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إلى الجنكد المجيكليف في كزارة الداخمية كالمقاكمة الفمسطينية الذيف يعممكف ليؿ نيار مف أجؿ 
 الحفاظ عمى أمف الكطف كالمكاطف

إلى مختطؼ الشرعية الدكتكر محمد مرسي رئيس جميكرية مصر الشقيقة الذم اتيـ بالتخابر 
 مع حماس

 يرتيإلى أىمي كعش

 إلى كالدم .. أبي كأمي .. المذيف ما زاؿ ليما الفضؿ في النجاح في طريؽ حياتي

 إلى عمي العزيز

 إلى إخكاني كأخكاتي .. إلى زكجتي كأبنائي

 إلى أحبابي جميعا

 أىدم ىذا البحث

 ير
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 ذصرػوتقدغر
 "طنػالػغذصرػاضظاسػالػغذصرػاضضه"

ىذا العمؿ المتكاضع مع رجائي أف يتقبمو مني أشكر هللا مكالم كخالقي الذم مف عمي بإتماـ 
 كيجعمو خالصا لكجيو الكريـ.

قدـ أسمى آيات الشكر كاالمتناف كالتقدير كالمحبة إلى الذيف حممكا أقدس نقبؿ أف نمضي ك 
في كمية  إلى جميع أساتذتنا األفاضؿ ،إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة..  رسالة في الحياة

فإف لـ  كف عالما .. فإف لـ تستطع فكف متعمما، فإف لـ تستطع فأحب العمماء،الشريعة كالقانكف "
 ".تستطع فبل تبغضيـ

أخص ككما قاؿ اإلماـ الشافعي "الحر مف راعى كداد لحظة، كانتمى لمف أفاده كلك لفظو"، 
الذم نقكؿ لو بشراؾ قكؿ مشرفي في ىذه الرسالة،  ،كالتقدير: الدكتكر محمد نعماف النحاؿ بالشكر

إف الحكت في البحر، كالطير في السماء، ليصمكف عمى معمـ الناس : "رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ
فقد كاف لكؿ ما قدمو أبمغ األثر في ىذه الرسالة، كميما قمت كعبرت عما في نفسي مف امتناف  ،"الخير

 فمف أكفيو حقو مف التقدير، جعؿ هللا عممو ىذا في ميزاف حسناتو، كجزاه خير الجزاء.

 مناقشا داخميا، كالدكتكر باسـ صبحي بشناؽ كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمجنة المناقشة الدكتكر
ثرائو بالنصائح  يا، عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالةمناقشا خارج طارؽ محمد الديراكم كا 

كالتكجييات التي تساعد في إخراجو بأفضؿ صكرة، كهللا أسأؿ أف يجزؿ ليما الثكاب كيجعؿ عمميما 
 .الكبير عميكما كأرجك مف هللا أف يحفظ جامعتنا اإلسبلمية صاحبة الفضؿ  ،ىذا في ميزاف حسناتيما

كأخيرا تقؼ كممات الشكر عاجزة أف تفي بما في النفس مف االمتناف كالحب كالتقدير ألبي 
اف جيدا في الكقكؼ بجانبي حتى رأت رسالتي النكر؛ ف لـ يألك ألخي الحبيب عمراف المذيالعزيز ك 

 فالشكر كؿ الشكر مكصكؿ ليما.

ساعدني كقدـ لي العكف في إنجاز ىذه كأخيرا أتكجو بكؿ مشاعر الحب كالعرفاف لكؿ مف 
 الرسالة لعميا تعكد بالفائدة عمى كطننا الحبيب.

 وهللا ولي التوفيق
الباحث 
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 الدراسةممخص 

جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطيني   جريمة التخابر وا 
 "دراسة تحميمية مقارنة"

جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى جريمة التخابر كا 
المكضكعية الفمسطيني، كالتشريعات المقارنة المصرم كاألردني، كقد تمثمت مشكمة الدراسة حكؿ القكاعد 

كالقكاعد اإلجرائية المتعمقة بجريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني، حيث أف ىناؾ 
ثمة مف القكانيف تختمؼ في بعض أحكاميا عف البعض اآلخر، سكاء تمؾ التي تناكلت الجانب 

ر القكانيف الكاجب المكضكعي أك تمؾ التي تناكلت الجانب اإلجرائي؛ مما أكجد صعكبة في اختيا
 تطبيقيا عمى جرائـ التخابر.

كقد اشتممت ىذه الدراسة عمى ثبلثة فصكؿ كخاتمة، حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ األكؿ 
القكاعد  ، فيما تطرؽ بعد ذلؾ في الفصؿ الثاني لمحديث عفماىية جريمة التخابر الحديث عف

ئية اإلجرالفصؿ الثالث كاألخير القكاعد التخابر، بينما استعرض الباحث في ا المكضكعية لجريمة
 لجريمة التخابر.

كفي الخاتمة خمص الباحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتي كاف أىميا أف المحكمة المختصة 
بنظر جرائـ التخابر في التشريع الفمسطيني ىي محكمة القضاء العسكرم متمثمة في المحكمة العسكرية 

ي التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني تتقارب في جممة مف الدائمة، كأف إجراءات المحاكمة ف
، تبلكة الحكـ، إبداء الطمبات، سماع الشيكد إثباتا كنفيا،  اإلجراءات مثؿ: إثبات حضكر الخصـك

صدار الحكـ.  المرافعة في الدعكل، كالمداكلة كا 

كما تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات كالتي كاف أىميا، أنو حرم بالمشرع 
الفمسطيني أف يصدر تشريعا خاصا بجريمة التخابر يتضمف األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية المتعمقة 
بالجريمة؛ كذلؾ نظرا لتعدد القكانيف الفمسطينية الكاجب تطبيقيا عمى جرائـ التخابر، كعمى المشرع 

مسطيني أف يخطك خطا المشرع المصرم في تشديد العقكبة بالنسبة لمظركؼ المتعمقة بصفة الجاني الف
كزماف كقكع الجريمة ككذلؾ قصد الجاني، عمى أنو يكفي لقياـ  -كالمكظؼ العاـ أك ذم صفة نيابية–

 جرائـ التخابر القصد الجنائي العاـ لخطكرة ىذه الجرائـ عمى األمف القكمي لمدكلة.
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Abstract 

Collaboration and Prosecution Procedures in the Palestinian Legislation 

"An Analytical Comparative Study" 

The study aims to identify collaboration as a crime and prosecution procedures in 

the Palestinian legislation and compare it with Egyptian and Jordanian laws. Study 

problem represented in the substantive and procedural laws related to collaboration in 

the comparative and Palestinian laws. There are some laws that differ in their rules, 

whether they deal with the substantive or procedural issues, and this created difficulty in 

choosing the laws that must be enforced reading collaboration crime. 

The study includes three chapters and a conclusion. In the first chapter, the 

researcher discusses collaboration as a crime. Chapter two talks about substantive rules, 

and chapter three is about procedural rules. In the conclusion, the researcher highlights 

major results as: 

 The concerned court in examining collaboration crimes, in the Palestinian 

legislation, is the military one represented in the Permanent Military Court. 

 Prosecution procedures in the Palestinian and comparative laws are similar in 

some sides as, proof of opponent presence, pronouncing verdicts, submitting 

requests, hearing of prosecution and defense witnesses, pleading in court, 

deliberating and issuing of verdicts. 

Recommendations: 

 Due to the multiple laws related to collaboration, Palestinian legislator should 

issue a special legislation for the crime of collaboration includes substantive and 

procedural laws. 

 Palestinian legislator should do the same as the Egyptian in executing severe 

punishment in terms of criminal's circumstances (public employee – with a 

parliamentary capacity – crime time and place), and criminal's intention (general 

criminal intention is enough to prove collaboration as a crime as such crimes are 

very dangerous for national security). 
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ػجرغطةػاضتخابرػوإجراءاتػطحاصطةػطرتصبغكاػسيػاضتذرغعػاضفضدطغظي
ػدرادةػتحضغضغةػطقارظة

: 
خطيرا ألمف األفراد كالمجتمعات كالدكؿ مما ال شؾ فيو أف جرائـ التخابر تشكؿ تيديدا 

كتتجمى تمؾ الخطكرة بكضكح ككف مرتكبي جرائـ التخابر ال يعيركف أم اىتماـ لحجـ  ،كاستقرارىا
كالشعكر باألمف  ،األركاح التي تزىؽ كقيمة المرافؽ كالمؤسسات العامة كالممتمكات الخاصة التي تدمر

ف لـ يقصد كقد يأتي شعكر أفر  ،كالطمأنينة الذم يفقد اد المجتمع بفقداف األمف بصكرة عرضية حتى كا 
الجناة سمبيـ ذلؾ الشعكر؛ كذلؾ نتيجة الستخداـ الجناة كسائؿ مف شأنيا أف تحدث الذعر كتبث 

كيتفاقـ خطر التخابر في  ،الرعب في نفكس أفراد المجتمع لذاتيا كالمتفجرات كالقنابؿ كالصكاريخ المدمرة
ضحاياه ىـ رجاؿ المقاكمة الفمسطينية في الغالب ككف أف فمسطيف محتمة مف  المجتمع الفمسطيني بأف
 قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي.

القضية التي يجمع عمييا الشعب الفمسطيني كلعؿ قضية العمالة كالتخابر مع العدك تعتبر 
كتتفؽ أيضا عمى كجكب  ،بكافة فئاتو كأفراده عمى تجريميا كرفضيا كمحاربة كؿ الكسائؿ المؤدية ليا

كال يكاد يختمؼ اثناف عمى تجريـ كؿ مف يمكث  ،التعاكف الكامؿ مع األجيزة األمنية في محاصرتيا
 سمعتو بالعمالة كضركرة أف يأخذ القضاء مجراه في حقيـ.

كال شؾ بأف جرائـ التخابر ىي مف أكثر الجرائـ التي تكاجو الشعب الفمسطيني منذ جبلء 
كتشكؿ جرائـ التخابر ضربة قكية كنزيؼ مستمر في ضمكع جبيات  ،ية عف فمسطيفالقكات العثمان

 المقاكمة الفمسطينية كالدكلة الفمسطينية.

لكجكد  ،كلعمنا نجد أف ىناؾ صعكبة في اختيار القكانيف الكاجب تطبيقيا عمى جرائـ التخابر
تختمؼ في بعض أحكاميا عف  قكانيفحيث أف ثمة مف ال ،الكثير مف القكانيف التي تناكلت جرائـ التخابر

 سكاء تمؾ التي تناكلت الجانب المكضكعي أك تمؾ التي تناكلت الجانب اإلجرائي. ،البعض اآلخر

بؿ ىي  جريمة التخابر؛ال أدعي بحاؿ أف ىذه الدراسة حكت كؿ الجكانب القانكنية المتعمقة ب
ج ىذه مجرد محاكلة في البحث عف راءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطيني كبعض الجريمة كا 

كي أساىـ في كضع لبنة مف لبنات البناء القانكني المتعمؽ بمكافحة جريمة التخابر  ؛التشريعات المقارنة
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ذلؾ البناء الضخـ الذم يحتاج إلى تضافر تككف لي بصمة خاصة في  حتىفي المجتمع الفمسطيني، ك 
كأشمؿ يتـ فييا تبلفي  ،كأرجك أف يمي ىذه الدراسة دراسات أعمؽ كأدؽ ،أجمعالجيكد مف فقياء القانكف 

كنصؿ إلى  ،كأخذ ما بيا مف إيجابيات حتى يكتمؿ البناء ،كالنقص الذم شاب ىذه الدراسة ،اليفكات
 الصكرة المثمى لما يتعمؽ بجريمة التخابر.

 مشكمة الدراسة:
"ما ىي القواعد الموضوعية واإلجرائية  يتتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التال

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف األسئمة الفرعية، كىي كالتالي:المتعمقة بجريمة التخابر؟ 
 جريمة التخابر؟ ىيةما .1
ما ىي القكاعد المكضكعية المتعمقة بجريمة التخابر في التشريع المصرم كالتشريع  .2

 األردني؟
 المتعمقة بجريمة التخابر في التشريع الفمسطيني؟ما ىي القكاعد المكضكعية  .3
 ما ىي القكاعد اإلجرائية المتعمقة بجريمة التخابر في التشريع المصرم كالتشريع األردني؟ .4
 ما ىي القكاعد اإلجرائية المتعمقة بجريمة التخابر في التشريع الفمسطيني؟ .5

 أىداف الدراسة:
ر مف خبلؿ زيادة الكعي القانكني لدل الجميكر لحد مف ظاىرة التخابا تيدؼ ىذه الدراسة إلى

الفمسطيني بشكؿ عاـ، كالمساعدة في تحقيؽ التطبيؽ الصحيح لمقانكف مف أجؿ المحافظة عمى حقكؽ 
كتيدؼ الدراسة إلى  ،كتذليؿ الصعكبات كالمعكقات أماـ القائميف كالمعنييف بتطبيؽ القانكف ،اإلنساف

 جرائـ التخابر.المتبعة في إلقاء الضكء عمى إجراءات المحاكمة 

 أىمية الدراسة:
كالتي تعتبر – بكافة صكرىا المتعددة التخابرتكمف أىمية ىذه الدراسة في ككف عممية السعي ك 

كسيمة تستخدميا الدكؿ لتأميف مصالحيا  -مف جرائـ أمف الدكلة أك الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الخارجي
كعمى ىذا فإف األىمية العممية لمدراسة تتمثؿ في بياف القكاعد في شتى المجاالت بكاسطة األفراد، 

المكضكعية كاإلجرائية لجريمة التخابر في التشريع الفمسطيني كمدل تكافقيا مع التشريعات المقارنة 
حيث أف ىناؾ تباينا بيف التشريعات المقارنة في ىذا  خصكصا التشريع المصرم كالتشريع األردني،

كالبعض تعده مجرد عنصر في الجريمة، كأما  ،يعات عدت التخابر جكىر التجريـفبعض التشر  ،الشأف
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األىمية العممية ليذه الدراسة فتتمثؿ في تكعية األجيزة المختصة بكيفية التعامؿ مع ىذا النكع مف 
 الجرائـ، كمف ثـ المساىمة في حماية الدكلة الفمسطينية مف التعرض ليذا النكع مف الجرائـ.

ية ىذه الدراسة أيضا في أف جريمة التخابر أصبحت ظاىرة منتشرة داخؿ المجتمع كتأتي أىم
 الفمسطيني نتيجة قياـ أجيزة المخابرات اإلسرائيمية باستغبلؿ حاجات الشعب الفمسطيني.

حيث أف القكاعد  ،جرائـ التخابرالضكء عمى إجراءات المحاكمة المتبعة في كما سنمقي 
 .القكاعد المكضكعية في مكاجية جرائـ التخابر اإلجرائية ال تقؿ أىمية عف

 الدراسات السابقة:
 ،رسالة ماجستير ،جريمة دس الدسائس في التشريع السكرم دراسة مقارنة، األشقر غالب محمد .1

 .2008 ،جامعة الممكة أركل، اليمف
 الكضعي، كالقانكف اإلسبلمية الشريعة في كعقكبتيا التجسس ، جريمةصالح عثماف بف عمي .2

جامعة نايؼ العربية  ،قسـ التشريع الجنائي اإلسبلمي ،كمية الدراسات العميا ،رسالة ماجستير
 .2005 ،لمعمـك األمنية، السعكدية، الرياض

مجدم محمكد محب حافظ، الحماية الجنائية ألسرار الدكلة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية  .3
 .1990الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 منيج الدراسة:
تباع المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف بيف التشريعات ابشكؿ كبير عمى  الدراسة تعتمد

 حميؿؼ إلى كصؼ كتالكضعية، حيث سيعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم ييد
 مكضكع الدراسة مف مختمؼ جكانبو ككافة أبعاده.

