)الثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىيةمهقاوونالعقوبات (153) المادة (5)

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (160) المادة (6)

م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (173) المادة (7)

 م(.0979لعام)الثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىيةمهقاوونالعقوبات (/ب196) المادة (8)

  ـ( .1979لعاـ ) مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية( 214) المادة (9)
م(.0979لعام)مهقاوونالعقوباتالثوريلمىظمةالتحريرالفلسطيىية (/ج357) المادة(10)
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 ةالخاتم
المكسكمة بعنكاف "جريمة التحريض الماجستير رسالة مقترح تـ بحمد اهلل كتكعيقو تماـ 

بالشريعة االسبلمية "، كقد بذؿ الباحث قصارل جيده عي  مقارنةدراسة عي التشريع الفمسطيني 
تجميع مادة البحث األكلية، كلمممة شعث مكضكع الرسالة، عغاص عي ثنايا القكانيف كالتشريعاتل 

كعقد مقاربة بيف ؼ عم  النصكص األساسية لمكضكع البحث عي التشريعات المختمفة، ليق
النصكص التي تناكلت جريمة التحريض عي التشريعات مع أحكاميا عي الشريعة اإلسبلمية، 
كسمؾ عي ذلؾ المنيج المقارفل ليحقؽ الفائدة المرجكة مف البحث، كقد خط الباحث مقترح 

بعد الحديث عف أىمية البحث، كأىداؼ الدراسة، كطرح أسئمتيا، الرسالة عي عصكؿ ثبلثةل 
، كعي الفصؿ األكؿ أكضح الدراسات السابقة عي مكضكعو كأشار الباحث عي مقدمة البحث إل 

ثـ أباف التعريؼ المغة، جريمة التحريض عند أىؿ تعريؼ عي المبحث األكؿ: الباحث 
شريعات المقارنة، كالتشريع الفمسطيني، كبي ف االصطبلحي ليا عي الشريعة اإلسبلمية، كعي الت

الباحث الطبيعة القانكنية لجريمة التحريض، كأظير اختبلؼ التشريعات عي تكييفيا، ثـ أعصح 
عف صكرىا عي التشريعات المختمفة، كأنماطيا مف حيث الجكىر، كالمتمقي لمتحريض، كمضمكف 

باحث التطكر التاريخي ليا عي التشريعات التتبع  :التحريض، كأثره الناشئ، كعي المبحث الثاني
المختمفة مستندنا إل  القرآف الكريـ عي الحديث عنيا عند األمـ السابقة، كالعكدة إل  الكتب 
التاريخية، كتاريخ القكانيف، عأظير تسمسؿ تطكرىا عي العصكر الكسط ،  كصكالن لنظرة القكانيف 

خص الباحث مطمبنا لمحديث عف عناصر ريخي ليا الحديثة إلييا، كاعتمادنا عم  التسمسؿ التا
كأٌما الفصؿ الثاني عارتشؼ الباحث معيف كتب الشريعة اإلسبلمية المتناكلة جريمة التحريض، 

مة لمكضكع البحث، ككقؼ عم  كتب القانكفل عأعاد منيا، ليحمي البحث بالقكاعد التجريمية لجري
عرد المبحث الثاني عيول لتمييز كأ كالمعنكم، ل عشرح أركانيال كىي الشرعي، كالمادم،التحريض

الفاعؿ ك جريمة التحريض عف نيرىا مف الصكر اإلجرامية المقاربة ليال كالتحريض الصكرم، 
زىا عف نيرىا مف األشكاؿ كالصكر اإلجرامية، عيخمص إل  تميع  تدخؿلالمعنكم، كاإلكراه، كال

يا إال الحاذؽ الماىر عي تأمؿ النصكص بين رنـ ما بينيا مف تداخؿ كتقارب، ال يدرؾ الفرؽ
القانكنية، كيمير الباحث عي الفصؿ الثالث حمية البحث كزينتو، عيشرح شركط جريمة التحريضل 
ألثرىا المباشر عي إنزاؿ العقكبة، أك إثبات البراءة، كيتأمؿ النصكص التشريعية ليستنبط 

لشريعة اإلسبلمية، كيعطؼ عمييا اإلجراءات العقابية المقررة لمرتكب جريمة التحريض عي ا
بعقكباتيا عي التشريعات المقارنة، ثـ يخص اإلجراءات العقابية لجريمة التحريض عي التشريع 
ل ليفي ليدؼ الرسالة حقو، كعي خاتمة الرسالة يفصح الباحث عف  الفمسطيني بمطمب مستقؿٍّ
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أىميتو، كمف تكصيات درر الرسالة عيما تكصمت إليو مف نتائج تكمؿ زينة البحث، كتؤكد 
تؤسس لقانكف مكتمؿ الجكانب، سميـ البنية، يكتسب صبلحية االستمرار كالبقاءل الستناده إل  

     ركف شديد، أال كىك الشريعة اإلسبلمية.  
 : النتائجأواًل 

 كىي عم  النحك اآلتي: ،تكصؿ الباحث عي نياية ىذه الدراسة إل  العديد مف النتائج

مؿ عم  كؿ ما مف شأنو تدكؿ عي تعريؼ التحريضل إذ إف المفظ يشاختمفت تشريعات ال .1
أك عمؿ معيف لو  ،عي القياـ بفعؿ، متمثبلن خص عم  التصرؼ عم  كجو معيفحمؿ ش

أثر مؤكد، كقد أنفمت بعض التشريعات تعريؼ التحريض، كاكتفت بكضع مكاد  تشريعية 
 لمفعؿ دكف إبانة المفيكـ.

، كدعع لمف يكجو إليو بقصد التأثير عيو اإلرادة الخاصةالتحريض ىك نشاط يتجو إل   .2
صاحبيا إل  ارتكاب الجريمةل سكاء بخمؽ عكرتيا لديو، أك بتشجيع عكرة كانت قد كجدت 

 لديو مف قبؿ، كقاـ بتعزيزىا أكثرل سكاء تحققت النتيجة اإلجرامية أـ لـ تتحقؽ.

ر مف التحريض اإلجرامي عبل يعتب لض أف يقصد مف ععمو إيقاع الجريمةالبد لممحر  .3
الكبلـ العابر الذم لـ يقصد منو خمؽ جريمة بنية مقصكدة، أك إظيار عيكب الشخص، 

ا. أك مجرد استحساف عكرة الجريمةل عيذا ال يعدع   تحريضن

تناكلت الشريعة اإلسبلمية أحكاـ التحريض كتكييفو القانكنيل عفرقت بيف مسألتيف عيول  .4
أحدىما عد تو صكرة مف صكر االشتراؾ عي الجريمة  إذ قسمت التحريض إل  نكعيف:

أك التسبب عييا، كلـ تفرده كجريمة مستقم ة تبعنال لدكر المحرض عي التسبب عييا، أك 
القياـ بيا، ال عم  اعتبارىا جريمة قائمة بذاتيا كلكنو مساىـ عييا، كثانييما عد تو جريمة 

 تحؽ العقكبة التعزيرية. مستقمة بذاتيا، عنظرت إل  التحريض كمعصية تس

يض جريمة مستقمة عي حد ذاتيا، عدت بعض التشريعات الجنائية المعاصرة التحر  .5
كالمشرع  ،مف أنكاع االشتراؾ كما المشرع الفمسطيني اىا نكعن اآلخر عد   يابعضك 

المصرم عي قكانيف العقكباتل بشرط أف يككف الفعؿ المككف لمجريمة كقع نتيجة 
 التحريض.