المصرم  تشريعال ريع الفمسطيني ككؿ مفالتش بيف كما سيعتمد الباحث عمى المنيج المقارف
، حيث سيتـ إبراز بعض الجكانب المتعمقة بجريمة التخابر سكاء مف حيث تجريميا في ردنياأل تشريعكال

جراءات المحاكمة فييا القكانيف المختمفة أك مف حيث العقكبة المستكجبة ليذه الجريمة، كذلؾ حتى يتـ  كا 
 دراسة المكضكع بالشكؿ المطمكب.
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 ىيكمية الدراسة:
حاكلنا عرض جميع األفكار المتعمقة بمكضكع الدراسة بطريقة متناسقة كمتكازنة قدر اإلمكاف، 
تكفؿ تغطية جميع جكانبيا، كقد اقتضت طبيعة الدراسة أف يتـ تقسيـ مكضكعيا إلى ثبلثة فصكؿ 

 كخاتمة، ككفؽ ذلؾ ستككف الييكمية العامة لمدراسة عمى النحك اآلتي:

 جريمة التخابرماىية األول: الفصل 
 جريمة التخابر مفيكـ المبحث األول:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بجريمة التخابر كطبيعتيا القانكنية
 المطمب الثاني: حقيقة جريمة التخابر

 األركاف العامة لجريمة التخابر المبحث الثاني:
 المطمب األكؿ: الركف المادم لجريمة التخابر

 الركف المعنكم لجريمة التخابرالمطمب الثاني: 
 المطمب الثالث: االشتراؾ اإلجرامي في جرائـ التخابر

 القواعد الموضوعية لجريمة التخابرالفصل الثاني: 
 عات المقارنة كالتشريع الفمسطينيفي التشري صكر جريمة التخابر المبحث األول:

 المقارنة كالتشريع الفمسطينيالمطمب األكؿ: الصكر المشتركة لجريمة التخابر في التشريعات 
 المطمب الثاني: صكر جريمة التخابر التي تفرد بيا التشريع المصرم

كفقا لمتشريعات المقارنة  القكاعد المكضكعية الخاصة بالعقاب في جريمة التخابرالمبحث الثاني: 
 كالتشريع الفمسطيني

مة التخابر في التشريعات المقارنة المطمب األكؿ: العقكبات األصمية كالتبعية التكميمية بشأف جري
 كالتشريع الفمسطيني

 المطمب الثاني: تطبيؽ العقكبة بشأف جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني

 القواعد اإلجرائية لجريمة التخابرالفصل الثالث: 
ابر في التشريعات المقارنة قكاعد جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي في جريمة التخ المبحث األول:

 كالتشريع الفمسطيني
 المطمب األكؿ: قكاعد جمع االستدالالت بشأف جريمة التخابر

 المطمب الثاني: قكاعد التحقيؽ االبتدائي في جرائـ التخابر
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 في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني قكاعد المحاكمة بشأف جريمة التخابر المبحث الثاني:
 كؿ: قكاعد المحاكمة في جريمة التخابر كالمحكمة المختصة بنظرىاالمطمب األ

 المطمب الثاني: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني

 :الخاتمة
 الدراسة. نتائج أوال:

 .الدراسة تكصياتثانيا: 
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 الفصل األول
 ماىية جريمة التخابر

نتناكؿ في المبحث األكؿ مفيـك جريمة  ،ماىية جريمة التخابر في مبحثيفنبيف في ىذا الفصؿ 
 نستعرضثـ  ،التخابر مف حيث تعريؼ التخابر كالطبيعة القانكنية لجريمة التخابر كمف ثـ تبياف حقيقتيا

كاالشتراؾ  يا المادم كالمعنكميلعامة لجريمة التخابر مف حيث ركنفي المبحث الثاني األركاف ا
 .ليذه الجريمة اإلجرامي

 المبحث األول
 مفيوم جريمة التخابر

ثـ نتطرؽ إلى  ،نتناكؿ في ىذا المبحث جريمة التخابر مف حيث تعريفيا كطبيعتيا القانكنية
 بعض الجرائـ األخرل.ك حقيقة جريمة التخابر مف حيث مخاطرىا كالتفرقة بينيا 

 القانونيةالمطمب األول: التعريف بجريمة التخابر وطبيعتيا 
نتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ جريمة التخابر مف حيث المغة كاصطبلح الفقياء كالتخابر في 

ىؿ أضفى عمييا المشرع صبغة  ،ثـ نتطرؽ إلى الطبيعة القانكنية لجريمة التخابر ،التشريعات المختمفة
 الجرائـ السياسية أـ ال؟.

 الفرع األول: التعريف بجريمة التخابر
 ابر في المغة: التخأوال

 ،ةُ رَ بُ خْ المِ ك ْخَبَرُة ْبَرُة كالُخْبَرَة كالمِ ْبُر كالُخْبُر كالخِ كالخِ  .1الخبر ىك الكبلـ المحتمؿ لمصدؽ كالكذب
يقاؿ: مف أيف  ،ْبرنا كُخْبَرةن كِخْبرنا كاْختَبَره كَتخبََّرهُ ُبُرُه خُ خْ ُه يَ رَ بَ كقد خَ  ،ره بْ تقكؿ لي بو خِ  ،بالشيء ـُ مْ كمو: العِ 

كاستخبره:  ،كجمعو أخبار ،كالخبر اسـ لما ينقؿ كيتحدث بو .2أم مف أيف عممت بو؟ ،ىذا األمر تَ رْ بَ خَ 
 .3كخبرت األمر أم عممتو ،العالـ ،كالخبير ،سألو عف الخبر كطمب أف يخبره

                                                           
 .130ـ، ص1996، التعريفات، الطبعة األكلى، عالـ الكتب، الجرجانيعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ  1
 .1090، دار المعارؼ، ص12منظكر، لساف العرب، الجزء  ابف 2
 .13ـ، ص1990، كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية، الككيت، 19المكسكعة الفقيية، الجزء  3
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فيك متخاِبر: تخابر  ،تخابرنا ،. تخابَر يتخابر1َخَبَر: َتَخاَبَرا: َخَبَر كؿ منيما اآلخركفي المنجد 
بض عميو بتيمة التخابر مع دكلة أجنبّية: قُ  ،مع صديقو تبادؿ معو األخباَر "تخابر الشخصاف ىاتفيًّا

 .2بتيمة إمدادىا بمعمكمات عف بمده"

: َدَسَس بو إلى أعدائو: َدسَّ عميوكأما دس الدسائس في المغة: مف الفعؿ  الدَِّسيس جمع  ،َدسَّ
 .4كمنو يقاؿ لمجاسكس: )َدِسيُس( القـك .3الدَّاُسكف: الجاسكس ،أتيؾ باألخبارُدُسس: مف ترسمو لي

 فقياءال: التخابر في اصطالح ثانيا
 مما يعني حصكؿ التخابر: ىك االتصاؿ بيف شخصيف أك كيانيف كحصكؿ التفاىـ بينيما،

( 86في نص المادة ) التفاىـ المتبادؿ بيف الجاني كبيف الدكلة األجنبية أك أم مف التنظيمات الكاردة
فالتخابر يتحقؽ  ؛، أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحة أم منيمامكررا مف قانكف العقكبات المصرم

 .5بكجكد االتفاؽ أم بتبلقي إرادتيف متقابمتيف

قؿ المعمكمات القيمة المنقكلة كالتي تككف عمى درجة كبيرة مف كالتخابر ُيعني بالدرجة األكلى بن
األىمية مما يمكف الدكلة التي تسخر الطاقات البشرية كاألجيزة التقنية كاإللكتركنية في جمع المعمكمات 

 .6ألىداؼ متعددة مف القياـ بأعماؿ عدائية ضد الدكؿ المستيدفة كىك ما يسمى بالخيانة العظمى

إلى تعريؼ التخابر بأنو: "فعؿ فردم ذك آثار ضارة جمة إما مف  مف الفقوجانب كقد أشار 
خبلؿ فعؿ أك نشاط ينفذه فاعؿ الجريمة يعبر بو عف إرادتو بمساعدة دكلة أجنبية بيدؼ إلحاؽ ضرر 
محدد بمصمحة الكطف كىك ما يطمؽ عميو فعؿ السعي، أك مف خبلؿ تبلقي إرادتيف أكليما إرادة الفاعؿ 

 .7إرادة الدكلة األجنبية كىك ما يعبر عنو بفعؿ التخابر"كثانييما 

                                                           
 .167، ص1992كـر البستاني كآخركف، المنجد في المغة كاألعبلـ، دار المشرؽ، بيركت، الطبعة الثالثة كالثبلثكف،  1
2 http://www.arabdict.com/معجـ المغة العربية المعاصرة. عربي/تخابرا-عربي ، 
 .214كـر البستاني كآخركف، المنجد في المغة كاألعبلـ، مرجع سابؽ، ص 3
ـ، 1996صيدا، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى،  أحمد بف محمد الفيكمي المقرئ، المصباح المنير، المكتبة العصرية، 4

 .103ص
 .202، ص2007أحمد محمد أبك مصطفى، اإلرىاب كمكاجيتو جنائيا، القاىرة،  5
كما  15، ص1991عبد هللا مناصرة، االستخبارات العسكرية في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة الثانية،  6

 بعدىا.
 .22، ص1979أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات )القسـ الخاص(، دار النيضة العربية، طبعة  7

http://www.arabdict.com/عربي-عربي/تخابرا
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صكرة مف االتصاؿ بدكلة أجنبية )لقصد " بأنيا: السعي كالتخابركعرؼ بعض الفقياء جريمة 
إجرامي(، كىي التي يرمي فييا الجاني إلى االتصاؿ مع دكلة أجنبية أك مع الشخص الذم يعمؿ 

ىذه الدكلة مف القياـ بأعماؿ عدائية ضد الدكلة الثانية، كىك  لمصمحة ىذه الدكلة، فتككف النتيجة تمكف
 .1"ما سمي بالخيانة العظمى

أما السعي فيك كؿ عمؿ أك نشاط يصدر مف الجاني كيقصد منو أم تكجيو أك خدمة دكلة 
أجنبية لمقياـ بعمؿ عدائي سكاء تحقؽ أك لـ يتحقؽ كقكع العمؿ العدائي نفسو كقد يككف ذلؾ عف طريؽ 

كسكاء اتصؼ ىذا السعي بالسرية أك كاف عمنيا، كيعتمد السعي في  .2ميمة أك الكشاية كيفما كقعتاالن
كجكده عمى نشاط إيجابي مف جانب كاحد، ىك نشاط مف يقكـ باالتصاؿ بالدكلة األجنبية، أك أم مف 

 .3التنظيمات الكاردة بالنص كبصرؼ النظر عما إذا كاف قد تحقؽ ىذا االتصاؿ أـ لـ يتحقؽ

: تمفيؽ المعمكمات كالتيـ كالسمككيات المعيبة لمدكلة، أك ألحد 4يقصد بمفظ الدسائسبينما 
مسئكلييا المنفذيف بغير حقيقة أك كاقع، سكاء بصكرة عمنية أك سرية يككف مف شأنيا إثارة دكلة أخرل 

 .5لتعمؽ األمر بيا، كىك سمكؾ جرمو القانكف كأفرد لو عقكبة رادعة

قياء القانكف مف ساكل بيف التجسس كالسعي كالتخابر، كأبي اليزيد المتيت كىناؾ بعض مف ف
الذم عرؼ التجسس بأنو: "التخابر مع الدكؿ األجنبية تحت تأثير الطيش كعدـ المباالة ضد مصمحة 

ككذلؾ محمد شحادة عرؼ التجسس بأنو: "مجمكعة اإلجراءات السرية كالعبلنية التي تؤدم  .6الدكلة"
ة عف أىداؼ محددة مف أجؿ استخداميا في مخططات العمميات السرية يعمكمات الحقيقإلى جمع الم
 فباستخدامو اإلجراءات السرية كالعمنية في جمع المعمكمات تعبير عف التخابر. .7كالعمنية لمدكلة"

                                                           
 .10سعيد الجزائرم، المخابرات كالعالـ، مرجع سابؽ، ص 1
 .477سعيد الجزائرم، المخابرات كالعالـ، مرجع سابؽ، ص 2
رائية لمقانكف الجنائي الدكلي كالداخمي، دراسة مدحت رمضاف، جرائـ اإلرىاب في ضكء األحكاـ المكضكعية كاإلج 3

 كما بعدىا. 158، ص1995مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
لفظ دس الدسائس في التشريع األردني كالسكرم يقابؿ في التشريعات األخرل لفظ السعي أك التخابر كالتشريع  4

 الفمسطيني كالمصرم.
 .67شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، صأسامة أحمد المناعسة، الكسيط في  5
 .30، ص1980أبك اليزيد المتيت، البحث العممي عف الجريمة، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الثانية،  6
 .24، ص1992محمد شحادة، قناع القناع، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية، عماف،  7
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 مقارنة: التخابر في التشريعات الثالثا
 تتضمننجد أنيا  ،الكطنية الفمسطينيةالسمطة في  اف العقكبات المعمكؿ بيكانيبالرجكع إلى ق

( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) ففي الضفة الغربية يطبؽ ،ئـ السعي كالتخابرامجمكعة مف جر 
المعمكؿ بو منذ اإلدارة المصرية  1957( لسنة 555)أما في قطاع غزة، فيطبؽ األمر رقـ  ،1960
 .19791ير الفمسطينية لسنة كقانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحر  ،في غزة

تعريفا محددا لجريمة  نجدلـ  كبالرجكع إلى القكانيف المطبقة في أراضي السمطة الفمسطينية
ف كانت معظـ التشريعات قد أكردت تعريف ،التخابر يقؼ عميو الباحثكف كالدارسكف في ىذا المجاؿ  اكا 
 لجريمة التجسس ضد الدكلة ال التخابر بمعناه الدقيؽ.

( الصادر 555في األمر الصادر مف الحاكـ العاـ المصرم رقـ ) تعريؼ ليذه الجريمة يردفمـ 
ؿ لقانكف العقكبات المصرم لسنة  1957نيساف  /2بتاريخ   ،المطبؽ في قطاع غزة ،1937المعدِّ

ني كلـ يرد أيضا في قانكف العقكبات األرد .2كالخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة كمنيا جريمة التخابر
 المعمكؿ بو في الضفة الغربية. ،1960( لسنة 16رقـ )

                                                           
ي القكاعد المكضكعية، في التشريع المصرم: قانكف العقكبات المصرم طبقا ألحدث سنتناكؿ في دراستنا ىذه، ف 1

. كفي التشريع 1966( لسنة 25، كقانكف األحكاـ العسكرية المصرم رقـ )2003( لسنة 95التعديبلت بالقانكف رقـ )
( لسنة 50كلة األردني رقـ )، كقانكف حماية أسرار ككثائؽ الد1960( لسنة 16األردني: قانكف العقكبات األردني رقـ )

قانكف العقكبات الثكرم ك  ،1936( لسنة 74قانكف العقكبات المطبؽ في فمسطيف رقـ ) . كفي التشريع الفمسطيني:1971
المطبؽ في قطاع غزة الخاص بالجرائـ  1957( لسنة 555، كاألمر رقـ )1979لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

ضمف شرحنا لقانكف العقكبات المصرم حيث أف  1957( لسنة 555رح األمر رقـ )سيدخؿ ش-الماسة بأمف الدكلة، 
، كالمطبؽ في 1960( لسنة 16، كقانكف العقكبات األردني رقـ )-أحكامو ىي نفس أحكاـ قانكف العقكبات المصرم

 . -1960( لسنة 16سيدخؿ شرحو ضمف شرحنا لقانكف العقكبات األردني رقـ )-الضفة الغربية، 
؛ فإننا نرل عدـ دستكريتو؛ كذلؾ ألنو لـ 1979بخصكص قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة  2

يشممو األمر الصادر مف الرئيس*، كألنو أيضا لـ يصدر عف سمطة تشريعية مختصة كال حتى عرض عمى المجمس 
راـ هللا بصفتيا محكمة دستكرية في جمستيا التشريعي إلقراره، بالرغـ مف أف المحكمة العميا المنعقدة في 

ردت الطعف بعدـ دستكرية قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير  2010/ 2، في الطعف رقـ 28/12/2010
، كبالتالي نرل 1979كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  1979الفمسطينية لعاـ 
 جانبت الصكاب لؤلسباب سالفة الذكر.أف المحكمة قد 

بشأف استمرار العمؿ بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانت سارية  1994( لسنة 1( مف القرار رقـ )1* المادة )
في األراضي الفمسطينية حتى يتـ تكحيدىا تنص عمى أنو: "يستمر العمؿ بالقكانيف  5/6/1967المفعكؿ قبؿ تاريخ 
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قد تحدث قانكف العقكبات الثكرم عف جريمة التخابر بكضع نصكص تتعمؽ بعقكبة مف يقـك ك 
، كالمادة 3(133، كالمادة )2(132، كالمادة )1(131، كذلؾ في المكاد )بجـر التخابر لمصمحة العدك

 .5(144، كالمادة )4/ ب(140)

قد فرض ليا  ،تضمف قانكف العقكبات المصرم نصكصا تتعمؽ بجريمة السعي كالتخابرقد كل
إال  ،كحذا نحكه القانكف األردني ،عقكبات خاصة ليكفؿ كياف الدكلة كسبلمتيا كليحفظ األمف في ربكعيا

قد اختمؼ في تسمية الجريمة كألقى عمييا مسمى "دس الدسائس" عمى  األردنيأف قانكف العقكبات 
 القانكف المصرم القديـ الذم عدلو المشرع لما فيو مف قصكر. خطى

 ،عمى جريمة السعي كالتخابر مع دكلة أجنبية مصطمح "دس الدسائس" األردني كيطمؽ المشرع
ف ظؿ ىذا الترادؼ ناقصا ذلؾ أف إرادة الفمسطيني كالمصرم كاألردني أف يتـ ىذا االتصاؿ  المشرع كا 

 .1ير الدس يكحي بقصد ىذا االتصاؿ عمى السرية أك التكتـبينما تعب ،سرا أك في عبلنية

                                                                                                                                                                                 

الضفة الغربية كقطاع –في األراضي الفمسطينية  5/6/1967التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ تاريخ  كاألنظمة كاألكامر
نكفمبر  20حتى يتـ تكحيدىا". الكقائع الفمسطينية، الجريدة الرسمية لمسمطة الكطنية الفمسطينية، العدد األكؿ،  -غزة

1994. 
يعاقب باإلعداـ كؿ مف: التحرير الفمسطينية عمى أنو: " ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة131حيث تنص المادة ) 1
سعى لدل دكلة أك جية معادية لمثكرة أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدكانية ضد  -أ

ياتيا سعى لدل دكلة أجنبية معادية أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عمم -الثكرة. ب
 ".الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة الفمسطينية

يعاقب باإلعداـ كؿ مف ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "132حيث تنص المادة ) 2
 ."دس الدسائس لدل العدك أك اتصؿ بو ليعاكنو بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الثكرة الفمسطينية

( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "يعاقب باألشغاؿ الشاقة 133حيث تنص المادة ) 3
المؤبدة كؿ مف دس الدسائس لدل دكلة أجنبية أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الثكرة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ. 

ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ".  كا 
يعاقب باإلعداـ كؿ / ب( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "140حيث تنص المادة ) 4

تخابر مع العدك أك أعطاه أخبارا بصكرة تنطكم عمى الخيانة أك أرسؿ إلى العدك راية الميادنة عف خيانة أك  -فرد: ب
 ".جبف

ت الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ فرد ( مف قانكف العقكبا144حيث تنص المادة ) 5
يعطي لمعدك كثائؽ أك معمكمات مف شأنيا أف تضر األعماؿ العسكرية أك أف تضر سبلمة المكاقع كالمراكز العسكرية 

 كسائر المؤسسات العسكرية أك يحسب أف مف شأنيا ذلؾ".
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أك ألحد مسئكلييا  ،كيقصد بمفظ الدسائس: تمفيؽ المعمكمات كالتيـ كالسمككيات المعيبة لمدكلة
سكاء بصكرة عمنية أك سرية يككف مف شأنيا إثارة دكلة أخرل لتعمؽ  ،المنفذيف بغير حقيقة أك كاقع

 .2كىك سمكؾ جرمو القانكف كأفرد لو عقكبة رادعة ،األمر بيا

إذ قد  ،لكف التعبير بإلقاء الدسائس تعبير غير كاضح كقد أكجد كثيرا مف المبس عند التطبيؽ
نما في الكقت  ،أك ليس ليا أية أىمية بالنسبة لمحرب ،تككف الدسائس ألقيت كتـ التخابر لغرض آخر كا 

ة أك يقصد بيا فقط اإلضرار بمركز الدكلة الحربي أك السياسي أك نفسو ال تخمك مف المساس بأمف الدكل
 القديـ حيث تـ حذؼ تعبير "إلقاء الدسائس" مف التشريع المصرم ،3االقتصادم أك الدبمكماسي

 كاستبداليا بتعبير "السعي كالتخابر" فيك أكسع مدلكال كأكضح معنى.

ف السعي كالتخابر كدس الدسائس بسيطة بي اأف ىناؾ فركق السابقة نبلحظ في التعريفات
 :ىي كالتاليكالتجسس 
بينما التخابر ىك العكس حيث  ،السعي ىك أف يبدأ الخائف باالتصاؿ بيذه الدكلة أك تمؾ .1

أما التخابر  .4تبدأ الدكلة األجنبية أك مف يمثميا باالتصاؿ فيقبؿ الخائف ثـ تبدأ االتصاالت
عدا  5ة كال لحزب ميما كاف عداؤه لدكلة الخائفكسمكؾ إجرامي ال يككف إال لدكلة ال لمنظم
كأف يككف إيجابيا ال سمبيا كيكفي اتصاؿ كاحد  ،6الجماعات السياسية التي تأخذ حكـ الدكلة

                                                                                                                                                                                 
أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، عماف، األردف،  عبد الكىاب عمر البطراكم، شرح جرائـ 1

 .68، ص2006
أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، دراسة تحميمية تأصيمية، دار كائؿ لمنشر، عماف،  2

 .67، ص2009األردف، الطبعة األكلى، 
 .477، ص1986، الجزء األكؿ، منشكرات مكتبة النكرم، الطبعة الرابعة، سعيد الجزائرم، المخابرات كالعالـ 3
 .28، ص1997رمسيس بيناـ، قانكف العقكبات )القسـ الخاص(، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  4
بعة عبد اإللو نكايسة، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة في التشريع األردني، دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الط 5

 .100، ص2005األكلى، 
( "تعتبر في حكـ الدكؿ الجماعات السياسية التي لـ تعترؼ 4/ 146كذلؾ مف كجية نظر المشرع البحريني بالمادة ) 6

 ليا البحريف بصفة الدكلة ككانت تعامؿ معاممة المحاربيف".
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فإذا تكرر دكف ضبط مف السمطات المختصة فتككف الجريمة مستمرة  .1لتنيض الجريمة
 .2حتى يتـ القبض عمى المتيـ

كىك تعبير مستمد  ،س( السعي أك التخابر مع دكلة أجنبيةالمقصكد مف عبارة )دس الدسائ .2
كالمشرع  األردني كىذا الترادؼ ناقصا ألف إرادة المشرع ،السكرمك  األردني مف القانكف

بينما تعبير الدس يكحي بقصر  ،السكرم تتجو إلى أف يتـ ىذا االتصاؿ سرا أك في عبلنية
 .3ىذا االتصاؿ عمى السرية أك التكتـ

إذ قد  ،بإلقاء الدسائس تعبير غير كاضح كقد أكجد كثيرا مف المبس عند التطبيؽالتعبير  .3
نما  ،تككف الدسائس ألقيت كتـ التخابر لغرض آخر أك ليس ليا أية أىمية بالنسبة لمحرب كا 

في الكقت نفسو ال تخمك مف المساس بأمف الدكلة أك يقصد بيا فقط اإلضرار بمركز الدكلة 
حيث تـ حذؼ تعبير "إلقاء الدسائس"  .4االقتصادم أك الدبمكماسي الحربي أك السياسي أك
كاستبداليا بتعبير "السعي أك التخابر" فيك أكسع مدلكال كأكضح  القديـ مف التشريع المصرم

 معنى.
بينما في التجسس فقد يككف الجاني  ،الجاني في جريمة التخابر ال يتصكر أف يككف أجنبيا .4

 كطنيا كقد يككف أجنبيا.

                                                           
. محمد عكدة 176، ص1965مشؽ، محمد الفاضؿ، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء األكؿ، مطبعة جامعة د 1

الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، اإلصدار األكؿ، 
 .132، ص2009

ية كيذىب إلى ىذا القكؿ الدكتكر عبد القادر صابر جرادة في كتابو مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، دراسة تحميم 2
نقدية لمتشريعات المطبقة في قطاع غزة كالضفة الغربية مقارنة بالشريعة اإلسبلمية كقكانيف عربية كأجنبية، المجمد األكؿ: 

، مكتبة آفاؽ، غزة،  ف كاف البعض يكيؼ ىذه الحالة بالجريمة االعتيادية، محمد 53، ص2010الجريمة كالمجـر . كا 
، كلكننا نرل أنو قد جانب 135لدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، صعكدة الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف ا

الصكاب ألف القانكف لـ يتطمب تكرار السعي أك التخابر. كمنيـ مف يرل أنيا جريمة متتابعة، عبد اإللو نكايسة، الجرائـ 
ف كاف يعيؽ ىذا التكيي101الكاقعة عمى أمف الدكلة في التشريع األردني، مرجع سابؽ، ص ؼ شرط التعاصر الزمني ، كا 

 لمسمككيات اإلجرامية.
عبد الكىاب عمر البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ،  3

 .68ص
 .477سعيد الجزائرم، المخابرات كالعالـ، مرجع سابؽ، ص 4
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عمى التشريع الفمسطيني كالتشريعات المقارنة استبداؿ مصطمح )دس  أنو الباحث رلكي
الدسائس، كالسعي كالتخابر( بمفظ أك مصطمح االتصاؿ، حيث أف االتصاؿ أشمؿ كأعـ كأكسع مدلكال 

 مف المصطمحات السابقة، حيث أف المصطمحات السابقة تندرج تحت صكر االتصاؿ.

: عبارة عف سمكؾ أك نشاط إيجابي أك سمبي يصدر مف الجاني ىو أن التخابربويمكننا القول 
بصكرة عمنية  ،إحداىا إرادتو كاألخرل إرادة مف يتعامؿ معو ،أك بتبلقي إرادتيف ،الكطني بإرادتو المنفردة

بقصد االتصاؿ مع جية أجنبية أك مف يعمؿ لمصمحتيا كتزكيدىا بكؿ ما مف شأنو  ،أك بصكرة سرية
 الدكلة الكطف بمختمؼ المجاالت. اإلضرار بمصمحة

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة التخابر
اختمفت التشريعات العقابية فيما بينيا مف حيث إضفاء الصفة السياسية عمى جرائـ التخابر، 
 فيناؾ تشريعات أخرجتيا مف دائرة اإلجراـ السياسي كأضافتيا إلى طائفة جرائـ القانكف العاـ كتشريعات

فمف ىنا سنمقي الضكء عمى مكقؼ التشريعات الجنائية المقارنة مف ىذه  .1أخرل لـ تسمؾ ىذا النيج
 ؟!.أـ الالصفة السياسية عمى جرائـ التخابر  تكىؿ أضف ،المسألة

شأف نظيره الفرنسي  في ذلؾ لـ يضع المشرع الجنائي المصرم تعريفا لمجريمة السياسية شأنو
ائييف، كلـ ينظـ ضمف أقساـ كأبكاب قانكف العقكبات المصرم ما يسمى كمعظـ مشرعي العالـ الجن

كمنيا جرائـ –كلـ ينص عمى ككف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج  .2بالجرائـ السياسية
 .3ذات طبيعة سياسية مف عدمو، كىذا ىك الكاضح مف نصكص تشريعات العفك الشامؿ -التخابر

يكرد قانكف العقكبات تعريفا يفرؽ بيف الجريمة السياسية كغيرىا؛ بؿ حدد أما في األردف، فمـ 
–عقكبات الجرائـ التي استقر الفقو عمى اعتبارىا سياسية كالجرائـ التي تقع عمى أمف الدكلة الخارجي 

                                                           
ببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، دار النيضة جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف ال 1

 .77، ص1998العربية، القاىرة، 
منتصر سعيد حمكدة، الجريمة السياسية، دراسة مقارنة بيف القكانيف الجنائية الكضعية كالتشريع الجنائي اإلسبلمي، دار  2

 .133، ص2009الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
، المرسـك بقانكف رقـ 1938( لسنة 1، الصادر بالمرسـك بقانكف رقـ )1936( لسنة 59)قانكف العفك الشامؿ رقـ  3
بالعفك الشامؿ عف الجرائـ السياسية. جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد  1952( لسنة 241)

 كما بعدىا. 82مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ، ص
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كالجرائـ الماسة بالقانكف الدكلي كالتجسس كالجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة  -كمنيا جرائـ التخابر
 .1لداخمي كغيرىاا

في تعريفو لمجريمة السياسية، حيث عرفيا في  2بينما سار المشرع السكرم عمى نيج اإليطالي
الجرائـ السياسية ىي الجرائـ المقصكدة التي أقدـ عمييا  -1( مف قانكف العقكبات بأنيا: "195المادة )

ياسية العامة أك الفردية ما لـ كىي كذلؾ الجرائـ الكاقعة عمى الحقكؽ الس -2الفاعؿ بدافع سياسي، 
عدـ  عمىصراحة  ذات القانكف( مف 197نصت المادة ) كمايكف الفاعؿ قد انقاد لدافع أناني دنيء"، 

كالمنصكص  -كمنيا جرائـ التخابر–إضفاء الصفة السياسية عمى جرائـ أمف الدكلة مف جية الخارج 
 ( مف قانكف العقكبات.290 -263عمييا في المكاد )

( مف قانكف 66؛ فقد عرؼ المشرع الفمسطيني الجريمة السياسية في المادة )في فمسطيف كأما
الجرائـ السياسية ىي الجرائـ  -1بأنيا: " 1979العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

ياسية كىي كذلؾ الجرائـ الكاقعة عمى الحقكؽ الس -2 ،المقصكدة التي أقدـ عمييا الفاعؿ بدافع سياسي
 ."العامة كالفردية ما لـ يكف الفاعؿ قد انقاد لدافع أناني دنيء

كاستثنت مجمكعة مف الجرائـ عمى  ،القانكف الجريمة السياسية ( مف ذات67كحددت المادة )
تعد جرائـ سياسية، الجرائـ المبلزمة لجرائـ سياسية ما لـ سبيؿ الحصر مف عداد الجرائـ السياسية: "

الجنايات خطكرة مف حيث األخبلؽ كالحؽ العاـ، كالقتؿ كالجرح الجسيـ كاالعتداء عمى تكف مف أشد 
األمبلؾ إحراقا أك نسفا أك إغراقا كالسرقات الجسيمة كالسيما ما ارتكب بالسبلح كالعنؼ ككذلؾ الشركع 

 ،السياسيفقد نص قانكف العقكبات عمى ككف جرائـ التخابر تقع في دائرة اإلجراـ  ،"في تمؾ الجنايات

                                                           
، كلكف قانكف تسميـ المجرميف الفاريف األردني 1951( لسنة 58( مف قانكف العقكبات رقـ )143 -102)المكاد مف  1

قد استثنى في مادتو السادسة تنظيـ المجرميف السياسييف كلـ يكرد تعريفا لمجريمة السياسية. عبد  1927الصادر سنة 
طكارئ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، الطبعة الثانية، الحميد الشكاربي، الجرائـ السياسية كأكامر االعتقاؿ كقانكف ال

 .41، ص1999
( 8كما بعدىا. نصت المادة ) 206، ص1963عبد الكىاب حكمد، اإلجراـ السياسي، دار المعارؼ، بيركت، لبناف،  2

عقب صدكر قانكف  1/7/1931كالذم بدأ العمؿ بو في  19/10/1930الصادر في -مف قانكف العقكبات اإليطالي 
عمى تعريؼ الجريمة السياسية بأنيا: "الجريمة التي تمس مصالح الدكلة السياسية، أك أحد  -اإلجراءات الجنائية اإليطالي

 الحقكؽ السياسية لممكاطنيف، كتعد جريمة سياسية كذلؾ جرائـ القانكف العاـ التي ترتكب كميا أك جزئيا ببكاعث سياسية".
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خراج جريمة التخابر مف الجرائـ  كىذا ما نرل أف المشرع قد جانب الصكاب، كعميو تدارؾ األمر كا 
 السياسية؛ حتى ال يعطي ذلؾ امتيازات خاصة لممتخابر.

ككافة التشريعات –الدكتكر جابر المراغي أنو عمى المشرع المصرم  نؤيد ما ذىب إليوك 
ت التي سبقت في تعريؼ الجريمة السياسية، كأف ينص عمى ذلؾ أف يمتمس خطى التشريعا -المقارنة

في نصكص قانكف العقكبات متخذا مف المعياريف الشخصي كالمكضكعي أساسا لمتمييز بينيما كبيف 
كالتي مف ضمنيا –الجرائـ العادية، كأف ينص صراحة عمى استبعاد جرائـ أمف الدكلة مف جية الخارج 

جراـ السياسي لكي يضع حدا لمخبلؼ في ىذا الصدد، كحتى ال يستفيد مف عداد اإل -جرائـ التخابر
 .1خائف الكطف مف االمتيازات المقررة لممجـر السياسي عمى الصعيد الداخمي كالدكلي

 المطمب الثاني: حقيقة جريمة التخابر
نتناكؿ في ىذا المطمب حقيقة جريمة التخابر مف حيث مخاطرىا بشكؿ عاـ كمخاطرىا عمى 

 ثـ نتطرؽ إلى التفرقة بينيا كبيف بعض الجرائـ األخرل. ،بشكؿ خاصمع الفمسطيني المجت

 الفرع األول: مخاطر جريمة التخابر
بمثابة المرض الخبيث الذم يفت في عضد ىذا  يالتخابر في أم مجتمع ىإف جريمة 

ىبلكو بأبشع صكرة، كتصؿ بالعميؿالالمجتمع؛  إلى حد  سيما أنيا تؤدم إلى إضعاؼ المجتمع كا 
 استمراء قتؿ أبناء كطنو؛ بؿ كأعز الناس إليو.

المؤرخ المشيكر )أرنكلد تكينبي(: "إف تسع عشرة حضارة مف أصؿ إحدل كعشريف، لذلؾ يقكؿ 
 .2قد تقكضت مف الداخؿ بكاسطة شبكات التجسس كالمخبريف"

                                                           
. كعرؼ 88أسرار الدفاع مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ، ص جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ  1

الجريمة السياسية عمى أنيا: "كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ مؤثـ قانكنا يككف الباعث عمى ارتكابو أك الغاية منو ذا طبيعة 
لدكلة مف جية الداخؿ ما لـ ينقاد سياسية كأف يككف مف شأنو االعتداء عمى حقكؽ األفراد السياسية أك المساس بأمف ا

الجاني بدافع أناني دنيء". حيث أخذ الدكتكر جابر بالمعياريف الشخصي كالمكضكعي لصفة الجريمة كأخرج مف نطاؽ 
 الجريمة السياسية الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج كالتي مف ضمنيا جرائـ التخابر.