ع الفمسطيني عم  تعريؼ محدد لمتحريض، كاختمفت المكاد التشريعية لمشرِّ لـ ينص ا .6
، كتباينت اآلراء التشريعية المأخكذ بيا تبعنا لذلؾل كتضمنت فلمعمكؿ بيا عي عمسطيا
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ي قكانيف العقكبات المعمكؿ بيا العديد مف المكاد التي تنظـ جريمة التحريض، كى
( لسنة 74كبية يطبؽ قانكف العقكبات رقـ )الجن اتمختمفة عي جكىرىال عفي المحاعظ

ا ، أم  ـ(1979)(، كقانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة ـ1936)
 .ـ(1960)( لسنة 16يطبؽ قانكف العقكبات األردني رقـ )عالشمالية  اتعي المحاعظ

الفقياء  اختمؼ الفقياء عي عكرة العدكؿ االختيارم عف جريمة التحريضل عذىب بعض .7
بأنو ال يمكف تصكر العدكؿ االختيارم مف جانب الشخص الذم قاـ بالتحريضل ألنو 
قد أصبحت جريمتو تامة بتماـ األقكاؿ التي صدرت منو، أك الكسائؿ التي استخدميا عي 

 التحريض، كألف العدكؿ كاف الحقنا عم  تماـ الجريمة.

دما يعتبر كصكرة مف صكر يمكف تصكر العدكؿ االختيارم عي التحريض، كذلؾ عن .8
االشتراؾ الجرميل ألنو أكقؼ النتيجة التي أرادىا بفعمو، كلكف عي التحريض كجريمة 

 مستقمة بذاتيال عإنو ال يتصكر العدكؿ.

الشركع عي التحريض عند نالبية الفقياء عكرة ال يمكف تصكرىا أبدنال ألف جريمة  .9
 عييا الشركع. التحريض تعتبر مف الجرائـ التامة التي ال يتصكر

الركف المادم لجريمة التحريض يختمؼ عف الركف المادم لباقي الجرائـ األخرلل نظرنا  .10
لمطبيعة الخاصة لمتحريضل باعتباره نشاطنا يتجو إل  إرادة مف يكجو إليو التحريض 
عيدععو إل  ارتكاب الجريمة، بمعن  أنو يكفي لقيامو النشاط اإليجابي الذم يصدر عف 

 المحرض.

ركف المادم عي جريمة التحريض يقـك عم  عنصريف أساسييف: أكليما: النشاط الذم ال .11
يقكـ بو المحرض، كثانييما: مكضكع ىذا النشاط الذم يتمثؿ بالجريمة التي قامت 

 بسبب ىذا التحريض.

 ات(، المطبؽ عي المحاعظـ1936( لسنة )74إف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ) .12
العقكبات المصرم لـ يتطرقا لكسائؿ التحريض عم  سبيؿ  الجنكبية، ككذلؾ قانكف

تركاىا لسمطة القاضي يستخمصيا مف أية ؿ أكرداىا عم  سبيؿ المثاؿ، كقد الحصرل ب
 كسيمة يقكـ بيا المحرض، كيؤثر عي نفسية الفاعؿ، بخبلؼ قانكف العقكبات األردني

ف استخداميا عي الشماليةل حيث حدد الكسائؿ التي يمك اتكالمطبؽ عي المحاعظ
التحريض عم  سبيؿ الحصر، كىي: تقديـ اليدية، التيديد، الحيمة كالخديعة، استغبلؿ 

ساءة االستعماؿ عي حكـ الكظيفة.  النفكذ كار
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يتحقؽ القصد الجنائي عي جريمة التحريض بكجكد إرادة حقيقية لتحقيؽ السمكؾ  .13
 اإلجرامي عقط دكف أف تتطمب نتيجة معينة. 

تحريض الصكرم مع المفيـك العاـ لمتحريض، لكف ال يخضع ألحكامو يشترؾ مفيـك ال .14
العقابيةل ألنو صادر عف رجاؿ السمطة العامة ككسيمة لضبط الجناة مف أجؿ تقديميـ 
لمعدالة، كيجب قصر مفيـك التحريض الصكرم عم  رجاؿ السمطة العامة دكف نيرىـل 

 حت  ال يتسع المجاؿ أماـ اآلخريف. 

ادم يعدع مانعنا مف مكانع المسؤكليةل لعدـ كجكد اإلرادة مع اإلكراه إف اإلكراه الم .15
المادمل ألف الشخص يككف معدكـ اإلرادة، عمـ يكقع المشرع عقكبة عميو، مستندنا عي 
ذلؾ إل  أف اإلكراه المعنكم الذم تككف عيو اإلرادة مكجكدة يمنع المسؤكلية الجزائيةل 

 المادم الذم يعدـ اإلرادة ىذا األثر. عإنو مف باب أكل  أف يككف لئلكراه

كالمطبؽ عي المحاعظات الجنكبية ( ـ1936( لسنة )74لـ يتناكؿ قانكف العقكبات رقـ ) .16
( لسنة 16ا قانكف العقكبات األردني رقـ )التدخؿ، كلـ يشر إل  صكره ككسائمو، أمٌ 

المادة ( كالمطبؽ عي المحاعظات الشمالية عتناكؿ صكر ككسائؿ التدخؿ عي ـ1960)
( منو، لكنو لـ يحدد المقصكد بالمتدخؿ، أما قانكف العقكبات المصرم عيسمي 80/2)

 .دخؿ بالمساعد كالشريؾ عي الجريمةالمت

دكر الشريؾ عي القانكف المصرم يختمؼ عف دكر الشريؾ عي قانكف العقكبات   .17
عي  ؾعي حيف أف الشري ،األردني، عالشريؾ عي قانكف العقكبات المصرم مساىـ تبعي

 عاعبلن لمجريمة، كيقكـ باألعماؿ الرئيسية المككنة ليا. دع قانكف العقكبات األردني يع

ىناؾ خبلؼ بيف التشريعات الجنائية حكؿ تكييؼ التحريض مف حيث الرابطة الزمنيةل  .18
( كالقانكف ـ1936( لسنة )74عبعض التشريعات كقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )

م  أنو كسيمة تدخؿ )اشتراؾ( بحيث يتصكر حدكث االشتراؾ التحريض ع دع المصرم يع
أك عقب ارتكاب الجريمةل ألف الشريؾ يستعير إجرامو مف  ،أك أثناء ،بشكؿ عاـ قبؿ

إجراـ الفاعؿ األصمي، أما القانكف األردني عإنو ال يعاقب عم  التحريض المصاحب 
لفعؿ يا قبؿ ارتكاب احصر كسائؿ التحريض بكسائؿ معينة يفترض كقكع قدجريمة، ك لم

مف قبيؿ التحريض كقكع الفعؿ بغير ىذه الكسائؿ، كبدراسة  دع عتككف سابقة عميو، كال يع
 ىذه الكسائؿ يتضح أنيا مف النكع الذم يسبؽ الجريمة.
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أكقعت الشريعة اإلسبلمية عقكبة تعزيرية عم  جريمة التحريض، نير العقكبة المقررة  .19
كأٌما عي باقي الجرائـ عتككف العقكبة ، لحدكد كالقصاصألصمي عي جرائـ اعم  الفاعؿ ا

 .تعزيرية قد تساكم عقكبة الفاعؿ األصمي

إف التشريعات العربية تعتمد أسمكب التشدد عي عقكبة المحرض، إال أف  القانكف  .20
األردني  األقؿ تشددنا منيا عي عقكبتو، عمـ ينص عم  إيقاع عقكبة الفعؿ األصمي عم  

 و بعقكبات أقؿ مف عقكبة الفعؿ المقررة.ض، كخص  المحرِّ 

لقد أحسف عقياء الشريعة اإلسبلمية عندما لـ يضعكا قاعدة ضيقة اإلطار لمعاقبة  .21
كلكؿ مجـر  المشترؾ عي الجريمةل بؿ قرركا قاعدة مرنة مناسبة لكؿ زماف كمكاف،

ي تمؾ القاعدة التي تقرر اختبلؼ عقكبة الشريؾ حسب نكع المشاركة التكجريمة، 
بعقكبة متغيرة حسب  -كمف ضمنو التحريض-ارتكبيا...، عيي تميِّز المشارؾ بالتسبب 

.  طبيعة الجـر

 (ـ1936)لسنة  (74)المشرع الفمسطيني عي قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  عد   .22
المحرض عاعبلن أصميًّا، حيث إنو قد تبن  المذىب الذم يرل أف المحرض عاعبلن نير 

نشاط  أكجدنشاط الفاعؿ األصمي، عيك الذم كف نشاطو يعد سببنا لمباشر لمجريمةل لك
الفاعؿ، كلـ يأخذ بالمذىب الذم يرل أف المحرض مجرد شريؾ، كأف مجرد مساىمتو 
نما التساكم بيف  مساىمة تبعية، كىذا ال يعني أف نجعؿ مف المحرض عاعبلن أصميًّا، كار

ميو عإف المشرع عي قانكف المحرض كالفاعؿ األصمي يككف بالمسؤكلية، كبناء ع
العقكبات الفمسطيني قد ساكل عي العقكبة بيف المحرض كشريؾ كبيف الفاعؿ األصمي 

 عي العقاب.
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 ا: التوصياتثانيً 

كضح عيو استقبللية جريمة ا يا صريحن المشرع الفمسطيني أف يفرد نصًّ  الباحث كصيي .1
 التحريض، كتحديد مفيكمو.

ني أف يقكـ بتكحيد قانكف العقكبات الفمسطيني بيف شطرم المشرع الفمسطي يكصي الباحث .2
 الكطف.

ف عدـ تحديد الكسائؿ حيث إتحديد كسائؿ التحريض،  مف الكاجب عم  المشرِّع الفمسطيني .3
دخاؿ كسائؿ لـ يقصدىا المشرع ما داـ المشرع لـ  ،يترؾ المجاؿ لمقاضي كنيره عي التحكـ كار

 يأت عم  حصرىا كال تعدادىا.

عم   اإلقداـالقانكنية البلزمة عند  اإلجراءات اتخاذتماـ المشرع الفمسطيني بضركرة اى .4
قصر مفيكـ التحريض  بضركرةك  ،تحريض مف قبؿ عناصر الضبط القضائياعتعاؿ 

الصكرم عم  رجاؿ السمطة العامة كمعاكنييـ دكف نيرىـ، حت  ال يتسع المجاؿ أماـ 
مة بقصد اإلضرار بيـ، لمجرد إشباع أحقادىـ أك األعراد، لكي يكقعكا بغيرىـ عي حبائؿ الجري

 أك منفعة مالية. ، إل  الحصكؿ عم  مكاعأةتكصبلن 

المحرض عم  حسب مدل عاعمية التحريض  مسئكليةى التنبو ألىمية جعؿ المشرع الفمسطيني  .5
 عي الفعؿ األصمي المككف لمجريمة.

لما يشكمو مف خطر يصيب ل العقكبة عي التحريض العاـ نيالمشرع الفمسطي ضركرة تشديد  .6
 مف المجتمع ككؿ.أ

مقننةل بحيث يضع حدًّا أدن  كحدًّا  القاضي سمطة تقديرية منح المشرع الفمسطيني أىمية  .7
 عي إيقاع العقكبة المناسبة بفعؿ التحريض أسكة بالشريعة اإلسبلمية . أعم 

كأف يكقع عميو  ،مكقفو مف العدكؿ االختيارم عي التحريضد المشرع الفمسطيني يحدضركرة ت .8
 . مف العاـل لضماف األعقكبة تعزيرية

 . تحديد مكقفو مف التحريض السمبي الذم ال يقكـ عم  نشاط مادم المشرع الفمسطيني يمـز .9

 تقييد الفترة الزمنية بيف التحريض كالنتيجة اإلجرامية.الفمسطيني  المشرِّعيكصي الباحث   .11

 مقترحات الدراسة 
كما انبثؽ عنيا مف تكصيات قاـ الباحث  ،الدراسة مف نتائجليو مف خبلؿ ما تكصمت إ

 تي :قديـ بعض المقترحات عم  النحك اآلبت
 .التحريض الصكرم عي التشريع الفمسطيني دراسة مقارنة .1

 .الفاعؿ المعنكم عي التشريع الفمسطيني دراسة مقارنة .2
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 .المساعدة عي التشريع الفمسطيني دراسة مقارنة .3

 ي التشريع الفمسطيني دراسة مقارنة.المساىمة الجنائية ع .4

 نشدأال  أقدميا مف خبلؿ جيد متكاضع عإننيكبعد االنتياء مف عرض ىذه التكصيات التي 
عبل يبق  سكل الرجاء مف اهلل سبحانو كاألمؿ  -سبحانو كتعال -عالكماؿ لو كحده  لالكماؿ

ح قانكني ال يتأت  إال ف أم إصبلأيماننا العميؽ بمع إ ،بكضع ىذه التكصيات مكضع التنفيذ
 ،ككاعية لمصالح الشعب ،نابع مف إرادة كطنية حرة -اكليس صكريًّ -بإصبلح سياسي حقيقي 

 كازدىاره. ،كرععتو ،كتطمعاتو
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 فيرس اآليات القرآنية 
 رقـ الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية الرقـ

1.  