 .11، ص2004حتبلؿ اإلسرائيمي، قطاع غزة، فمسطيف، خضر محمكد عباس، العمبلء في ظؿ اال 2
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معركة خفية  كتعد معركة التخابر مف أخطر ما يمكف أف تكاجيو الدكلة مف معارؾ؛ ذلؾ ألنيا
كتعتمد عمى الخيانة كالتسمؿ تحت ظركؼ عادية داخؿ الدكلة، كجمع المعمكمات لتمكيف العدك مف 

 .1االستفادة منيا

فخطكرة التخابر تتمثؿ في أف مختمؼ المياـ االستخباراتية تيدؼ إلى شئ كاحد يخدـ في 
ىك استيداؼ دكلة معينة النياية مخططات الدكلة كفؽ مصالحيا كسياستيا، كىذا اليدؼ البعيد 

إلخضاعيا بعد إضعاؼ معنكياتيا كاضطراب استقرارىا، كىذا ما يعرؼ في قامكس التخابر بإنياؾ 
 .2العدك

التخابر لمصمحة العدك لو دكر خطير عمى أمف الدكلة كسبلمة المجتمع برمتو ليس في زمف ك 
ية كالصناعية كالدبمكماسية كالمعنكية الحرب فقط؛ بؿ يمتد ذلؾ أياـ السمـ كفي جميع المياديف االقتصاد

ي تؤثر كما زالت تؤثر في الحركب بيف األمـ بؿ زاد تكما كأف التخابر ىك أحد الكسائؿ ال ،كغيرىا
حيث اتسع نطاقيا في  ،تأثيرىا بعد أف أصبحت حرب المعمكمات مف أىـ الحركب التي تشيدىا البشرية

 .3دكف استثناء عصرنا الحالي كباتت تشمؿ جميع مناحي الحياة

كأصبحت الدعايات الخبيثة كاإلشاعات مف أمضى األسمحة التي تعمؿ عمى تفكيؾ كحدة األمة 
ضعاؼ الركح المعنكية بالكعكد كاألكاذيب، كلخطكرة ظاىرة التخابر  جميع  عممتبشتى الكسائؿ كا 

 .4المجتمعات قديما كحديثا عمى سف القكانيف الرادعة ضد جريمة التعامؿ مع العدك

مف خبلؿ أنو ما زاؿ الكسيمة األىـ برغـ  -العميؿ عمى األرض-كتبرز خطكرة التخابر البشرم 
تطكر أجيزة االستطبلع كالتجسس االلكتركنية الحديثة، سكاء باألقمار الصناعية أك الطائرات أك غيرىا؛ 

الذم تتمكف مف فإف أجيزة المخابرات ما زالت تعتمد في جمع المعمكمات كتفسيرىا عمى العميؿ نفسو 
 .5تجنيده باعتباره يستطيع كشؼ ما ال تستطيع األجيزة األخرل كشفو ميما بمغت مف التطكر كالتعقيد

                                                           
 .16، ص1992سعيد الجزائرم، ممؼ الثمانينات عف أعماؿ المخابرات، دار الجميؿ، بيركت،  1
 .27، ص1944إسبلـ ناصر، عمى درب حذيفة بف اليماف كاتـ سر الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ،  2
 .12خضر محمكد عباس، العمبلء في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، مرجع سابؽ، ص 3
خضر محمكد عباس، دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاىرة التعامؿ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي، رسالة ماجستير،  4

 .27، ص2000
 .43سعيد الجزائرم، التجسس العالمي الجديد، دار الرشيد، دمشؽ، ص 5
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حيث أف أشد  ،كيزداد األمر خطكرة عندما يككف ىذا العميؿ كالمتخابر مف أىؿ البمد أنفسيـ
عتبر أشؽ بكثير مف مراقبة العمبلء خطكرة عمى البمد ىـ أصحابو؛ ألف مراقبة الخكنة مف أىؿ الببلد ي

خطأ يرتكبو نتيجة جيمو بالعادات  بأتفوالجكاسيس األجانب؛ ألف األجنبي عرضة ألف يفضح نفسو 
المحمية، أما الخائف الكطني الذم يتخابر في داخؿ ببلده لدكلة أجنبية فيك مكاطف كغيره مف 

ال يحتاج أف يتخفى كراء مظير خادع؛ فضبل عف أنو يعرؼ ببلده كلو حؽ قانكني في  ،المكاطنيف
 .1التنقؿ في أرجائيا؛ لذا فإف مراقبة الخكنة المحمييف أصعب بكثير مف مراقة الجكاسيس الغرباء

الصييكني مف خبلؿ مخابراتو عمى استيداؼ المجتمع الفمسطيني بمختمؼ  االحتبلؿكقد عكؼ 
جنيد أكبر عدد ممكف لمعمؿ لصالح أجيزتو االستخبارية كمدىا بالمعمكمات التي تساعدىا فئاتو بيدؼ ت

 عمى السيطرة السياسية كاالقتصادية كاألمنية كالعسكرية.

في مجمكعات شاركت مع  -في الكاقع الفمسطيني-كخطكرة العمبلء تمثمت بأبشع صكرىا 
فمسطينييف، األمر الذم دفع بالفصائؿ الفمسطينية الكحدات الخاصة اإلسرائيمية في تصفية المقاكميف ال

؛ ألنيـ يشكمكف حالة أخطر  إلى جعؿ تصفية ىؤالء العمبلء عمى أكلكيات أجندة العمؿ الكطني المقاـك
تماما كما شكؿ المنافقكف في عيد النبكة خطرا عمى  ،عمى المجتمع الفمسطيني مف االحتبلؿ نفسو

 .2معيافليف الذيف كاف كفرىـ ظاىر يالحقيقالدكلة اإلسبلمية فاؽ خطر الكفار 

بكافة أجيزتيا  في قطاع غزة عممت كزارة الداخمية كاألمف الكطنيكنظرا لخطكرة التخابر فقد 
داراتيا المختصة عمى محاربة ظاىرة التخابر مع االحتبلؿ عقب إنشاء جياز األمف الداخمي عاـ  كا 

كمنذ ذلؾ الحيف  ،المنكط بو ميمة حفظ الجبية الداخمية كحماية ظير المقاكمة الفمسطينية 2007
كانحصارىا بشكؿ كبير  ،التخابر في مكاجية جريمة في قطاع غزة يشيد تطكرا مممكسا كالعمؿ األمني

 .3ـ1948الصييكني الممتد منذ نكبة عاـ  – عما كانت عميو طيمة سنكات الصراع العربي
  

                                                           
 .61التحميؿ النفسي لبلستخبارات، دار الكتاب العربي، دمشؽ، ص سمير عبده، 1
 .32خضر محمكد عباس، العمبلء في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، مرجع سابؽ، ص 2
 مكقع الحممة الكطنية لمكاجية التخابر التابع لكزارة الداخمية الفمسطينية، 3

http://moidev.moi.gov.ps/sites/page.aspx?sd=76&cat=46 . 

http://moidev.moi.gov.ps/sites/page.aspx?sd=76&cat=46
http://moidev.moi.gov.ps/sites/page.aspx?sd=76&cat=46
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 الفرع الثاني: التفرقة بين جريمة التخابر وبعض الجرائم األخرى
 أوال: التفرقة بين جريمة التخابر وجريمة التجسس

لقد عرفنا مف قبؿ جريمة التخابر بأنيا: عبارة عف سمكؾ أك نشاط إيجابي أك سمبي يصدر مف 
 ،إحداىا إرادتو كاألخرل إرادة مف يتعامؿ معو ،أك بتبلقي إرادتيف ،الجاني الكطني بإرادتو المنفردة
بقصد االتصاؿ مع جية أجنبية أك مف يعمؿ لمصمحتيا كتزكيدىا بكؿ  ،بصكرة عمنية أك بصكرة سرية

 ما مف شأنو اإلضرار بمصمحة الدكلة الكطف بمختمؼ المجاالت.

سرية كالعمنية أما جريمة التجسس أك الجاسكسية فينصرؼ مفيكميا إلى: مجمكعة اإلجراءات ال
ة تشتمؿ أنكاعا مختمفة مف النشاطات المتعمقة يالتي يتخذىا شخص ليستكلي عمى معمكمات حيكية حقيق

باألمف القكمي كالسياسة الخارجية التي تمارسيا الدكلة لكشؼ أسرار مدنية كانت أك عسكرية عف طريؽ 
كير المستندات كالتقارير البحث كالتقصي كالمبلحظة كالتحرم كاالستعبلـ كسرقة الكثائؽ كتص

كاالستحكامات كالمشركعات كالمعسكرات كاألسمحة كالمنشآت كغير ذلؾ مف األساليب العمنية المباحة 
التي يعتبر ارتكابيا إما جريمة تنحط إلى كىدة الخيانة العظمى كتنتيي بحياة –كالكسائؿ الممنكعة 

ما بطكلة ترتفع بصاحبي مف أجؿ  ،-ا إلى مراتب التكريـ كالتمجيدمرتكبيا أحيانا إلى اإلعداـ، كا 
 .1استخداميا في مخططات العمميات السرية كالعمنية لمدكلة

كأية معمكمات  ،كتتفؽ الجريمتاف في ككنيما تنصباف عمى سر مف أسرار الدكلة بمعناىا الكاسع
بمصالح الدكلة  أك تساعد الدكلة األجنبية أك العدكة لئلضرار ،أك كثائؽ تتعمؽ باألمف القكمي لمدكلة

 سكاء العسكرية أك االقتصادية أك السياسية أك الدبمكماسية.

فإذا كاف الجاني يتمتع بجنسية الدكلة  ،كلعؿ التمييز يدؽ بيف الجريمتيف في جنسية الفاعؿ
أما إذا كاف الفاعؿ ال يتمتع بجنسية الدكلة بؿ بجنسية  ،عف جريمة التخابر اعندئذ اعتبر فعمو تعبير 

 عف جريمة التجسس أك الجاسكسية. انبية عندئذ اعتبر فعمو تعبير دكلة أج

                                                           
. جماؿ الكاشؼ، عمالقة 11سعيد الجزائرم، ممؼ الثمانينات عف حرب المخابرات، دار دمشؽ لمطباعة كالنشر، ص 1

د شحادة، قناع القناع، . محم3الفف األسكد، أخطر الجكاسيس عبر التاريخ، دار الطبلئع لمنشر كالتكزيع كالتصدير،  ص
 .24مرجع سابؽ، ص
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قد اعتبرت جريمة التخابر  1كتبقى اإلشارة إلى أف بعض التشريعات كمنيا التشريع الفرنسي
كبعض التشريعات  ،كجريمة التجسس جريمة كاحدة كأدرجت جريمة التخابر تحت مفيـك جريمة التجسس

كاعتبرت أف الجاني في جريمة التخابر ىك الجاني  ،قت بيف الجريمتيفكمنيا التشريع الفمسطيني قد فر 
، كىذا ما ىك كاضح مف نصكص قانكف العقكبات أما في جريمة التجسس ىك الجاني األجنبي ،الكطني
 .الثكرم

قد أحسف المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الثكرم حينما فصؿ بيف  كيرل الباحث أنو
 كاعتبر جريمة التخابر جريمة تستقؿ بذاتيا عف جريمة التجسس. ،الجريمتيف كأفرد كؿ جريمة عمى حدة

 التنسيق األمنيجريمة جريمة التخابر و التفرقة بين  ثانيا:
كالتي  1993عاـ  -سابقا الصييكني رئيس كزراء الكياف-إلى رابيف  2نصت رسالة عرفات

صدرت قبؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك عمى تعيد منظمة التحرير الفمسطينية بمبلحقة اإلرىاب كاإلرىابييف، 
كجاء اتفاؽ أكسمك بعد ذلؾ لينص عمى إقامة تنسيؽ أمني بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف دكف أف يدخؿ 

ىك مبلحقة اإلرىاب، كالعمؿ عمى القضاء عمى مصادر لكنو كاف مف المفيـك أف المقصكد  .3بتفاصيؿ
 .4تيديد األمف اإلسرائيمي كليس الفمسطيني

ال  لتضع تكضيحا لمتنسيؽ األمني بحيث نصت عمى أنو 1995كجاءت اتفاقية طابا لعاـ 
ما يحؽ لمسمطة مبلحقة الذيف تعاكنكا مع إسرائيؿ سكاء بالتحقيؽ أك المساءلة أك الطرد مف الكظيفة، بين

                                                           
( لممكاطف مرتكب 76، 75نفس العقكبة لكبل الجريمتيف في المكاد ) 1939فقد قرر قانكف العقكبات الفرنسي لعاـ  1

( مف ذات القانكف لؤلجنبي مرتكب جريمة التجسس، باستثناء حمؿ السبلح ضد فرنسا 77جريمة التخابر، كالمادة )
( عمى اعتبار أنو ال يككف محؿ عقاب حيف يقع مف أجنبي تأدية 75ي الفقرة األكلى مف المادة )المنصكص عمييا ف

لكاجب عميو. كىذه التفرقة بيف جريمتي التخابر كالتجسس إنما لمتمييز في تسمية ذات الجريمة بحسب ما إذا كاف فاعميا 
احدة كالعقاب عمييا كاحد سكاء كقعت مف مكاطف أـ مكاطنا أـ أجنبيا كالذم ال يتعمؽ بيا أثر قانكني ما، فالجريمة ك 

كقعت مف أجنبي كذلؾ في التشريع الفرنسي. رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، منشأة المعارؼ، 
 .16، ص1990اإلسكندرية، 

 .سطينيةكرئيس منظمة التحرير الفم الراحؿ ياسر عرفات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينيةالرئيس  2
 ،29/1/2011عبد الستار قاسـ، مقاؿ: التنسيؽ األمني دفاع عف أمف إسرائيؿ، السبت  3

http://www.grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067. 
عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية كانعكاسو عمى التنمية السياسية، رسالة حناف ظاىر عرفات، أثر اتفاؽ أكسمك  4

 .54، ص2005ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 

http://www.grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067
http://www.grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067
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فالنص كاضح كىك  .1نصت عمى مبلحقة اإلرىاب كاإلرىابييف، أم المجاىديف كالمقاكميف الفمسطينييف
مف كؿ مسئكلية، كيطمب زج المناضميف بالسجكف  كالمتخابريف مع العدكيعفي الجكاسيس كالعمبلء 

 .2-اإلسرائيمي-كالتخمص مف نضاليـ كتيديدىـ لؤلمف القكمي 

بشكؿ صريح ككاضح إجراءات كآليات لتنسيؽ العمؿ األمني بيف تضمف اتفاقيات أكسمك ت
السمطة كاالحتبلؿ الصييكني، بما فيو مطاردة كمبلحقة المقاكميف كمنيا أف تعتقؿ السمطة مف يطمب 

 .3المحتؿ اعتقاليـ كأف تقدـ ليـ تقارير بكؿ ما ينجزكه مف تحقيقات ذاتية أك مكجية مف قبؿ المحتؿ

% مف المعتقميف اإلدارييف )أم المعتقميف بدكف 85األمني كجد أكثر مف كبسبب التنسيؽ 
محاكمة( في سجكف االحتبلؿ أف ممفاتيـ األمنية لدل السمطة سبقتيـ إلى جياز الشاباؾ، كبعضيـ قد 

بالصكت  ألجيزة األمنية الفمسطينية مسجمةأسمعو محققك الشاباؾ اعترافاتو التي أدلى بيا لدل ا
 .4حسب دراسة أجراىا المعتقمكف اإلداريكف في سجكف االحتبلؿ كالصكرة، كذلؾ

ىذا كقد أشار رئيس جياز األمف العاـ لمكياف الصييكني األسبؽ "عامي أيمكف" إلى مدل 
التنسيؽ األمني بيف سمطة راـ هللا كالكياف الصييكني بقكلو: "لكال التنسيؽ األمني بيف السمطة الفمسطينية 

. كيقصد بالعمميات اإلرىابية الكبرل أعماؿ 5كبرل" -إرىابية-تـ إحباط عمميات  كالكياف الصييكني لما
 المقاكمة.

في راـ هللا كسمطات االحتبلؿ  ةكبسبب التنسيؽ األمني كالتقارير الدكرية بيف السمطة الفمسطيني
ـ لمعدك األسير المجاىد عبد هللا البرغكثي كعباس السيد كأحمد سعادات كحسف سبلمة كغيرى تـ تسميـ

الصييكني، فجريمة التخابر مع العدك نراىا كاضحة جدا في ما تقكـ بو السمطة الفمسطينية مف تنسيؽ 

                                                           
حناف عرفات، أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية كانعكاسو عمى التنمية السياسية، مرجع سابؽ،  1

 .65ص
 كما بعدىا. 136، ص1998عبد الستار قاسـ، الطريؽ إلى اليزيمة، نيساف،  2
حناف عرفات، أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية كانعكاسو عمى التنمية السياسية، مرجع سابؽ،  3

 .55ص
 ياسيف عزالديف، مقاؿ: كممات في التنسيؽ األمني كمصافحة العدك، 4

post_5.html-http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2012/10/blog . 
 أحمد الدبش، مقاؿ: التنسيؽ األمني مع العدك ... خيانة عظمى، 5

org/word/2012/mai/127.htmhttp://www.safsaf.. 

http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html
http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html
http://www.safsaf.org/word/2012/mai/127.htm
http://www.safsaf.org/word/2012/mai/127.htm
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تحت غطاء ما يسمى التنسيؽ  مع الكياف الصييكني كتبادؿ لممعمكمات كالتقارير كالكثائؽ كتعاكف أمني
 .األمني

بات الثكرم لمنظمة التحرير ( مف قانكف العقك 131لمادة )نكتفي بالذكر ىنا ما نصت عميو اك 
سعى لدل دكلة أك جية معادية لمثكرة  -1عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف:  1979الفمسطينية لعاـ 

سعى لدل  -2أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدكانية ضد الثكرة. 
ف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية دكلة أجنبية معادية أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممك 

 .1أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة الفمسطينية"

 ،أف جريمة التنسيؽ األمني تندرج تحت جرائـ الخيانة كبالتالي كمف خبلؿ ما تقدـ يرل الباحث
كالمعمكمات  ألسرارابتسميـ  ةتحت جرائـ التخابر كباألخص تمؾ المتعمقكيندرج بعض مف صكرىا 

فالتنسيؽ  ؛لبلحتبلؿ اإلسرائيميالمقاكمة الثكرة ك المكاطنيف ك أمف ك  بأمف الببلد المتعمقةكالكثائؽ كالتقارير 
 .األمني ال يقتصر عمى التخابر فقط بؿ يتعدل إلى الخيانة ضد الكطف بشتى صكرىا

  

                                                           
المطبؽ في الضفة الغربية، كالمادة  1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )112(، كالمادة )111يقابميا المادة ) 1
المطبؽ في قطاع غزة الخاص بالجرائـ الماسة بأمف  1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )77/ ب(، كالمادة )77)

 الدكلة.
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 المبحث الثاني
 األركان العامة لجريمة التخابر

ي ألية جريمة خضكعيا ألحكاـ قانكنية معينة، قد تككف أحكاما عامة، يفترض البنياف القانكن
كقد تككف تمؾ األحكاـ أحكاما خاصة استنادا إلى القكاعد المكضكعية في القانكف الجنائي، فضبل عف 

 النمكذج القانكني الذم ينطبؽ عمى تمؾ الجريمة.

ركنيف، األكؿ مادم كالثاني كلما كاف النمكذج القانكني لمجريمة يقكـ بحسب األصؿ عمى 
كلكؿ ركف مف ىذه األركاف عناصره المميزة عمى اعتبار أف ىذا ما يميز كؿ جريمة عف  .1معنكم

غيرىا كيضفي عمييا الكصؼ الذم تعرؼ بو، لذا يثار التساؤؿ ىنا، ىؿ أف جريمة التخابر تختص 
حالة الشركع فييا، أـ أف الجريمة تعد بأركاف متميزة عف األركاف العامة لمجرائـ؟ كىؿ يمكف تصكر قياـ 

 االشتراؾتامة بمجرد ارتكاب العمؿ التنفيذم ليا بغية التشديد عمى الجناة؟ كىؿ أف القكاعد العامة في 
 الجنائي تسرم عمى جريمة التخابر؟ كىذا ما سنتناكلو في ىذا المبحث.