منخنحنجنممُّ  جههن

ميخيحيجيٰهمه

 َّهي

 38 100 آؿ عمراف

2.  

نئمئزئرئُُِّّّّٰ 

ىبنبمبزبربيئىئ

 َّزترتيب

 31 103 آؿ عمراف

3.  
ىهمهجهينىنمنُّ 

 َّخيحيجييه
 23 110 آؿ عمراف

4.  

ختحتجتهبمبخبحبجبهئ ُّ 

مثهتمت جخمحجحمجحج

حصمسخسحسجسمخ خص

 َّمص

 14 84 النساء

5.  
هتمتختحتجتُّ  مث

 َّمجحج
 10 8 المائدة

6.  

زترتيبىبنب ُّ  مت
ىثنثمثزثرثيتىتنت
يث مكلكاكيقىقيفىف
 َّ يكىك

 35 17-16 األعراؼ
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7.  

يلىلمليكىكمكلك ُّ 

ممام ىنننمنزنرن

زيريٰىين مي

 َّييىيني

 36 127 األعراؼ

8.  

زترتيب ُّ  نتمت
ىثنثمثزثرثيتىت
لكاكيقىقيفىفيث
يكىكمك اميلىلمل
 َّرنمم

 65 األنفاؿ
11-12-

14 

9.  
حفجفمغجغمعجع ُّ 

 َّحكجكمقحقمفخف
 14-12 85 سؼيك 

10.  
 ُّ ٰر ٌٍَُِّّّّّّٰٰى

 َّنئمئزئرئ
 2 18 النحؿ

11.  

ىتنتمتزترتيبىبنب ُّ 
نثمثزثرثيت
يفىفيثىث ىق
 َّيكىكمكلكاكيق

 106 النحؿ
59-78-

79 

12.  
خضحضجضمصخصحصمسخس ُّ 
خفحفجفمغجغمعجعمظحطمض
حكجكمقحقمف لكخك

 37 97 طو
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 َّهلملخلحلجلمك

13.  
اميلُّ  منزنرنمم

 َّميزيريٰىينىننن
 33 120 طو

14.  
ختحتجتهبمبخب ُّ 

 َّمت
 35 68 األنبياء

15.  
مظحطمضخضحضجضمصخصُّ 
خفحفجفمغجغمعجع
 َّمف

 36 35-34 الشعراء

16.  
حقمفخفحفجفمغجغ ُّ 
حلجلمكلكخكحكجكمق
 َّهلملخل

 36 54-53 الشعراء

17.  

رتيبىبنبُّ  زت
زثرثيتىتنتمت
مث يفىفيثىثنث
لكاكيقىق يكىكمك
 َّمل

 35 49-48 النمؿ

18.  

محجحمجحجمث ُّ  مخجخ
حصمسخسحسجس
مظحطمضخضحضجضمصخص
معجع حفجفمغجغ
 َّخف

 37 61-60 األحزاب
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19.  

حمجميلىلملخلُّ 
خم يمىممم
ىنمنخنحنجن جهين
ميخيحيجييهىهمه
           ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىي

 ق 25 الحديد

20.  

مقحقمفخفحفجف ُّ 
حكجك خلحلجلمكلكخك
يلىلملخلحمجمهلمل

 َّجنيمىمممخمحمجم

 37 17-16 الحشر

 88 3 نسافاإل َّمكلكخكحكجكمقحق ُّ   .21
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 فيرس األحاديث النبوية
 رقم الصفحة الحديث الرقم

 14 ".-عز كجؿ-ال طاعة لمخمكؽ عي معصية اهلل "  .1
"عم  المرء المسمـ السمع كالطاعة عيما أحب كأيٍكًره إال أف يؤمر  .2

 بمعصية عإف أمر بمعصية عبل سمع كال طاعة"
14 

مى  قىٍتًؿ ميٍؤمً  . 3 ٍف أىعىافى عى ؿ  " مى لىٍك ًبشىٍطًر كىًممىةو، لىًقيى الم وى عىز  كىجى فو كى
ًة الم ًو" ٍينىٍيًو: آًيسه ًمٍف رىٍحمى ٍكتيكبه بىٍيفى عى  مى

46-79 

ـٍ يىزىٍؿ ًعي  .4 ، لى مى  ظيٍمـو ، أىٍك ييًعيفي عى كمىةو ًبظيٍمـو مى  خيصي ٍف أىعىافى عى "مى
ت   يىٍنًزعى" ًط الم ًو حى  سىخى

47-79 

ـٍ  " ًإف   .5 ا لى د ثىٍت ًبًو أىٍنفيسىيىا، مى سىٍت، أىٍك حى ٍسكى اكىزى أًليم ًتي عىم ا كى الم وى تىجى
" ـٍ  تىٍعمىٍؿ ًبًو أىٍك تىكىم 

53 

مىٍيًو." .6 ا اٍستيٍكًرىيكا عى مى طىأى كىالنٍِّسيىافى كى عى عىٍف أيم ًتي اٍلخى  97 " ًإف  الم وى كىضى
ف  ًلكيؿِّ مى  .7 اًرميوي"" أىالى كىاًر  88 ًمؾو ًحمن ، أىالى ًإف  ًحمى  الم ًو ًعي أىٍرًضًو مىحى
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

كعبلقتيػػا  ،عيةدراسػػة عػػي السياسػػة التشػػري. حريػػة الصػػحاعةـ(. 1997.)بػػراىيـ، محمػػد سػػعدإ
 دار الكتب العممية..)د.ط(. القاىرة : بالتطكر الديمقراطي

 .)د.ط(.الجزء الثاني.قانكف العقكبات )القسـ العاـ(.)د.ت(.د العزيزإبراىيـ، مدحت محمد عب
 .دار النيضة العربية :القاىرة

تػػاريخ اإلطػػبلع  .رىػػابالتحػػريض عمػػ  العنػػؼ كاإل(.ـ25/3/2013عصػػاـ .) ،سػػبلمبكلياإل
 .لصحيفة المصرم اليكـ ـ(.المكقع2017إبريؿ3:)

ArticleID=387448https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx? 

دار  .األردف:1ط .شػػرح قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ ـ(.2012.)عبػػد الػػرحمف تكعيػػؽ أحمػػد،
 الثقاعة لمنشر كالتكزيع.