 المطمب األول: الركن المادي لجريمة التخابر
مة ىك العمؿ الخارجي الذم تظير بو الجريمة إلى العالـ الخارجي سكاء الركف المادم لمجري

كيتمثؿ ىذا العمؿ في السمكؾ  ،كاف بفعؿ أك بقكؿ بحسب ما يتطمبو المشرع في كؿ جريمة عمى حدة

                                                           
مف الفقو يذىب إلى أف لمجريمة ثبلثة أركاف، مادم كمعنكم كالركف الشرعي، كىك الصفة غير المشركعة ىناؾ جانب  1

لمسمكؾ اإلجرامي سكاء كاف فعبل أك امتناعا، كلتحقؽ ىذه الصفة يقتضي خضكع السمكؾ لنص تجريـ كعدـ خضكعو 
ركنا في الجريمة، في حيف أنو منشؤىا لسبب إباحة. كال نتفؽ مع ىذا الرأم ألنو مف الصعب اعتبار نص التأثيـ 

كمصدر كجكدىا، كال يتصكر اعتبار المنشئ مجرد عنصر فيما أنشأ. كبدأت الكتابات الحديثة في قانكف العقكبات تنحك 
ىذا المنحى، بمعنى عدـ إدخاؿ نص التجريـ في أركاف الجريمة، كىك ما سار عميو قانكف العقكبات الفرنسي لعاـ 

العبل عقيدة، االتجاىات الحديثة في قانكف العقكبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، القاىرة، . محمد أبك 1992
. محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مطبعة جامعة القاىرة، دار النيضة 33، ص1997

فصيؿ حكؿ حجج أنصار الركف الشرعي كما بعدىا. كلمزيد مف الت 37، ص1983العربية، القاىرة، الطبعة العاشرة، 
لمجريمة، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، النظرية العامة لمجريمة كالنظرية العامة لمعقكبة 

كما بعدىا. أكـر نشأت إبراىيـ،  521، ص1982كالتدبير االحترازم، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الخامسة، 
 كما بعدىا. 47، ص1998امة في قانكف العقكبات المقارف، مطبعة الفتياف، بغداد، الطبعة األكلى، القكاعد الع
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كىذا الركف ىك أكؿ  ،يمابينكعبلقة السببية  ،الذم يصدر عف الجاني كالنتيجة المترتبة عمى ىذا السمكؾ
ذا تخمؼ كمو أك بعض1لمذيف ترتكز عمييما نظرية الجريمةالركنيف ا  .2الجريمة ةدحكاف مانعا مف ك  و. كا 

 عناصر الركن المادي لجريمة التخابرالفرع األول: 
كبدكنو ال يتصكر قياميا كبالتالي ال تجكز  ،تتحقؽ الجريمة مف ركف مادم البد مف تكافره

نتيجة الىي السمكؾ ك  عناصر كيقـك الركف المادم عمى ثبلثة ،كقاعدة عامة المعاقبة بدكف القياـ بو
 :النحك التاليكىك ما سنتناكلو بالتحميؿ عمى  ،اإلجرامية كالعبلقة السببية بينيما

 : السموك اإلجراميأوال
كالذم عرفو بعض عمماء القانكف  ،ال جريمة بدكف سمكؾ مادم والقاعدة المتفؽ عمييا بأن

 .3اني االختيارية التي تحدث تأثيرا في العالـ الخارجي أك في نفسية المجني عميوالجنائي بأنو حركة الج

يعاقب عمى مجرد النية اآلثمة طالما بقيت في ذىف صاحبيا  ال كينبني عمى ىذا أف القانكف
 كبالتالي يتخذ السمكؾ المادم صكرتيف: ،كلـ تترجـ إلى سمكؾ مادم

 الفعل اإلجرامي .1
ستخدـ تكلكف معظـ التشريعات المقارنة كالفمسطيني  ،)السمكؾ االيجابي(يطمؽ عميو الفقو 

القانكف عف القياـ بو أك يتمثؿ في حركة عضكية  ىكىك عبارة عف القياـ بفعؿ يني ،مصطمح )الفعؿ(
 .4عف الجاني ةإرادية صادر 

 عمى أنو ينبغي أف يبلحظ أف الفعؿ ليس مجرد حركة عضكية أك عضمية يتمثؿ في ضغط أك
نما يجب أف تككف تمؾ الحركة إرادية ،تحريؾ أك كتابة أك غمزة عيف أم أف يككف الفاعؿ قد أرادىا  ،كا 

                                                           
، 1996أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة السادسة،  1

 .159ص
. أحمد عكض 220، ص2003كبات، دار النيضة العربية، أحمد شكقي أبك خطكة، شرح األحكاـ العامة لقانكف العق 2

 .255، ص2006 -2005ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم )القسـ العاـ(، دار النيضة العربية، مصر، 
 .228، ص1979رؤكؼ عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي، دار الفكر العربي،  3
)القسـ العاـ(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة األكلى،  طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات 4

 .243، ص2012
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كىكذا فإننا نبلحظ أف الفعؿ اإليجابي يصبح متككنا مف حركة عضكية  ،تحقيقا لغرض إجرامي معيف
 .1إرادة تمؾ الحركة باإلضافة إلىأك عضمية 

كأىمية ىذه الصفة اإلرادية تؤدم  ،ف تصدر عف إرادةبالتالي يشترط في الحركة العضكية أك 
أك مف شأنيا تضر  ،فمف يدلى بمعمكمات تتعمؽ بأسرار الدكلة ،استبعاد كؿ حركة غير إرادية إلى

بالدكلة أك المقاكمة كىك كاقع تحت تأثير مادة مخدرة كضعت لو مف قبؿ العدك ال يرتكب فعبل إجراميا 
 ة.لتجرد حركتو مف الصفة اإلرادي

 الترك اإلجرامي .2
كبعض التشريعات تسميو االمتناع أك الجريمة السمبية أك  ،يطمؽ عميو الفقو )السمكؾ السمبي(

 جريمة االمتناع أك الترؾ.

ف كاف األصؿ في قانكف العقكبات أف ينيى عف إتياف فعؿ مجـر فإنو في بعض األحياف  -كا 
 ماية لبعض المصالح كالحقكؽ.يأمر بالقياـ بعمؿ كيعاقب عف االمتناع عنو ح -نادرا

فالترؾ اإلجرامي أك السمكؾ السمبي ىك امتناع الشخص عف إتياف فعؿ إيجابي معيف كاف 
كأف يككف  ،شرط أف يكجد كاجب قانكني يمـز بيذا الفعؿبالمشرع ينتظره منو في ظركؼ معينة 

 .2باستطاعة الممتنع إتيانو بإرادتو

عناصر البد مف تكافرىا لكي  ةاإلجرامي مشركط بثبلثكمف ىذا التعريؼ نستخمص أف الترؾ 
 كىي: ،يؤدم إلى إحداث النتيجة المحظكرة قانكنا فيتساكل مع الفعؿ اإلجرامي

أم أنو ليس  ،اإلحجاـ عف فعؿ إيجابي معيف: ليس االمتناع مجرد مكقؼ سمبي أيا كاف . أ
نما ىك مكقؼ سمبي بالقياس إلى فعؿ إيجابي معيف ،إحجاما مجردا كمف ىذا الفعؿ  ،كا 

 -صراحة أك ضمنا–كىذا الفعؿ يحدده القانكف  ،اإليجابي يستمد االمتناع كيانو ثـ خصائصو
كيعني أف الشارع يعتبر ىذه الظركؼ مصدرا لتكقعو أف يقدـ  ،بالنظر إلى ظركؼ معينة

                                                           
كامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة  1

 .204، ص2009األكلى، اإلصدار الثاني، 
 .214، ص2006انكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، نظاـ تكفيؽ المجالي، شرح ق 2
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 فإف لـ يأت ىذا الفعؿ بالذات ،شخص عمى فعؿ إيجابي معيف تقتضيو الحماية الكاجبة لمحقكؽ
 .1فيك ممتنع في نظر القانكف

يستمد االمتناع أىميتو القانكنية مف األىمية التي يسبغيا القانكف عمى الفعؿ  الكاجب القانكني: . ب
اإليجابي فبل كجكد لبلمتناع إال إذا كاف الفعؿ اإليجابي قد فرض فرضا قانكنيا عمى مف امتنع 

  .2عنو
 ،الفعؿ أك االمتناع كبلىما سمكؾ يستند إلى إرادة طبيعية في اإلنساف الصفة اإلرادية لبلمتناع: . ت

إذ  ،بيد أف اإلرادة في الفعؿ إرادة دافعة حيث تدفع الحركة العضكية أك العضمية إلى دنيا الكاقع
 .3بيا في االمتناع إرادة مانعة لككنيا تمنع الحركة مف الظيكر إلى العالـ الخارجي

خابر بالترؾ، فمف يرل آخر يتخابر مع العدك كيفشي سرا مف أسرار كيتصكر كقكع جريمة الت
المقاكمة أك الدكلة أك أية أسرار أخرل متعمقة بالمصالح القكمية كلـ يبمغ السمطات المختصة عنو فقد 

 .4ارتكب الجريمة بسمكؾ سمبي يعاقب عميو القانكف

ة أك بالمقاكمة أك بأية مصمحة ككذلؾ مف يترؾ أكراقا أك كثائؽ يعمـ أنيا تتعمؽ بأمف الدكل
 ،سمككا سمبيا يعاقب عميو القانكف ةفيككف قد ارتكب حقيق ،قكمية أخرل دكف حفظيا كالحفاظ عمييا

 .5حيث أنو تياكف باألكراؽ كالكثائؽ المتعمقة بأمف الدكلة كالمقاكمة كمصالح الدكلة القكمية األخرل
  

                                                           
 كما بعدىا. 269محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، النظرية العامة لمجريمة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة،  2

 كما بعدىا. 210، ص2010
 .205كامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 3
يث تنص عمى أنو: "يعاقب بالسجف المؤقت كؿ مف عمـ ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ح177المادة ) 4

بارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ كلـ يبمغ السمطات المختصة بيا، أك أخفى أشياء استعممت في 
 ارتكابيا أك تحصمت منيا كىك عالـ بذلؾ".

المطبؽ في قطاع غزة الخاص بالجرائـ الماسة بأمف  1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )82حيث نصت المادة ) 5
جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف  500يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز الدكلة عمى أنو: "

/ 77/ ب(، ك)77/ أ(، ك)77(، ك)77ص عمييا في المكاد )سيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ المنصك 
(. فإذا كقع 80/ ق(، ك)78/ د(، ك)78/ جػ(، ك)78/ ب(، ك)78/ أ(، ك)78(، ك)78/ ق(، ك)77/ د(، ك)77جػ(، ك)

 ".ذلؾ في زمف الحرب أك مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة
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 : النتيجة اإلجراميةثانيا
انقسـ الفقو في شأف تعريؼ النتيجة اإلجرامية إلى اتجاىيف: األكؿ قانكني، كالثاني مادم؛ 
فأنصار االتجاه القانكني لمنتيجة يعرفكنيا بأنيا العدكاف الذم يصيب حقا أك مصمحة يحمييا القانكف 

حؿ ي ضرر فعمي يصيب الحؽ أك المصمحة محؿ الحماية أك في مجرد تعريض ىذا المفسكاء تمثؿ 
لمخطر، كينتيي ىذا االتجاه الفقيي إلى القكؿ بأف النتيجة شرط أك عنصر في كؿ جريمة، أما االتجاه 
اآلخر كىك االتجاه المادم فيصكر النتيجة عمى أنيا تغيير يطرأ في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ 

نتيجة كفقا ليذا المعنى ال اإلجرامي، أم يعتبر النتيجة حقيقة مادية ليا كيانيا في العالـ الخارجي، كال
 .1تككف عنصرا في جميع الجرائـ

فالنتيجة عنصر في الركف المادم لكؿ جريمة، كىي بمدلكليا القانكني أم تحقؽ االعتداء الذم 
يحميو القانكف شرط ضركرم لتكافر الركف المادم في كؿ جريمة، كلكف إذا نظرنا إلى النتيجة في 

 .2ذم يحدث في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ اإلجراميمدلكليا المادم فيك التغيير ال

ال تدخؿ النتيجة اإلجرامية ضمف مقكماتيا، ليذا ال يشترط أف تككف  كفي جريمة التخابر
المعاكنة قد تمت بالفعؿ، ليذا فإف مف يتخابر مع دكلة معادية لمحصكؿ عمى أسرار الدفاع لتسميميا 

بية تقع منو ىذه الجريمة بصكرة تامة، بصرؼ النظر عف عدـ إلييا بقصد معاكنتيا في عممياتيا الحر 
 تمكنو مف تحقيؽ ىذه المعاكنة بسبب افتضاح أمره.

كأيضا يكتفي فعؿ السعي كالتخابر مع الدكلة المعادية أك ممف يعممكف لمصمحتيا لمقكؿ بكقكع 
 فبل يشترط القياـ بأعماؿ عدائية ضد الببلد. ،جريمة التخابر بصفة تامة

 : عالقة السببيةثالثا
عبلقة السببية تعني العبلقة التي تربط ما بيف الفعؿ كالنتيجة اإلجرامية كتثبت أف ارتكاب الفعؿ 

 .3ىك الذم أدل إلى حدكث النتيجة فقرر بذلؾ تكافر شرط أساسي لمسئكلية مرتكب الفعؿ عف النتيجة

المادم في الجرائـ المادية، كمف ىنا تبدك األىمية القانكنية ليا، فيي مف عناصر الركف 
فإذا أمكف إسناد النتيجة إلى السمكؾ، اكتمؿ  .1كتحققيا شرط أساس مف شركط المسئكلية الجزائية عنيا

                                                           
 .299، ص1997كعمي القيكجي، النظرية العامة لمجريمة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  فتكح الشاذلي 1
 كما بعدىا. 211محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .266طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
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الركف المادم لمجريمة كتحققت بالتالي المسئكلية الجزائية إذا اكتممت األركاف األخرل لمجريمة، أما إذا 
ة بأف كاف تحققيا ال يرجع إلى سمكؾ الجاني؛ فبل يمكف أف انتفت عبلقة السببية بيف السمكؾ كالنتيج

 .2تقـك مسئكليتو عف الجريمة التامة

كتبدك أىمية عبلقة السببية أيضا في أنيا الركيزة التي يقكـ عمييا مبدأ ىاـ مف مبادئ حقكؽ 
 فإذا انتفت عبلقة السببية بيف السمكؾ ،اإلنساف كىك أف ال يسأؿ شخص إال عف فعمو الشخصي

اإلجرامي كالنتيجة فبل يسأؿ الشخص إال عف سمككو فقط )إذا ككف في ذلؾ جريمة( دكف النتيجة التي 
 .3لـ يتسبب سمككو فييا

كعميو، فإف تكافر أك انتفاء عبلقة السببية يككف في الجرائـ التي يتطمب المشرع في أنمكذجيا 
تيجة بسبب فعؿ مف الجاني، أـ بسبب تحقؽ نتيجة إجرامية مادية، يستكم بعد ذلؾ أف يككف تحقؽ الن

ترؾ ترتب عميو النتيجة اإلجرامية، أما إذا كانت الجريمة معنكية التي يكفي المشرع لقياميا ركنيا 
 .4المادم ارتكاب السمكؾ ذاتو، فبل يككف ىناؾ مجاؿ لمبحث في عبلقة السببية
، حيث أف عبلقة 5ائـ الشكميةففي جريمة التخابر ال مجاؿ لبحث العبلقة السببية ككنيا مف الجر 

جرائـ التخابر إلى السببية تفترض كجكد عنصريف ىما السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة المادية، كال كجكد في 
 فعؿ السعي أك التخابر أك أم فعؿ آخر تقكـ بو الجريمة.