 .)د.ط(.المسػػػاىمة الجنائيػػػة عػػػي الجػػػرائـ المكتممػػػة كنيػػػر المكتممػػػة .)د.ت(.مصػػػعب بػػػابكر،
 دار الجيؿ. :بيركت

 . تحقيػؽ: محمػد زىيػر بػف ناصػر.بخػارمصحيح الق(.1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ.)
 الرياض: دار طكؽ النجاة. .1ط. 2ج

 .)د.ـ( 1ط. 1ج.األحكاـ العامة عي القانكف الجنائي(.ـ1938.) عمي ،بدكم

، مجمػة القػاىرة كاالقتصػاد الصػادرة إلكراه بيف الشريعة كالقػانكفا(.ـ1960 .)زكريا البرديسي،
 )د.ط(.)د.ف(.)د.ـ(.القاىرة عف جامعة

 .مكتبة لبناف..)د.ط(.بيركت :قطر المحيطـ(.1869.)بطرس ،ستانيالب

مبػػػػػػادئ قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات المصػػػػػػرم )القسػػػػػػـ (. ـ2012 -2011 .)أحمػػػػػػد عػػػػػػكض بػػػػػػبلؿ،
 .دار النيضة العربية.)د. ط( القاىرة: العاـ(

مبػػػػػػػادئ قػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػات المصػػػػػػػرم )القسػػػػػػػـ  (.ـ2006-2005.)عػػػػػػػكض أحمػػػػػػػد ،بػػػػػػػبلؿ
 .نيضة العربيةال دار .)د.ط(.القاىرة:العاـ(
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دراسػػػػػة عقييػػػػػة  ،نظريػػػػػات عػػػػػي الفقػػػػػو الجنػػػػػائي اإلسػػػػػبلميـ(.1986.)عتحػػػػػي احمػػػػػد ،بينسػػػػػي
 دار الشركؽ..)د. ط( القاىرة : مقارنة

 .الدار الجامعية لمنشر )د. ط(.القاىرة :قانكف العقكبات العاـ.)د.ت(. جبلؿ ،ثركت

رسػالة  )،الجنػائي المصػرم المسػاىمة التبعيػة عػي القػانكف.)د.ت(. حساـ محمػد سػامي جابر،
 .)د. ف(.مصر.جامعة اإلسكندرية، نير منشكرة( دكتكراه

كائػػؿ دار  .1ط.الكسػػيط عػػي قػػانكف العقكبػػات )القسػػـ العػػاـ( (.ـ2012.)محمػػد عػػكدة ،الجبػػكر
 ر.لمنش

دراسة تحميميػة نقديػة  .مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني(.ـ2010.)عبد القادر صابر جرادة،
كالضػػػفة الغربيػػػة مقارنػػػة بالشػػػريعة اإلسػػػبلمية  ،طبقػػػة عػػػي قطػػػاع نػػػزةلمتشػػػريعات الم

 . مكتبة آعاؽ )د.ط(. نزة:.1مج.انيف عربية كأجنبيةكقك 

 .نزة: سمير منصكر 1ط .المغني عي عمـ التجكيدـ(.2014الجمؿ، عبدالرحمف يكسؼ.)

 . .)د.ط(.)د.ـ(.)د.ف(1ج . المكسكعة الجنائية.)د.ت(.عبد الممؾ ،جندم

.مصػر: 1ط ة.بأحكاـ الشريع العقكبات مقارنان  مبادئ(.ـ 1971-ق1391)سمير ،الجنزكرم
 .مطبعة السعادة

تحقػػؽ: محمػػد زكريػػا  .معجػػـ الصػػحاح (.ـ1990-ىػػػ1410) إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد. الجػػكىرم،
 دار العمـ لممبلييف. :. بيركت4ط. .يكسؼ

 .و اإلسػػػبلميأحكػػػاـ االشػػتراؾ عػػػي الجريمػػة عػػػي الفقػػ (.ـ2012.)كامػػؿ محمػػػد حسػػيف حامػػد،
النجػاح  ، جامعػةنير منشكرة ( رسالة ماجستير )دراسة مقارنة مع القانكف الكضعي،

 .الكطنية، نابمس، عمسطيف

، دراسػة عقييػة التحػريض عمػ  القتػؿ عػي اإلسػبلـ(.2013.)جابر كسػامية، الحجاحجة كالعمي
 .(7)27.ؤلبحاث العمـك اإلنسانيةمجمة جامعة النجاح ل  ،مقارنة

 .)د. ط(. مػػراكش :الػػكجيز عػػي القػػانكف الجنػػائي المغربػػي(.ـ2004.)بػػد السػػبلـع بػػف حػػدك،
 .. المغربالمطبعة كالكراقة الكطنية
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شػرح قػانكف العقكبػات )القسػـ  ـ(.2010.)عخرم عبد الرازؽ كخالد حميػدم ،الزعبيك الحديثي 
 دار الثقاعة لمنشر كالتكزيع. :األردف.2ط .العاـ(

 :األردف .1ط .شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ( ـ(.2009)عخرم كخالد ،الزعبيك الحديثي 
 دار الثقاعة لمنشر كالتكزيع.

جػػرائـ التحػػريض كصػػكرىا عػػي الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف  (.ـ1984-ق1405 .)محمػػد ،الحػػديثي
 .العراؽ. كزارة الثقاعة كاإلعبلـ.)د. ط(. الدكلة الخارجي كعقا لمتشريع العراقي

 :.القػاىرة 6ط .شػرح قػانكف العقكبػات المبنػاني القسػـ العػاــ(.1989.) محمكد نجيب حسني،
 .دار النيضة العربية

، دراسػػػة تأصػػػيمية مقارنػػػة النظريػػػة العامػػػة لمقصػػػد الجنػػػائيـ(.1988.)محمػػػكد نجيػػػب حسػػػني،
 .عربيةدار النيضة ال .القاىرة :4ط. عمديةلمركف المعنكم عي الجرائـ ال

 .القػػاىرة:2ط .جنائيػػة عػػي التشػػريعات العربيػػةالمسػػاىمة الـ(.1992.)محمػػكد نجيػػب حسػػني،
 .دار النيضة العربية

 .مكتبة دار الثقاعة : األردف .)د. ط(.شرح قانكف العقكباتـ(.1997.)محمد الحمبي،

 .)د. ط(. القدس: دار الفكر.الفمسطيني شرح قانكف العقكباتـ(.2002.)محمد الحمبي،

،المكتػػػب :بيػػػركت. 2ط. 2ج.حنبػػػؿ حمػػػد بػػػفأ مسػػػند اإلمػػػاـ(.ق 1398) حمػػػدأابػػػف حنبػػػؿ، 
 .اإلسبلمي

أحكاميػػػا العامػػػة عػػػي االتجاىػػػات المعاصػػػرة كالفقػػػو  جريمػػػةالـ(.1985.)عبػػػد الفتػػػاح ،خضػػػر
 دار النيضة العربية. .)د. ط(.القاىرة :اإلسبلمي 

 )د.ط(.القػػاىرة:.شػػرح األحكػػاـ العامػػة لقػػانكف العقكبػػات (.ـ2003.)أحمػػد شػػكقي خطػػكة، أبػػك
 ية.دار النيضة العرب

دار  :بغػداد.)د. ط(.األحكػاـ العامػة عػي قػانكف العقكبػات(.ـ 1990-ق1411 .)مػاىر ،الدرة
 الحكمة لمطباعة.

مؤسسػػػػة .بيػػػػركت: 3ط .الحػػػػؽ كمػػػػدل سػػػػمطاف الدكلػػػػة عػػػػي تقييػػػػده(.1984.)عتحػػػػي ،الػػػػدريني
 الرسالة.
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جمػة ، بحػث منشػكر عػي ماإلرادة كالعمد كالخطػأ كالسػببية . ـ،يناير(1966.)عمي أحمد راشد،
 .العمـك القانكنية كاالقتصادية، جامعة عيف شمس، ، العدد األكؿ، السنة الثامنة

مطبعػػػة لجنػػػة التػػػأليؼ : القػػػاىرة.2ط .1ج .مبػػػادئ القػػػانكف الجنػػػائي ـ(.1950.)عمػػػي ،راشػػػد
 .كالترجمة كالنشر

 .دار الكتب العربي .)د. ط(.القاىرة :مكجز القانكف الجنائيـ(.1955.)عمي راشد،

 .دار النيضة العربية :مصر .2ط .القانكف الجنائي ـ(.1974.)يعم ،راشد 

 . دمشؽ: دار الفكر المعاصر.2ط .المنير لمزحيميق(.1418الزحيمي، كىبة الزحيمي.)

 .مطابع ألؼ باء.سكريا: 9ط. المدخؿ الفقيي العاــ(.1967.) مصطف  الزرقاء،

دار الفكػػػػر .القػػػػاىرة: (.ط.)د1.جاإلسػػػػبلمي الفقػػػػو عػػػػي الجريمػػػػةـ(.1974.)محمػػػػدأبػػػػك زىػػػػرة، 
 .العربي

 . بيركت: دار الكتاب العربي.3. طعقو السن ة(. 1977سابؽ، سيد. )

جامعػػػة  منشػػكرات)د. ط(.دمشػػؽ: .قػػػانكف العقكبػػات )القسػػـ العػػػاـ(ـ(.1997.)عبػػكد السػػراج،
 .بحم

. أصػكؿ قػانكف العقكبػات القسػـ العػاـ النظريػة العامػة لمجريمػة (.1979.)حمد عتحيأ، سركر
 دار النيضة العربية.د. ط(.القاىرة :)

دار  .القػاىرة:6ط .الكسػيط عػي قػانكف العقكبػات )القسػـ العػاـ(ـ(.1996.)أحمد عتحي ،سركر
 .النيضة العربية

مجػػػػدالكم  دار .األردف:1ط .األحكػػػػاـ العامػػػػة لبلشػػػػتراؾ الجرمػػػػي (.ـ1983)كامػػػػؿ السػػػػعيد،
 .نشرلم

. نكف العقكبػػػات األردنػػػي كالقػػػانكف المقػػػارفاألحكػػػاـ العامػػػة عػػػي قػػػا (.ـ1983.)كامػػػؿ السػػػعيد،
 .لمنشر دار المجدالكم األردف : .2ط. 1ج

الػػػدار العمميػػػة .عمػػػاف :1ط .شػػػرح األحكػػػاـ عػػػي قػػػانكف العقكبػػػات ـ(.2002.)كامػػػؿ السػػػعيد،
 لمنشر.
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عػػػدداف الثػػػاني مجمػػػة القػػػانكف كاالقتصػػاد، ال .المحػػػرض الصػػكرمـ(.1968.) مػػػأمكف سػػبلمة،
 .كالثالث

 دار الفكر العربي.: القاىرة.2ط .القسـ العاـ قانكف العقكبات ـ(.1976.)فسبلمة، مأمك 

 .الجزائر:()د. ط.1ج.القسـ العاـ كف العقكبات الجزائرمشرح قانـ(.2005.)عبد اهلل سميماف،
 ديكاف المطبكعات الجامعية.

. التحػريض عمػ  الجريمػة عػي قػانكف العقكبػات الجزائػػرم (.ـ2016-2015.)أسػماء، سػكيس
 .الجزائر .جامعة محمد خضير بسكرة .نير منشكرة( الة ماجستيررس)

دار  :اإلسػكندرية .)د.ط(.النظريػة العامػة لمجريمػةـ(.1997.)عتػكح كعمػي ،القيكجيك  الشاذلي
 .المطبكعات الجامعية

 .جرائـ التعازير المنظمة عي المممكة العربية السعكدية(.ـ 1989-ق1410 .)عتكح ،الشاذلي
 ع جامعة الممؾ سعكد.مطاب.الرياض :1ط

الفاعػػػؿ المعنػػػكم عػػػي التشػػػريع األردنػػػي (.2015-2014 .)دينػػػا مكشػػػير مصػػػطف  الشػػػاعر،
 .جامعة الشرؽ األكسط .نير منشكرة( رسالة ماجستير) .كالمقارف

دار .)د. ط(.بيػػػػركت :الػػػػكجيز عػػػػي شػػػػرح العقكبػػػػات الجزائػػػػرمـ(.1981.)إبػػػػراىيـ ،الشباسػػػػي
 الكتاب المبناني.

دار النيضػة .)د. ط(. القػاىرة :قػانكف العقكبػات العػاــ(.1988.)بػد البػاقيجميػؿ ع الصغير،
 .العربية

االشتراؾ بالتحريض ككضعو مف النظريػة العامػة لممسػاىمة ـ(.1958.) عبد الفتاح الصيفي،
 اإلسكندرية. .نير منشكرة( رسالة دكتكراه) .الجنائية

.)د.ط(.تكنس: الػدار التكنسػية 12ج .التحرير كالتنكيرـ(.1984الطاىر، محمد بف عاشكر.)
 لمنشر.

الػػكجيز عػػي شػػرح القكاعػػد العامػػة لقػػانكف الجػػزاء  (.ـ2003.)كمحمػػدعػػايز  ،بػػكزيرك الظفيػػرم 
 طباعة عكر عيممز عرب..الككيت: 2ط .الككيتي
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 .المسػػئكلية كالجػػزاء. القسػػـ العػػاـ شػػرح قػػانكف العقكبػػات(. ـ1993ق1413 .)سػػمير ،عاليػػة
 .امعية لمدراسات كالنشرالمؤسسة الج.القاىرة. 1ط

دار  سػػػكندرية:.اإل1ط.قػػػانكف العقكبػػػات )القسػػػـ العػػػاـ( ـ(.1986.)محمػػػد زكػػػي عػػػامر، أبػػػك
 المطبكعات الجامعية.