 المحاولة والعدول اإلرادي في جريمة التخابر: الثانيالفرع 
 التخابر: المحاولة في جريمة أوال

يعتبر الشخص بأنو المحاكلة اإلجرامية بقكلو: "قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة  يعرؼ
حاكؿ ارتكاب الجـر إذا ما شرع في تنفيذ نيتو عمى ارتكاب ذلؾ الجـر باستعماؿ كسائؿ تؤدم إلى 

 .1"ى حد إيقاع الجـركأظير نيتو ىذه بفعؿ مف األفعاؿ الظاىرة كلكنو لـ يتمكف مف تنفيذ نيتو إل ،كقكعو

                                                                                                                                                                                 
 .302كف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسني، شرح قان 1
 .148عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 2
 .426، ص2009عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة،  3
 .474قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صأحمد فتحي سركر، الكسيط في  4
الجرائـ الشكمية: ىي تمؾ الجرائـ التي ال يتطمب القانكف في ركنيا المادم حدكث نتيجة جرمية معينة، أما الجرائـ  5

 المادية: ىي التي يتطمب القانكف في نمكذجيا حدكث نتيجة معينة أك حدث جرمي معيف. محمد زكي أبك عامر، قانكف
 كما بعدىا. 180، ص1996العقكبات )القسـ العاـ(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
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كالعنصر الذم يتخمؼ  .2فالمحاكلة اإلجرامية جريمة ناقصة بسبب عدـ اكتماؿ الركف المادم
 .3فيو كيجعؿ الجريمة في حالة محاكلة ىك النتيجة اإلجرامية

كبالتالي ال يمكف تصكر المحاكلة في الجريمة الشكمية ألنو ليس ليا نتيجة مادية، كىي تتحقؽ 
السمكؾ دكف انتظار أم نتيجة كتندمج المحاكلة في ىذا السمكؾ؛ لذا كانت المحاكلة غير فكر ارتكاب 

ممكنة فييا كيغني عف البحث فييا معاقبة السمكؾ الحاصؿ، أما في الجريمة المادية فيمكف تصكر 
 صكرتي المحاكلة فييا: صكرة المحاكلة الناقصة أك الجريمة المكقكفة، حيث يكقؼ فييا سمكؾ الفاعؿ
قبؿ تمامو، كصكرة المحاكلة التامة أك الجريمة الخائبة حيث يتـ السمكؾ اإلجرامي لكف النتيجة ال 

 .4تتحقؽ لظرؼ خارج عف إرادة الفاعؿ كفشمو في إصابة المجني عميو لعدـ إتقاف الرماية

كلما كاف السمكؾ المككف لجريمة التخابر يتمثؿ في حدث ليس ببلـز فيو أف يككف مؤذيا كىك 
حض االتصاؿ بالدكلة األجنبية الستعدائيا كلك لـ تصبح مف جراء ذلؾ عدكة بالفعؿ؛ فإف الجريمة ال م

ف كاف يتصكر فييا الشركع المكقكؼ  .5يتصكر أف تقع ناقصة في صكرة شركع خائب، كا 

كتتـ الجريمة بمجرد السعي أك التخابر، بغض النظر عما إذا تحقؽ العمؿ العدائي أـ لـ 
ركع متصكر في ىذه الجريمة، كمثالو أف يرسؿ الجاني رسالة تتضمف معمكمات ييدؼ مف يتحقؽ، كالش

كال  ،قبؿ كصكليا إلى العدك الكطنيةفتقع الرسالة في يد السمطات كرائيا إلى استعداء دكلة أجنبية 
ضا كنرل أي. 6عقاب عمى العمؿ التحضيرم ليذه الجريمة، ما لـ يكف مككنا لجريمة أخرل قائمة بذاتيا

لكي يتـ ردع كؿ مف تسكؿ  ؛أنو البد مف أف يخضع لمعقاب كؿ مف حاكؿ أك شرع في جريمة التخابر
                                                                                                                                                                                 

المطبؽ في فمسطيف،  1936لسنة  74( قانكف العقكبات رقـ 1/ 30تعريؼ المحاكلة في قكانيف العقكبات: المادة ) 1
( مف 68قانكف العقكبات المصرم، كالمادة )( مف 45( مف مشركع القانكف الجنائي العربي المكحد، كالمادة )96المادة )

/ أ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير 70قانكف العقكبات األردني كالمطبؽ في الضفة الغربية، كالمادة )
 .1979الفمسطينية لعاـ 

 .163عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 2
 .437أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
سمير عالية، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت،  4

 .208، ص1998طبعة منقحة كمعدلة، 
 .28حة العمكمية، مرجع سابؽ، صرمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصم 5
عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، الجنايات كالجنح المضرة بالمصمحة  6

 .45، ص2003العامة في ضكء الفقو كالقضاء، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، 
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كقد أحسف المشرع المصرم في قانكف األحكاـ  ،يمكف أف يضر الدكلة يءلو نفسو بالقياـ بأم ش
المادة  كىذا ما تنص عميو ،العسكرية عندما عاقب عمى الشركع في جرائـ التخابر الخاصة بالعسكرييف

 .1( مف القانكف نفسو128)

عد مرتكبا لجريمة تامة يمحكمة النقض الفرنسية "بأف المتيـ الطاعف )المستأنؼ(  كقد قضت
لمجرد إتيانو ألعماؿ تحضيرية إذا كاف ثبت في حقو أنو كاف أسيرا لدل السمطات األلمانية، كرضي أف 

ى معمكمات حربية مثؿ أمكنة الكحدات يضع نفسو في خدمة الجاسكسية األلمانية )الجستابك( عم
الحربية كأسماء القكاد الكبار كنقط إلقاء القنابؿ عمى باريس، كأف مجرد قبكؿ الطاعف )المستأنؼ( 
التجسس كمجرد دخكلو المعسكر الحربي يكّكف جريمة تامة في التخابر كال يعد مف قبيؿ األعماؿ 

كقضت محكمة النقض بعدىا برفض الطعف في  التحضيرية ليذه الجريمة كما ادعى في استئنافو"،
 .2الحكـ الصادر بإعدامو

 : العدول اإلرادي في جريمة التخابرثانيا
ال يكفي أف يقترؼ الجاني سمككيات صالحة لكقكع الجريمة حتى يتكافر في حقو المحاكلة 
اإلجرامية؛ بؿ يمـز أال تتـ الجريمة كأف يككف عدـ تماميا راجعا ألسباب ال دخؿ إلرادتو فييا، أم أف 

إتماـ  يككف عدكلو عف إتماـ الجريمة غير إرادم أك اضطرارم، كيككف كذلؾ في كؿ حالة لـ يحؿ دكف
التنفيذ سكل مبلبسات خارجية عف إرادتو، كتضطره مكرىا إلى عدـ إتماـ تنفيذىا، كسكاء أكاف ىذا 

 .3اإلكراه ماديا أـ معنكيا، إذ في جميع الحاالت يككف عدـ إتماـ التنفيذ بسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو

يقطع شكطا في سبيؿ يككف العدكؿ إراديا إذا كاف كليد قرار حر مف قبؿ الجاني بعد أف 
ما أف تقع النتيجة؛ لكنو  دارتكاب الجريمة، إما بأف يستنف السمكؾ كمو ثـ يمنع بنفسو كقكع النتيجة، كا 

. فاإلرادة التي يعتد بيا المشرع في ىذا المقاـ ىي تمؾ اإلرادة الحرة التي إذا 4سرعاف ما يمغي مشركعيا

                                                           
مى أنو: "يعاقب عمى الشركع في الجرائـ المنصكص ( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم ع128تنص المادة ) 1

 عمييا في ىذا القانكف بالعقكبات المقررة لمجريمة األصمية إال إذا نص قانكنا عمى خبلؼ ذلؾ".
 .469، ص286، رقـ 1949مجمكعة أحكاـ النقض الفرنسية، سنة  2
 كما بعدىا. 174عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3
 .186، ص1989جبلؿ ثركت، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، الدار الجامعية، بيركت،  4
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ريمة أك العدكؿ عنيا فإنو يؤثر مختارا أف يعكد مف إذا استند إلييا الجاني في المفاصمة بيف إتماـ الج
 .1حيث أتى كأال يتـ ما بدأ

 ،، فقد يككف الباعث ىك الندـ كالتكبةفي جريمة التخابر كال أىمية ىنا لبكاعث العدكؿ كأسبابو
رادة عدـ إراقة دـ إنساف . كقد يككف الباعث ىك اإلشفاؽ عمى المجني عمييـ أك الرغبة في احتراـ 2كا 

 شريعة كالقانكف أك الخكؼ مف الجزاء.ال

أف العدكؿ اإلرادم يمنع العقاب عمى المحاكلة اإلجرامية إذا حدث بعد  يرل جانب مف الفقوك 
فالمحاكلة تفترض  ا؛البدء في تنفيذىا ككاف عدكال تمقائيا؛ دفع مف بدأ في التنفيذ إلى عدـ االستمرار فيي

إلى إرادة الجاني، أم أنو كاف غير إرادم مبعثو عكامؿ  أف عدـ إتماـ الجريمة كاف سببو غير راجع
خارجية حالت بينو كبيف إتماـ جريمتو، كأنو لكالىا الستمر في سمككو صكب الجريمة التي بدأ في 

فالمشرع يعكؿ عمى عدكؿ الجاني إراديا عف االستمرار في مشركعو اإلجرامي كبمحض إرادتو،  ؛تنفيذىا
 .3ي مف الجزاء الجنائي عمى محاكلتو اإلجراميةففي ىذه الحالة يعفى الجان

لعدكؿ اإلرادم؛ ألف ىذه الجريمة تتحقؽ فكر البدء بتنفيذ الفعؿ في ا ال مجاؿ لمجريمة الشكميةك 
كال تتكقؼ عمى أم نتيجة، فمك أضـر شخص النار قصدا في بناء ثـ رغب في العدكؿ عف فعمو فأسرع 

كف قد اكتممت ألنيا شكمية تقع بمجرد السمكؾ، لكف ىذا العدكؿ بإحضار الماء إلطفائيا، فإف جريمتو تك
يمكف أف يعتبر سببا مخففا لمعقكبة، أما الجريمة المادية فيمكف أف يتصكر العدكؿ فييا قبؿ تحقؽ 

 .4النتيجة
  

                                                           
 .266، ص1962ر، السعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، دار المعارؼ، القاىرة، مص 1
 .208، ص1987 -1986عبكد السراج، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، منشكرات جامعة حمب،  2
 .177عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3
 .208سمير عالية، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 4
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 المطمب الثاني: الركن المعنوي لجريمة التخابر
، كلكنيا كذلؾ كياف -الركف المادم–ليست الجريمة ظاىرة مادية خالصة قكاميا الفعؿ كآثاره 

لقياـ  افالبلزم افتكافر العنصر ينفسي، فماديات الجريمة ال تنشئ مسئكلية كال تستكجب عقابا، ما لـ 
لجريمة، كتجتمع عناصر نفسية يتطمبيا كياف ا ذهالمسئكلية الجنائية كىما حرية االختيار كاإلدراؾ، كى

 .1ىذه العناصر في الركف المعنكم لمجريمة

ذا كاف الركف المادم ي ككف مف السمكؾ المحظكر كالنتيجة الجرمية كالعبلقة السببية بينيما، تكا 
ىك كجييا الباطني ك فإف الركف المعنكم يتمثؿ في األصكؿ اإلرادية لماديات الجريمة كالسيطرة عمييا، 

رادتوكالنفساني؛ فبل محؿ لم  .2ساءلة شخص عف جريمة ما لـ تقـ صمة أك عبلقة بيف مادياتيا كا 

كيأخذ الركف المعنكم لمجريمة إحدل صكرتيف، األكلى صكرة القصد الجنائي، كالثانية صكرة 
كسنتناكليما عمى نحك ما  ،فيؿ يتصكر في جريمة التخابر الخطأ غير المقصكد؟، المقصكدالخطأ غير 

 ىك تاؿ:

 لجريمة التخابر القصد اإلجرامي الفرع األول:
 : ماىية القصد اإلجراميأوال

رادة نتيجتو التي يتمثؿ فييا  يمكف تعريؼ القصد اإلجرامي بأنو: "إرادة الفعؿ المككف لمجريمة، كا 
رادة كؿ كاقعة تحدد داللة الفعؿ اإلجرامية كتعد جزءا مف  االعتداء عمى الحؽ الذم يحميو القانكف، كا 

 .3الجريمة"ماديات 

كيعرفو بعض الفقياء بأنو: "القكة النفسية التي تقؼ كراء النشاط المجـر الذم استيدؼ بو 
 .4الفاعؿ إراديا االعتداء عمى المصمحة المحمية مف طرؼ الجاني"

                                                           
محمكد نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي، دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية، دار  1

 .10، ص1988النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الرابعة، 
 .368، ص1968محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني )القسـ العاـ(، بيركت،  2
 .32ي، النظرية العامة لمقصد الجنائي، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسن 3
عبد الكاحد العممي، المبادئ العامة لمقانكف الجنائي المغربي، الجزء األكؿ، الجريمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  4
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( مف قانكف العقكبات األردني تعريفا لمقصد اإلجرامي الذم عبر عنو 63كنصت المادة )
جاء فييا: "النية ىي إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانكف"، ثـ أضاؼ المشرع بعبارة "النية"، ف

( مف ذات القانكف، حيث ذكرت أنو: "تعد 64المشرع تكضيحا آخرا لمقصد اإلجرامي مف خبلؿ المادة )
ف تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ إذا كاف تكقع حصكليا  الجريمة مقصكدة كا 

 .1المخاطرة"فقبؿ 

كلفظ "النية" في قانكف العقكبات األردني يرادؼ تعبير القصد الجرمي أك الجنائي في قانكف 
العقكبات المصرم بالرغـ مف أف المشرع المصرم لـ يكرد أم تعريؼ لمقصد الجرمي في قانكف 

، فإف ىذه العقكبات؛ فالفقو كالقضاء في مصر متفقاف عمى أنو إذا أغفؿ المشرع ذلؾ في نتيجة ما
 .2الجريمة تككف قصدية

كيشترط في قياـ القصد الجرمي أف يكجو الجاني إرادتو إلى ارتكاب الجريمة عمى النحك الذم 
يحددىا بو القانكف، فتنصرؼ اإلرادة إلى تحقيؽ جميع أركانيا كعناصرىا كشرائطيا كظركفيا، كقد 

نحك المشار إليو يكفي لقياـ القصد ( أف إرادة الجريمة عمى ال63يستفاد مف ظاىر نص المادة )
الجرمي، إال أف الحقيقة ىي غير ذلؾ، إذ التحميؿ الدقيؽ يظير أف اإلرادة ال تتكافر عقبل كال يتاح ليا 
أف تمعب دكرىا في بنياف القصد ما لـ تكف مستندة إلى فكرة العمـ، كمف ثـ ساغ القكؿ بأف القصد 

 .3لجميع أركانيا كعناصرىا كشرائطيا كظركفيا الجرمي يتطمب بأف يحيط عمـ الجاني أيضا

 ثانيا: عناصر القصد اإلجرامي
ف جكىر القصد اإلجرامي كعنصره األساسي ىك اإلرادة المتجية إلى تحقيؽ الكاقعة أك الفعؿ إ

اإلجرامي، غير أنو لما كانت ىذه اإلرادة ال يقتصر تكافرىا لدل الفاعؿ إال عمى ما يحيط بو عممو مف 
اؼ إلى عناصر الفعؿ المككف لمجريمة فإف العمـ بيذه العناصر يعد عمى نحك ما عنصرا جديدا يض

اإلرادة في بناء القصد اإلجرامي، كيككف قكاـ ىذا القصد في النياية عنصريف ىما: العمـ بعناصر الفعؿ 

                                                           
الغربية، كلـ يكجد في التشريعات المطبؽ في الضفة  1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )64يقابميا المادة ) 1

 المطبقة في قطاع غزة عمى غرار غيرىا مف التشريعات تعريفا لمقصد اإلجرامي.
 .314طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .279كامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 3
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عمى النحك ، كسكؼ نتعرض ليذيف العنصريف 1اإلجرامي، كاتجاه اإلرادة إلى تحقيؽ ىذا الفعؿ بعناصره
 :التالي

 العنصر األول: العمم
الجاني ساعة ارتكابو الجريمة، كتتمثؿ ىذه الحالة في امتبلؾ العمـ ىك حالة ذىنية يككف عمييا 

 .2الجاني القدر البلـز مف المعمكمات عف العناصر التي تككف الجريمة عمى الكجو الذم يحدده القانكف

كال يعني العمـ ىنا إلماـ الجاني إلماما تاما بكافة القكاعد كاألحكاـ كالمبادئ القانكنية الجزائية 
نما ىي فقط إحاطة الفاعؿ  التي يجب أف يطمع عمييا كيضطمع بيا أصحاب الخبرة كاالختصاص؛ كا 

عمما بكياف النشاط الجرمي كمقكماتو عندما يعتـز اإلقداـ عميو أك اإلتياف بو، أك أثناء ذلؾ عمى 
 .3األقؿ

انب كالقاعدة في التشريع الفمسطيني أنو لكي يتكافر العمـ الذم يقكـ بو القصد اإلجرامي إلى ج
اإلرادة؛ يتعيف أف يحيط الجاني عمما بجميع العناصر القانكنية لمجريمة، فإذا انتفى العمـ بأحدىا بسبب 

 .4الجيؿ أك الغمط انتفى القصد بدكره

كبالتالي يتعيف أف تتجو اإلرادة كالعمـ إلى العناصر المتطمبة بالجريمة كما يحددىا القانكف، فما 
حيط بو العمـ أكال، مما يستمـز أف ينصرؼ العمـ إلى جميع العناصر تتجو إليو اإلرادة يتعيف أف ي

 .5القانكنية في الجريمة

 العمم بالوقائع الذي يقوم بو القصد الجنائي .1
يمـز أف يحيط الجاني بالعناصر الكاقعية الجكىرية البلزمة قانكنا لقياـ الجريمة، باإلضافة إلى 

الجريمة تفترض كقائع متعددة، كاألصؿ أف يحيط الجاني األركاف الخاصة في الجريمة؛ فالقاعدة أف 

                                                           
 .297، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمحمد صبحي نجـ 1
فخرم عبد الرزاؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  2

 .176، ص2010الطبعة الثانية، 
 .38، ص1995ة الثالثة، فريد الزغبي، المكسكعة الجزائية، المجمد الثالث، دار صادر، بيركت، الطبع 3
 .206عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 4
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بجميع ىذه الكقائع؛ ألف القصد اإلجرامي يعني اتجاه اإلرادة الكاعية إلى الجريمة في كؿ أركانيا 
 .1كعناصرىا

كبما أننا قد استبعدنا الركف الشرعي مف أركاف الجريمة؛ فإنو ال يمـز انصراؼ عمـ الجاني 
مفعؿ، فبل يعتبر العمـ بيا عنصرا في القصد كال يشترط بالتالي العمـ بقانكف لمصفة غير المشركعة ل

 .2العقكبات

كالبد مف عمـ الفاعؿ بحقيقة سمككو أم بأف يأتي عمبل أك امتناعا يصمح لتحقيؽ العدكاف عمى 
ة جريمفي القانكف الفمسطيني فإف . ك 3المصمحة أك الحؽ الذم يحميو القانكف بالعقكبة عمى الجريمة

إعانة العدك في  -االتصاؿ بالدكلة المعادية–مف عمـ الجاني أف مف شأف فعمو  فييا التخابر البد
 .4عممياتو الحربية أك اإلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة الفمسطينية

فالعمـ المتطمب لقياـ القصد الجنائي في جرائـ التخابر يجب أف يككف منصبا عمى الحؽ 
 ،كبالتالي يجب أف يتكافر لدل الجاني العمـ بالحؽ المعتدل عميو ،حة المحميةالمعتدل عميو أك المصم

كذلؾ بمجرد أف يمس الخطر ىذا  ،كأف سمككو سيترتب عميو تيديد ذلؾ الحؽ بالضرر المحظكر
 .5الحؽ

المطبؽ في  1957( لسنة 555( مف األمر رقـ )1/ د/ 77كمثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة )
كباألشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا  ،بأنو: "يعاقب بالسجف إذا ارتكبت الجريمة في زمف سمـ ،قطاع غزة

كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية أك أحد ممف يعممكف لمصمحتيا أك تخابر معيا  ،ارتكبت في زمف حرب
 ،أك معو أك كاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بالمركز الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم"

في ىذه الحالة يجب أف يعمـ الجاني أف سمككو ينطكم عمى المساس باستقبلؿ الببلد ككحدتيا كسبلمة ف
 أرضيا.