 :.)د. ط(.القاىرةدراسة مقارنة .المساىمة األصمية عي الجريمةـ(.1967.)عكزية عبد الستار،
 .ار النيضة العربيةد

دار  سػػكندرية:.)د. ط( .اإليػػة العامػػة لقػانكف العقكبػػاتالنظر  ـ(.2000.)سػميماف ،عبػد المػػنعـ
 .امعة الجديدة لمنشرالج

 سػػكندرية :.)د. ط(.اإلي المبنػػانيئالنظريػػة العامػػة لمقػػانكف الجنػػا .)د.ت(.سػػميماف ،عبػػد المػػنعـ
 .المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر

دار : مصػر.4ط .يمبادئ القسـ العػاـ مػف التشػريع الجنػائي العقػاب ـ(.1979.)رؤكؼ، عبيد
 .الفكر العربي

المكسكعة الجنائية اإلسبلمية المقارنة باألنظمة المعمكؿ بيا عي ـ(. 2006العتيبي، سعكد. )
 . الرياض: )د.ـ(.2. ط.المممكة العربية السعكدية

القسػػػـ العػػػاـ نظريػػػة الجػػػزاء  مبػػػادئ قػػػانكف العقكبػػػات الجزائػػػرم(.2012. )عبػػػد القػػػادر عػػػدك،
 .دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيعجزائر: .)د. ط(.الالجنائي

 . تحقيػػػػػؽ: سػػػػػجيع الجبيمػػػػػي.)د.ط(.ديػػػػػكاف العرجػػػػػيـ(.1998العرجػػػػػي، عبػػػػػداهلل بػػػػػف عمػػػػػر.)
 بيركت:)د.ـ(.

التحػػريض عمػػ  الجريمػػة عػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كالنظػػاـ  ـ(.2006.) عيػػد بػػف مبػػارؾ العػػرعج،
 .السعكديةألمنية، جامعة نايؼ لمعمـك ا منشكرة (. رسالة ماجستير .)السعكدم

، التحػػريض عمػػ  الجريمػػة عػػي قػػانكف العقكبػػات األردنػػيـ(.2007.)اهللامحمػػد عطػػ العساسػفة،
 ، جامعة مؤت ، الكرؾ، األردف.نير منشكرة( رسالة ماجستير)

 دار الثقاعػػة.األردف :1ط .شػػرح قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ ـ(.2012.)، طػػبلؿأبػػك عفيفػػة
 لمنشر كالتكزيع.
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مؤسسػة .بيركت : 1ط .المسئكلية الجنائية عي القانكف المبنانيـ(.1973.)صطف م، العكج 
 .نكعؿ

 .بيػركت: .1. ط2ج.القانكني الجنائي العاـ المسػؤكلية الجنائيػةـ(.1985.)مصطف  العكجي،
 .كعؿمؤسسة ن

التشػػػػػريع الجنػػػػػائي اإلسػػػػػبلمي مقارنػػػػػة بالقػػػػػانكف  (.ـ1994-ق1415 .)عبػػػػػد القػػػػػادر عػػػػػكدة،
 مؤسسة الرسالة. بيركت :دار الكاتب العربي..13. ط1ج.الكضعي

.)د. ط(. ا عميػػػومعمقنػػػ–قػػػانكف العقكبػػػات السػػػكداني  ـ(.1970.)محمػػػد محػػػي الػػػديف ،عػػػكض
 .ةالمطبعة العالميالقاىرة : 

دار المطبكعػات  :اإلسػكندرية .)د. ط(.قانكف العقكبات القسـ العاــ(.1998.)محمدعكض، 
 .الجامعية

)د.ف(. )د. ط(.. االشػػػتراؾ الجنػػػائي عػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي ت(. .)د.نيػػػث محمػػػكد، الفػػػاخرم 
 )د. ـ(.

 :دمشػؽ .)د. ط(.يئػالمبادئ العامة عي التشريع الجزا(.ـ 1975ق،1395 .)محمد ،الفاضؿ
 .مطبعة الراكدم

مكتبػة الخػدمات .)د. ط(.السػعكدية: مبادئ التشريع الجنائي اإلسبلمي.)د. ت(.شريؼ، عكزم
 .الحديثة

: اإلسػػكندرية .1ط .المسػػئكلية الجنائيػػة لممحػػرض عمػػ  الجريمػػةـ(.2012)مػػكدمح القػػببلكم،
 دار الفكر الجامعي.

الرياض: مكتبػة الريػاض . 4. ط7ج.المغنيـ(.1980-ق630ابف قدامة، عبداهلل بف أحمد.)
 الحديثة. 

 ىجر لمطباعة كالنشر.القاىرة: . 2. ط7ج.المغنيـ(.1992-ق1413.)محمدابف قدامة ،

 :سػػمطنة عمػػاف .7ط .قػػانكف الجػػزاء العمػػاني )القسػػـ العػػاـ(ـ(.2001.)ؿ يحيػػ عػػاد القرنػػي،
 . مجمع البحكث كالدراسات
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( لسػنة 74الكجيز عي شػرح قػانكف العقكبػات الفمسػطيني رقػـ ) ـ(.2015)نزار حمدم قشطة،
 نيساف لمطباعة كالتكزيع. نزة : .1ط .)القسـ العاـ( 1936

.)د. العػػػػػاـ( شػػػػػرح قػػػػػانكف العقكبػػػػػات )القسػػػػػـ (.ـ2002.)كعتػػػػػكحعمػػػػػي  ،الشػػػػػاذليك  القيػػػػػكجي
 .دار الميدم لممطبكعات ط(.االسكندرية :

المسػػػاىمة التبعيػػػة عػػػي القػػػانكف االتحػػػادم لدكلػػػة اإلمػػػارات ـ(.2000.)عتحيػػػة محمػػػد ،قػػػكرارم
 حقكؽ إسكندرية. .رسالة دكتكراه .دراسة مقارنة. العربية المتحدة

. 10ج .ائع الصػػػنائع عػػػي ترتيػػػب الشػػػرائعبػػػد(.ـ1996-ق1417 .)عػػػبلء الػػػديف ،ينسػػػااالك
 دار الفكر لمطباعة كالنشر.بيركت : .1ط

.)د.ط(.صػػنعاء:  المسػػاىمة الجنائيػػة عػػي جػػرائـ أمػػف الدكلػػة ، ابػػراىيـ مخمػػكد.)د.ت(المبيػػدم
 مركز االعبلـ االمني.

. تحقيؽ: محمد عبدالباقي.)د.ط(. القاىرة: سنف ابف ماجوابف ماجو، محمد بف يزيد.)د.ت(. 
 دار إحياء الكتب العربية.