                                                           
 .45محمكد نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي، مرجع سابؽ، ص 1
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 .1979( قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 2/ 131المادة ) 4
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 .145، ص1987. ىبلؿ عبد هللا أحمد، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار النيضة العربية، القاىرة، 322ص
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كذلؾ يعني أف الجاني يجب أف يعمـ أف فعمو يقع عمى أحد المصالح القكمية أك التي تتعمؽ 
ية االقتصادية أك أك مف الناح ،بعمؿ مصالح الببلد سكاء الحكـ أك النظاـ الداخمي أك المرافؽ العامة

 .1العسكرية أك السياسية

ذا انتفى العمـ بالكاقعة اإلجرامية فإن القصد الجنائي النتفاء أحد عنصريو كىك  و بالتالي ينتفيكا 
، كىك يءعنصر العمـ، كينتفي العمـ عف طريؽ الجيؿ أك الغمط في الكقائع اإلجرامية كالجيؿ بالش

يو فيك التصكير غير الصحيح لو أك الفكرة الخاطئة عنو، فالتخمؼ الكامؿ لمعمـ نفسو، أما الغمط 
سكاء ألنو ليس عندنا أم فكرة عنو، أك ألنو عندنا فكرة  يءكيمكف أف ينقصنا العمـ الصحيح بالش

 .2خاطئة عنو، ففي الحالة األكلى يككف الجيؿ، كفي الحالة الثانية يككف الغمط

إلجرامي بشرط أف يككف ىذا الجيؿ أك الغمط فإف الجيؿ أك الغمط في الكقائع ينفي القصد ا
منصبا عمى كاقعة تدخؿ في العناصر المككنة لمجريمة، أم بشرط أف يككف الغمط جكىريا كما يقكؿ 
الفقياء، أما إذا كاف الجيؿ أك الغمط يتعمؽ بكاقعة ال تدخؿ في عناصر الجريمة؛ فإنو ال ينفي القصد 

 .3اإلجرامي ألنو غمط غير جكىرم

رض المشرع في الضفة الغربية أحكاـ الغمط في الكقائع كالجيؿ بيا في نص المادتيف كاستع
ال يعاقب كفاعؿ  -1( عمى أنو: "86فقد نصت المادة ) المطبؽ فييا، ( مف قانكف العقكبات87، 86)

أك محرض أك متدخؿ كؿ مف أقدـ عمى الفعؿ في جريمة مقصكدة بعامؿ غمط مادم كاقع عمى أحد 
إذا كقع الغمط عمى أحد الظركؼ المشددة ال يككف المجـر مسئكال عف  -2مككنة لمجريمة. العناصر ال

( عمى أنو: "يككف الغمط في الكقائع عمى فعؿ مؤلؼ لجريمة 87ىذه الظركؼ"، كما نصت المادة )
 مقصكدة مانعا لمعقاب إذا لـ ينتج عف خطأ فعؿ".

 بالعناصر المتصمة بالجانيالعمم  .2
أم ال يتطمب في الجاني أك المجني عميو  ،المشرع حمايتو إلى كؿ شخصاألصؿ أف يسدم  

كلكف قد يتطمب المشرع فيمف يرتكب بعض الجرائـ أك المجني عميو أف يتصؼ بحالة  ،صفة معينة

                                                           
، المسؤكلية الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، بحث منشكر في مركز اإلعبلـ األمني إبراىيـ محمد المبيدم 1

http://www.policemc.gov.bh/4، ص. 
 .51، ص1967محمد زكي محمكد، آثار الجيؿ كالغمط في المسئكلية الجنائية، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  2
 .220د القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، صعب 3

http://www.policemc.gov.bh/
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ففي ىذه الجرائـ ال يتكافر القصد إال إذا أحاط عمـ  ،قانكنية أك فعمية معينة فإنو يتعيف عممو بيذه الحالة
 .1يذه الصفةالجاني ب

كىي كقكع جرائـ  ،يجب أف يعمـ الجاني بيذه الصفة المعتبرة مف القانكف ،ففي جرائـ التخابر 
 .2التخابر مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة

 العمم بزمان ومكان الجريمة .3
ارتكبت في مكاف  قد يحدث أف يشترط المشرع في بعض الجرائـ أف ال تتككف قانكنا إال إذا

محدد أك زماف معيف أك كقعت مف شخص لو صفة معينة، فينا يتعيف لقياـ القصد الجنائي لدل الجاني 
 .3أف يككف قد عمـ بيذا المكاف أك ذلؾ الزماف أك تمؾ الصفة

عمى أنو: "يعاقب بالسجف إذا  في األمر المطبؽ في قطاع غزةكمثاؿ ذلؾ ما نص عميو 
كؿ مف سعى  -1ارتكبت الجريمة في زمف سمـ، كباألشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمف حرب: 

لدل دكلة أجنبية أك أحد ممف يعممكف لمصمحتيا أك تخابر معيا أك معو ككاف مف شأف ذلؾ اإلضرار 
كؿ مف أتمؼ عمدا أك أخفى أك  -2دم. بمركز مصر الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصا

اختمس أك زكر أكراقا أك كثائؽ كىك يعمـ أنيا تتعمؽ بأمف الببلد أك بأية مصمحة قكمية أخرل؛ فإذا 
كقعت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم أك 

األشغاؿ الشاقة المؤقتة في زمف السمـ كاألشغاؿ بقصد اإلضرار بمصمحة قكمية ليا كانت العقكبة 
( بأم حاؿ عمى 102الشاقة المؤبدة في زمف الحرب، كال يجكز تطبيؽ المادة الرابعة مف األمر رقـ )

جريمة مف ىذه الجرائـ إذا كقعت مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة 
 .4عامة"

                                                           
 .566محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
المطبؽ في غزة الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة، كالتي  1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )82المادة ) 2

جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف  500يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز تنص عمى أنو: "
/ 77/ ب(، ك)77/ أ(، ك)77(، ك)77سيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد )

(. فإذا كقع 80/ ق(، ك)78/ د(، ك)78/ جػ(، ك)78)/ ب(، ك78/ أ(، ك)78(، ك)78/ ق(، ك)77/ د(، ك)77جػ(، ك)
 ".ذلؾ في زمف الحرب أك مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة

 .473عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 3
الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة المطبؽ في قطاع غزة،  1957( لسنة 555/ د( مف األمر رقـ )77المادة ) 4

 / د( مف قانكف العقكبات المصرم.77كتقابميا المادة )
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 العمم بالقانون .4
نكف إدراؾ الجاني بأف الكاقعة المعينة ترتدم صفة جرمية، غير مشركعة كال يعني العمـ بالقا

مباحة، كبالتالي محرمة كمجرمة بصكرة عامة مف قبؿ القانكف الجزائي، دكف أف يتطمب معرفة الكصؼ 
بمعنى أنو في حالة التخابر يكتفي بعمـ  .1القانكني أك القكاعد األساسية أك النصكص المعنية ..إلخ

 أف السعي أك التخابر لدل دكلة أجنبية أك أخرل معادية عمؿ يقع تحت طائمة التجريـ. الفاعؿ

كمف األصكؿ المقررة في التشريع أف العمـ بالقانكف الجنائي كالقكانيف العقابية المكممة لو 
مفترض في حؽ كؿ إنساف فرضا ال يقبؿ إثبات العكس، فبل يقبؿ مف أحد االعتذار بجيمو لمقانكف أك 

غمط فيو، كىذه القاعدة مسمـ بيا في جميع القكانيف، فبعضيا قد نص عمى ىذه القاعدة صراحة، في ال
كقد نصت عمى ىذه  .2حيف أف البعض اآلخر قد اعتبرىا مف المسممات التي ال تحتاج إلى نص

 بقكليا لمطبؽ في قطاع غزةا 1936( لسنة 74رقـ ) ( مف قانكف العقكبات8القاعدة صراحة المادة )
أنو: "ال يعتبر جيؿ القانكف عذرا لمف يرتكب أم فعؿ أك ترؾ يككف جرما إال إذا كرد نص صريح بأف 

"  .3معرفة القانكف مف قبؿ المجـر تعد عنصرا مف عناصر الجـر

كقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو: "مف المقرر أف الجيؿ بالقانكف أك الغمط في فيـ 
عتبار أف العمـ بالقانكف كفيمو عمى كجيو الصحيح أمر مفترض في نصكصو ال يعدـ القصد الجنائي با

ف كاف ىذا االفتراض يخالؼ الكاقع في بعض األحياف، بي أنو افتراض تمميو الدكاعي  دالناس كافة، كا 
العممية لحماية مصمحة المجمكع، كلذا فقد جرل قضاء ىذه المحكمة عمى أف العمـ بالقانكف الجنائي 

ية المكممة لو مفترض في حؽ الكافة، كمف ثـ ال يقبؿ الدفع بالجيؿ أك الغمط فيو كذريعة كالقكانيف العقاب
 .4لنفي القصد الجنائي"

كما قضت محكمة النقض في حكـ آخر ليا بأف: "العمـ بالقكانيف كبكؿ ما يدخؿ عمييا مف 
عمى شخص إال أف تعديؿ مفركض عمى كؿ إنساف، كليس عمى النيابة إذا أرادت رفع الدعكل العمكمية 

                                                           
 .321طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .178فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، كخالد حميدم الزعبي، شرح قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 2
 المطبؽ في قطاع غزة. 1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات رقـ )8المادة ) 3
 ؽ. 53لسنة  7588، طعف رقـ 460، ص36، مجمكعة أحكاـ النقض، س1985مارس سنة  28نقض  4
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تعمنو برقـ المادة التي تريد أف تطمب محاكمتو بمقتضاىا، كليس عمييا فكؽ ىذا أف تعمنو ال بنص تمؾ 
 .1المادة كال بما أدخؿ عمييا مف تعديؿ إذ أف ذلؾ مما يعده القانكف، داخبل في عمـ كافة الناس"

استنادا إلى  .2سئكلية أك يخففياإف الجيؿ بالتشريع التجريمي أك تفسيره أك إلغاءه لف يمحك الم
مبدأ "عدـ جكاز االعتذار بجيؿ القانكف"، كىذا عمى خبلؼ الغمط الحتمي بالتشريع الذم يخمك مف 
اإلىماؿ أك التقصير بحيث ينفي الخطأ مف جانب الفاعؿ، فإذا ما أتى شخص سمككا تحت تأثير الغمط 

 .3احتجاجو بالغمط بو الحتمي كاف كافيا لنفي افتراض العمـ بالتشريع كساغ

إنما ينصرؼ إلى األمر كالنيي  ،كالعمـ بالقانكف الذم يستتبع عدـ قبكؿ العذر بالجيؿ بالقانكف
 .4التشريعي المتعمؽ بالكاقعة اإلجرامية المرتكبة ال إلى التكييؼ القانكني

 ،1957( لسنة 555مف األمر رقـ ) 5(84كمثاؿ ذلؾ الجريمة المنصكص عمييا في المادة )
حيث يعاقب المشرع كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كلـ 
يسارع إلى إببلغ السمطات؛ فالمشرع ىنا يستعيف بصفة معينة في الكقائع التي كصمت إلى عمـ 

 الجاني.

ذا كقع الجاني في غمط منصب عمى ىذه الصفة فإنو يعد غمطا في الكاقعة ينفي الركف  ،كا 
أما إذا انصب الغمط عمى القاعدة التجريمية ذاتيا التي يجب العمـ بيا بأف كاف يجيؿ أف  ،المعنكم

 .6فإف ىذا الغمط ال يقبؿ كعذر باعتباره جيبل بقانكف العقكبات ،قانكف العقكبات يعاقب عمييا

                                                           
، رقـ 340، ص10، س1959مارس سنة  23. كنقض 39، رقـ 220، ص19، س1968فبراير سنة  13نقض  1

76. 
 .308، ص1990المفصؿ في شرح قانكف العقكبات، المطبعة الجديدة، دمشؽ،  عبد الكىاب حكمد، 2
 .215عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3
 .8إبراىيـ محمد المبيدم، المسؤكلية الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 4
المطبؽ في قطاع غزة عمى أنو: "يعاقب بالحبس مدة ال  1957( لسنة 555ف األمر رقـ )( م84حيث تنص المادة ) 5

تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ 
ؼ العقكبة إذا كقعت الجريمة المنصكص عمييا في ىذا القانكف كلـ يسارع إلى إببلغو إلى السمطات المختصة. كتضاع

 في زمف الحرب ...".
 .328، ص1990مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة الثالثة ،  6
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عمى القكاعد الجزائية فقط، فبل يقبؿ أحد  كقد قصر المشرع نطاؽ افتراض العمـ بالقانكف
ة ليا، كما ال يجكز الدفع بالغمط فيو، كمعنى كمماالعتذار بجيمو بأحكاـ قانكف العقكبات كالقكاعد الم

ذلؾ أنو إذا تذرع الجاني بالجيؿ بأحكاـ قكانيف غير جزائية مثؿ القانكف المدني كالتجارم كقانكف 
 .1يؿ اعتدادا يترتب عميو انتفاء القصد اإلجرامياألحكاؿ الشخصية، اعتد بيذا الج

كفي حالة استحالة العمـ بالقانكف فقد استقر الرأم في الفقو عمى أنو إذا ثبت أف الظركؼ التي 
أحاطت بالجاني عند اقترافو فعمو قد جعمت عممو بالقانكف مستحيبل، فإف اعتذاره بالجيؿ بو ينفي القصد 

ا الفقو ىي االستحالة المطمقة التي تجرد الجاني مف كؿ كسائؿ العمـ لديو، كاالستحالة التي يعنيي
كما ىك الشأف في حالة احتبلؿ الكياف الصييكني لجزء  .2بالقانكف، كىذه االستحالة ثمرة القكة القاىرة

مف قطاع غزة؛ فصدكر تشريعات جديدة إباف فترة االحتبلؿ يجيميا المكاطنكف المقيمكف فيو بسبب 
بلؿ التي تعتبر بمثابة قكة قاىرة يستحيؿ معيا العمـ بتمؾ التشريعات الجديدة، كليذا يجكز ظركؼ االحت

 كأيضا ىك الحاؿ بمف كاف سجينا أك مسافرا لفترة زمنية طكيمة. ،ليـ االحتجاج بجيميا

 : اإلرادةالعنصر الثاني
عمى التفصيؿ ال يكفي لتكافر القصد اإلجرامي إحاطة عمـ الجاني بعناصر الفعؿ اإلجرامي 

رادتو أيضا في  نما يمـز باإلضافة إلى ذلؾ أف تتجو إرادتو إلى تحقيؽ ىذا الفعؿ بعناصره، كا  المتقدـ، كا 
 .3تحقيؽ النتيجة كذلؾ في الحاالت التي يتطمب فييا القانكف نتيجة معينة

 ماىية اإلرادة .1
سمبيا –السمكؾ اإلجرامي اإلرادة ىي العنصر الثاني لمقصد اإلجرامي، كىي المحرؾ نحك اتخاذ 

بالنسبة لمجرائـ ذات السمكؾ المجرد أك المحض، كىي المحرؾ نحك تحقيؽ  -كاف ىذا السمكؾ أـ إيجابيا
بالنسبة لمجرائـ ذات النتيجة، فاإلرادة كأحد عناصر القصد  -باإلضافة إلى السمكؾ اإلجرامي–النتيجة 

 .4كالنتيجة اإلجرامية اإلجرامي يجب أف تنصرؼ إلى كؿ مف السمكؾ اإلجرامي

                                                           
 .341نظاـ تكفيؽ المجالي، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .395عقكبات المبناني )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف ال 2
 .302محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
عمي أحمد راشد، عف اإلرادة كالعمد كالخطأ كالسببية، بحث منشكر في مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، جامعة عيف  4

 كما بعدىا. 7د األكؿ، السنة الثامنة، ص، العد1966عيف شمس، القاىرة، يناير سنة 
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كلقد قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية أنو: "لما كانت الجريمة المسندة لممتيـ عمدية 
تتطمب تداخؿ إرادة المتيـ في ارتكابيا، كقد ثبت لممحكمة أنو ال دخؿ إلرادتو فييا، فيككف الحكـ 

 .1ؾ إلغاؤه كالقضاء لممتيـ بالبراءة"المستأنؼ إذ قضى باإلدانة قد جانب الصكاب، كيتعيف تبعا لذل

فيمـز أف تتجو إرادة الجاني في جريمة التخابر إلى فعؿ السعي أك التخابر أك دس الدسائس أك 
 االتصاؿ مع دكلة أجنبية أك معادية حتى يمكف القكؿ بتكافر قصد السمكؾ في جريمة التخابر.