دار  )د.ط(. عمػػػاف:.شػػػرح قػػانكف العقكبػػػات )القسػػػـ العػػػاـ(ـ(.2006.)نظػػػاـ تكعيػػػؽ ،المجػػالي
 .ثقاعة لمنشر كالتكزيعال

 .دراسػػػػة مقارنػػػػة )د.ط(.التحػػػػريض عمػػػػ  الجريمػػػػة (.ـ1970-ىػػػػػ1390 .)أحمػػػػد ،المجػػػػدكب
 .ة العامة لشؤكف المطابع األميريةالييئ :القاىرة

مطبعػة  .العػيف :محاضػرات عػي قػانكف العقكبػات )القسػـ العػاـ(.)د.ت(.كد سالـمحم محاديف،
 .خط الصحراء

دار .القػػػػاىرة: 3ط .شػػػػرح قػػػػانكف العقكبػػػػات )القسػػػػـ العػػػػاـ( ـ(.2004)عبػػػػد العظػػػػيـ مرسػػػػي،
 .عربيةالنيضة ال

 .التحريض عم  الجػرائـ التعزيريػة المنظمػة ق(1427.)ماجد بف حسف بف سميماف ،المشيقح
الجمعيػػػػة لجنػػػػة ممخصػػػػات األبحػػػػاث القضػػػػائية ب . السػػػػعكدية:(ر منشػػػػكربحػػػػث نيػػػػ)

 .العممية 
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.قسػػطنطينية: مطبعػػػة 2ط . تػػاريخ الفبلسػػػفة (.1302.)أعنػػػدمعبػػداهلل بػػػف حسػػيف المصػػرم: 
 الجكائب.

دار . القػاىرة : 6ط .شرح قانكف العقكبػات القسػـ العػاـ ـ(.1964.)محمكد محمكد ،مصطف 
 .طابع الشعبمك 

.القػػاىرة : 10ط .شػػرح قػػانكف العقكبػػات )القسػػـ العػػاـ(ـ(.1983.)محمػػكد محمػػكد مصػػطف ،
 دار النيضة العربية.

بيركت :صػادر  .1.ط7ج .لساف العرب (.ـ1956، محمد بف مكـر بف منظكر.)ابف منظكر
 لمطباعة كالنشر.

( . تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف  .لسػػاف العػػربـ(. 1990-ىػػػ1410ابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر
 بيركت: دار صادر.. 1ط المغكييف.

دار الكتػػب مصػػر :  .5ط .جػػرائـ الصػػحاعة كالنشػػر (2005)شػػرؼأ حمػػدكأ ،الميػػدم كنيػػره
 .القانكنية

.مصػػػػر: دار 1ط .القكاعػػػػد العامػػػػة لقػػػػانكف العقكبػػػػات شػػػػرحـ(.2009.)عبػػػػدالرؤكؼ ،ميػػػػدم
 .النيضة العربية

مقاالت  .قكبات العاـأركاف التدخؿ عي الجريمة كعقنا لقانكف الع . )د.ت(.المكسكعة القانكنية
 (.https://elawpedia.com/view/155مكقع: المتفرقة. )

.مصػػػر: مكتبػػػة 1ط الكسػػػيط عػػػي تشػػػريعات الصػػػحاعة. (.1905عمػػػاد عبدالحميػػػد.) ،النجػػػار
 االنجمك المصرية.

 .القسػػػـ العػػػاـ  النظريػػػة العامػػػة لمجريمػػػة قػػػانكف العقكبػػػات ـ(.2006.)يمحمػػػد صػػػبح ،نجػػػـ
 .لمنشر كالتكزيع دار الثقاعة .عماف :1ط

القسػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػاـ النظريػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػػاتـ(.2010.)محمػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػبحي نجػػػػػػػػػـ،
 دار الثقاعة لمنشر كالتكزيع. (.األردف:3.)طلمجريمة

. تحقيػػؽ: نظػػر بػػف صػػحيح مسػػمـ بشػػرح النػػككم ـ(.2006مسػػمـ بػػف الحجػػاج.) النيسػػابكرم،
 (.الرياض: دار طيبة.7(.)ج1محمد الفاريابي أبك قتيبة.)ط
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تحقيػؽ: مصػطف   السػيرة النبكيػة.ـ(.  1955 -ىػ 1375ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ. )
 مكتبة كمطبعة البابي الحمبي.القاىرة: . 2ط .3جالسقا كآخريف.

. 3ج.نستحقيػػؽ مػػارس جػػك . كتػػاب المغػػارم(.ـ 1989-ق1409 .)محمػػديف عمػػرالكاعػػدم ،
 مؤسسة األعممي..بيركت :3ط

. 1ج.األحكػػػػػاـ العامػػػػػة عػػػػػي قػػػػػانكف العقكبػػػػػات الفمسػػػػػطينيـ(.2014.)سػػػػػاىر إبػػػػػراىيـ الكليػػػػػد،
 د. ف(.:(نزة.2ط

 القوانين واألنظمة واألحكام :

 أحكاـ محكمة االستئناؼ كالنقض الفمسطينية)مكقع المقتفي(

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetCJRelated.aspx?id=A06581
._80 

 ة النقض المصرية(أحكاـ محكمة النقض المصرية )مكقع محكم

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_
All_Cases.aspx 

 ردني(ء األردنية )مكقع مجمس القضاأحكاـ المحاكـ األ

http://www.jc.jo/node/1816. 

،المتضمف 1966يكنيك8ق،المكاعؽ1386صفر18(المؤرخ عي 156-66مر رقـ )األ  
 .كتعديبلتو المعدؿ كالمتمـ لجميكرية الجزائر الشعبية الديمقراطية، قانكف العقكبات،

الجريدة الرسمية األردنية  عي رـ، الصاد1960لعاـ  (16)رقـ  قانكف العقكبات األردني
 .كالمطبؽ عي المحاعظات الشمالية ،ـ1/5/1960بتاريخ  )الحكـ األردني(،

خر التعديبلت بتاريخ كعؽ آ 15/5/1871ني الصادر بتاريخ لماقانكف العقكبات األ
 ـ.مترجـ مف مكقع جكجؿ1/3/2017

https://translate.google.ps/?hl=ar&tab=wT#de/ar/Ausfertigungsdatum 

 .22/6/1946،بتاريخ 148الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  قانكف العقكبات السكرم،

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.jc.jo/node/1816


030 

 

 .الجنكبية  اتـ المطبؽ عي المحاعظ1936لسنة ( 74)قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 .ـ2004( لسنة 11رقـ ) قانكف العقكبات القطرم

 ـ.1/3/1943( بتاريخ 340الصادر بالمرسـك االشتراعي رقـ ) قانكف العقكبات المبناني،

 71ـ،المنشكر عي الجريدة الرسمية عدد1937(لعاـ 58قانكف العقكبات المصرم رقـ )
 ـ.2003(لعاـ 95ـ،المعدؿ بالقانكف رقـ )5/8/1937بتاريخ 

كل  بتاريخ المقر بالقراءة األ، /ـ.ك93/2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 .ـ14/4/2003