 ،جرامي فقط دكف أف تتطمب نتيجة معينةكنظرا ألف ىناؾ جرائـ يكتفي فييا المشرع بالسمكؾ اإل
فإف القصد الجنائي يتكافر متى اتجيت اإلرادة إلى تحقيؽ ذلؾ السمكؾ المككف  ،كما في جرائـ التخابر

 ليا.

 ىي إرادة ذلؾ السمكؾ اإلجرامي. ،إذف اإلرادة البلزمة لقياـ القصد الجنائي في جرائـ التخابر

 التمييز بين الغرض والغاية والباعث .2
تتمثؿ اإلرادة بشكؿ عاـ في نشاط نفسي يتجو إلى تحقيؽ غرض معيف كيدؼ قريب أساسو 

 .2الباعث أك الدافع، كىدفو البعيد غاية معينة

فاإلرادة اإلجرامية نشاط نفسي يتجو إلى غرض غير مشركع، كىي تمثؿ المرحمة النيائية مف 
ة( في إشباع ىذه الحاجة بكسيمة معينة، مراحؿ ىذا النشاط يبدأ )باإلحساس( بحاجة معينة ثـ )الرغب

كأخيرا القرار اإلرادم بتحقيؽ ىذه الرغبة؛ فاإلحساس ىك )الباعث( أك )الدافع( كالرغبة ىي )الغاية( 
التي يتجسد فييا ىذا اإلحساس، كتحقيؽ الرغبة ىي )الغرض( الذم يتجو إليو القرار اإلرادم، 

 .3الجنائي ال بالباعث كال بالغاية كبالغرض غير المشركع لئلرادة يتكافر القصد

فالغرض ىك اليدؼ القريب الذم تسعى اإلرادة إلى تحقيقو كنتيجة مباشرة لنشاطيا، أما الغاية 
فيي اليدؼ البعيد الذم تسعى اإلرادة إلى تحقيقو بعد كصكليا إلى الغرض كنتيجة مباشرة لنشاطيا، 

                                                           
، مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية 15/6/1963(، جمسة 63/ 9استئناؼ عميا جزاء فمسطيني رقـ ) 1

 .85، ص2004الصادرة مف محكمة النقض المنعقدة في راـ هللا، الجزء الثامف عشر، منشكرات القضاء الفمسطيني، 
 .245قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صسمير عالية، شرح  2
. 181فخرم عبد الرزاؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3

رمسيس بيناـ، فكرة القصد كفكرة الغرض كالغاية في النظرية العامة لمجريمة كالعقاب، مجمة الحقكؽ، السنة السادسة، 
 كما بعدىا. 56، العدد األكؿ كالثاني، ص1954 -1952
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افع أك الباعث فيك حالة نفسية تبنى عمى تصكر كتتمثؿ في إشباع حاجة أك في تحقيؽ رغبة، أما الد
 .1الغاية كتمثميا في الذىف، كتتككف مف االندفاع النفسي أك الحركة النفسية لبمكغ ىذه الغاية

كقد عرؼ المشرع في الضفة الغربية الباعث بأنو: "العمة التي تحمؿ الفاعؿ عمى الفعؿ، أك 
 .2الغاية القصكل التي يتكخاىا"

قانكف العقكبات رقـ القصد الجنائي يرتبط بالغرض ال بالدافع أك الغاية؛ حيث نص كالقاعدة أف 
عمى أنو: "ال عبرة لمدافع الذم يحمؿ الشخص عمى ارتكاب المطبؽ في قطاع غزة  1963( لسنة 74)

ص فعؿ أك ترؾ أك عمى عقد النية عمى ارتكابو، بقدر ما يتعمؽ ذلؾ بالمسئكلية الجزائية، إال إذا كرد الن
 .3صراحة عمى غير ذلؾ"

عمى أنو: "ال يككف  المطبؽ في الضفة الغربية 1960( لسنة 16قانكف العقكبات رقـ )كنص 
 .4الدافع عنصرا مف عناصر التجريـ إال في األحكاؿ التي عينيا القانكف"

كطالما أف الباعث عمى الجريمة خارج عف اإلرادة؛ فإنو بالتالي يعتبر خارجا عف دائرة القصد 
الجنائي، كعمى ذلؾ؛ فميس مف الميـ لتككيف القصد الجنائي نكع الباعث عمى الجريمة؛ فيك ال أثر لو 
في قياـ القصد الجنائي، يدؿ عمى ذلؾ أف القصد الجنائي يتحد في النكع الكاحد مف الجرائـ، بينما 

لدكلة التي حصؿ . فمثبل القصد الجنائي في جريمة التخابر ىك دفع ا5يتعدد الباعث في نفس النكع
بينما تختمؼ البكاعث كتتعدد في  .6االتصاؿ بيا لمقياـ بأم عمؿ مف األعماؿ العدائية ضد مصر

 جريمة التخابر، كقد تككف االنتقاـ أك الماؿ أك ...؛ بؿ قد تككف في غيرىا بكاعث شريفة كأخرل دنيئة.

نو ال ينفي القصد كيترتب عمى ذلؾ أف الدافع ميما كاف شريفا أك غير شريؼ فاألصؿ أ
ف كاف التشريع يعتد بو  .7الجنائي كال ينفي تبعا لذلؾ الجريمة كال يحكؿ في النياية دكف تكقيع عقكبتيا كا 

 .1بو باعتباره قصدا خاصا في بعض الجرائـ
                                                           

 .234عبكد السراج، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 المطبؽ في الضفة الغربية. 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )1/ 67المادة ) 2
 .المطبؽ في قطاع غزة 1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات رقـ )3/ 11المادة ) 3
 المطبؽ في الضفة الغربية. 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )2/ 67المادة ) 4
 .494عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 5
 .97، ص1970عبد المييمف بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، طبعة  6
 .182فخرم عبد الرزاؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 7
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فالباعث عمى ارتكاب الجريمة ليس ركنا مف أركانيا أك عنصرا مف عناصرىا، فبل يقدح في 
ف كاف  ابتنائواعث تفصيبل أك الخطأ فيو أك سبلمة الحكـ عدـ بياف الب عمى الظف أك إغفالو جممة، كا 

يمكف أف يككف مكضكع تقدير مف المحكمة عند تقدير العقكبة بيف حدييا األدنى كاألعمى، أك عند أخذ 
. كقد 2المتيـ بالرأفة أك عند األمر بكقؼ تنفيذىا، كما أف الباعث عمى الجريمة ال تأثير لو عمى كيانيا

 .3أجازت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية األخذ بالباعث عمى ارتكاب الجريمة لدل تقدير العقكبة

نخمص مما سبؽ، أف القصد الجنائي مختمؼ عف ىذه المفاىيـ كميا، فيك يبدأ بالعمـ، أم 
لى تحقيؽ بنشاط ذىني كاع يتمثؿ بمعرفة الفعؿ كنتيجتو كظركفو، تميو اإلرادة، كىي نشاط نفسي يتجو إ

 غرض معيف بقكة إرادية فاعمة مف شأنيا السيطرة عمى األحداث كتكجيييا.

 : أنواع القصد اإلجراميثالثا
ذكرنا أف القصد اإلجرامي في جكىره ىك إرادة متجية إلى تحقيؽ الفعؿ اإلجرامي، مع العمـ 

 كالتالي:بعناصر ىذا الفعؿ، إال أف ىذا القصد يتخذ أنكاعا متعددة، كسنستعرضيا 

 القصد المباشر والقصد االحتمالي .1
بتكافر عناصرىا التي  يككف القصد مباشرا إذا كجو الجاني إرادتو إلى ارتكاب الجريمة عالما

ف كانت النتيجة المتحققة قد تكقعيا الجاني كأثر أكيد لسمككو كرغب في حدكثيا؛ 4يتطمبيا القانكف . كا 
مف تكقعو األكيد يفيد كجكد قصد مباشر كرغبة في تمؾ فإف إتياف الجاني سمككو الجرمي بالرغـ 

 .5النتيجة

                                                                                                                                                                                 
 .230عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 1
 ، كما بعدىا.230مرجع سابؽ، صعبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ،  2
فجاء في حيثيات حكميا: "كحيث أنو بالنسبة لمشؽ الثاني مف استئناؼ النيابة كىك تشديد العقكبة بالنسبة لممستأنؼ  3

األكؿ، فإف ىذه المحكمة تراعي الباعث عمى ارتكاب الجريمة كأف المغدكر حاكؿ العبث بعرض المستأنؼ ضده األكؿ، 
معرفتو بالماضي السيئ المغدكر في ىذا المضمار، كىذا ما كرد في اعترافو الذم كاف الدليؿ الرئيس كأف ثكرة الشباب ك 

/ 41إلدانتو، مما يتعيف معو تأييد الحكـ المستأنؼ فيما قضى بو مف عقكبة". استئناؼ عميا، جزاء فمسطيني، رقـ )
 .89، الجزء العشركف، ص28/4/1975(، جمسة 75

 .303كف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمحمد صبحي نجـ، قان 4
 .247سمير عالية، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 5
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فإنو يجب  ،التي تقكـ عمى السمكؾ اإلجرامي فقط ،كلما كانت جرائـ التخابر مف الجرائـ الشكمية
لما  ،باعتبار أف المشرع يسعى مف جانبو إلى عدـ تحقيقو ،أف تتجو اإلرادة إلى ىذا السمكؾ اإلجرامي

كلذلؾ يتكافر القصد اإلجرامي حتى لك أف اإلرادة اتجيت إلى  ،لمصمحة المحميةفيو مف خطر عمى ا
 تحقيؽ السمكؾ المككف ليا فقط.

الجاني النتيجة اإلجرامية  ماداـ القصد المباشر مجالو يقتصر عمى الحاالت التي يتكقع فييا
لقصد االحتمالي يفترض . فإف ا1كأثر حتمي الـز لفعمو كمؤكد لسمككو، كيقدـ مع ذلؾ عمى ىذا السمكؾ

نما أتى سمككو متكقعا إمكاف حدكثيا كقبكؿ ىذا  أف الجاني لـ يسع إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية كا 
التكقع، كيمكف حصر القصد االحتمالي في الحاالت التي يتكقع فييا الجاني نتيجة جرمو كأثر ممكف 

يجة ناظرا إلى تحقيقيا عمى أنو فرصة أك محتمؿ لسمككو فيمضي في ىذا السمكؾ رغبة بحدكث تمؾ النت
 .2إلشباع باعث أك دافع معيف لديو

فالقصد االحتمالي يتكافر في جميع الحاالت التي يتكقع فييا الجاني النتيجة كأثر ممكف 
 .3لمسمكؾ كمع ذلؾ فيك يتصرؼ كأنو قابؿ بحدكثيا بدليؿ عدـ تراجعو عف سمككو

ت األردني القصد االحتمالي بأنو: "تعد الجريمة ( مف قانكف العقكبا64كقد عرفت المادة )
ف تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ إذا كاف تكقع حصكليا فقبؿ  مقصكدة كا 

 .4المخاطرة"

بينما عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو يقكـ مقاـ القصد األصيؿ في تككيف ركف العمد. كىك 
ثانكية غير مؤكدة تختمج بيا نفس الجاني الذم يتكقع أنو قد يتعدل فعمو ال يمكف تعريفو إال بأنو نية 

نكه مف قبؿ أصبل، فيمضي مع ذلؾ في تنفيذ الفعؿ يالغرض المنكم بالذات إلى غرض آخر لـ 
 .5فيصيب بو الغرض المقصكد، كمظنة كجكد تمؾ النية ىي استكاء ىذه النتيجة كعدـ حصكليا لديو

                                                           
 .341طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .304محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .289مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
 ( مف قانكف العقكبات األردني.64المادة ) 4
. محمد صبحي 168، ص135، مجمكعة القكاعد لمحكمة النقض المصرية، الجزء الثاني، رقـ 25/12/1930نقض  5

 .305صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص
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في جريمة السعي كالتخابر إذا نجـ عف الجريمة مكت شخص كاف  كيتحقؽ القصد االحتمالي
 .1كذلؾ باإلضافة لمقصد المباشر ،مكجكدا في تمؾ األماكف

ف  ،كىي كفاة أحد األشخاص أك إصابتو بعاىة مستديمة أك حدث جراح-كتعد ىذه النتيجة  كا 
 ،نفسية بينو كبيف ىذه النتيجةإال أنو يسأؿ عنيا طالما قامت رابطة  ،رغبتو لـ تتجو إلييا كلـ يقصدىا

 .2كىذا تطبيؽ لمقصد االحتمالي

 القصد العام والقصد الخاص .2
باإلضافة إلى  يتطمب القضاء الفمسطيني كالمصرم في عدد مف الجرائـ تكافر قصد خاص

 .3القصد العاـ حتى تكتمؿ عناصر الجريمة

عف  ا المككنة ليا بغض النظرالقصد العاـ ىك إرادة تحقيؽ الكاقعة الجرمية مع العمـ بعناصرى
الغاية التي ينبغي تحقيقيا، كيتحدد القصد العاـ بحسب كؿ جريمة عمى حدة كفقا لمعناصر الداخمية في 

 .4تككينيا ككاقعة مادية

إلى الفعؿ باعث  نية انصرفت إلى تحقيؽ غاية معينة أك نية دفعيافيك  القصد الخاصأما 
الغاية  كأنو: "العمة التي تحمؿ الفاعؿ عمى الفعؿ أإلى قانكف العقكبات األردني  كقد ذىب. 5خاص

فيك حالة نفسية داخمية متعمقة بالنتيجة اإلجرامية أك بالباعث اإلجرامي،  .6"القصكل التي يتكخاىا
ما طبيعة الجريمة  ،كالسند التشريعي لكجكده إما صراحة النص كنية اإلضرار بمصمحة قانكنية، كا 

ما مضمكف النص، كنية االتجار في الكظيفة  ،كحكمة العقاب عمييا كاشتراط نية التممؾ في السرقة، كا 
 .7العامة لقياـ جريمة الرشكة

                                                           
 .13براىيـ محمد المبيدم، المسؤكلية الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، صإ 1
 .327مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
. كيبلحظ ىنا أف 237عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3

د القادر جرادة ليس مف أنصار تقسيـ القصد اإلجرامي إلى نكعيف: القصد العاـ كالقصد الخاص؛ بؿ مف الدكتكر عب
 مؤيدم فكرة كحدة القصد اإلجرامي.

 .337مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 4
 .390ؽ، صالسعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، مرجع ساب 5
 ( مف قانكف العقكبات األردني.67المادة ) 6
 .239عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 7
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فالفارؽ بيف القصد العاـ كالقصد الخاص أف القانكف يكتفي بالقصد العاـ أف ينصرؼ العمـ 
ي القانكف بذلؾ؛ بؿ يتطمب أف ينصرؼ كاإلرادة إلى أركاف الجريمة، أما في القصد الخاص فبل يكتف

 .1العمـ كاإلرادة إلى أمكر ليست مف الركف المادم لمجريمة

 التخابر جريمة: نوع القصد الجنائي في رابعا
اختمؼ الفقياء حكؿ نكع القصد اإلجرامي في جرائـ التخابر، فمنيـ مف رأل أنو يكفي القصد 

رأل أنو البد مف تكافر القصد الجنائي الخاص لقياميا، الجنائي العاـ لقياـ تمؾ الجرائـ، كمنيـ مف 
 .2كمنيـ مف صنؼ كؿ جريمة عمى حدة

كيرل الباحث أنو يكفي القصد الجنائي العاـ القائـ عمى عنصرم العمـ كاإلرادة لقياـ تمؾ 
، كما اإلضرار بأمف الدكلة أك القياـ بأعماؿ عدكانية ضدىا أك غيره مما حدث نتيجة الرتكاب الجريمة

الجريمة إال كيعد داخبل ضمف المككنات العامة لمقصد الجنائي، كالقكؿ باشتراط القصد الجنائي الخاص 
تخابر منيا، كمف في جرائـ التخابر يعني أنو عند انتفاء ذلؾ القصد فإف ذلؾ يؤدم إلى انتفاء صفة ال

ثـ تتحكؿ إلى جريمة عادية، كىذا يعد أمرا مخالفا لممنطؽ كمخالفا لمبادئ السياسة الجنائية الحديثة 
التخابر قد  جريمةالتي تنادم بتشديد العقاب عمى جرائـ التخابر، كاشتراط القصد الجنائي الخاص في 

، كىك ما يصب في مصمحة مرتكبي جرائـ إلى جرائـ عادية -بعد انتفاء ذلؾ القصد–يؤدم إلى تحكليا 
 التخابر.

ثباتوخامسا  : وقت توافر القصد الجنائي وا 
 وقت توافر القصد الجنائي .1

جميع عناصر الركف المادم، فيجب  -عاما كاف أـ خاصا-األصؿ أف يعاصر القصد الجنائي 
ة كال صعكبة في األمر قت السمكؾ اإلجرامي كيظؿ قائما حتى لحظة تحقؽ النتيجة اإلجراميك أف يتكافر 

 .3متى تكافر القصد في أثناء مراحؿ تحقؽ عناصر الركف المادم كميا

كلكف قد يحدث أف يتكافر قصد الجاني في إحدل المحظتيف دكف األخرل؛ فإذا تكافر القصد 
 لحظة الفعؿ كاف ىذا كافيا كلك عدؿ الفاعؿ قبؿ حدكث النتيجة، كقد ال يتكافر القصد لحظة الفعؿ لكنو

                                                           
 .497عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 1
 التخابر عمى حدة في الفصؿ الثاني مف الدراسة. سيأتي دراسة القصد الجنائي لكؿ جريمة مف جرائـ 2
 .189فخرم عبد الرزاؽ الحديثي كخالد حميدم الزعبي، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
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يطرأ حيف تحقؽ النتيجة، فينا يككف القصد متكافرا أيضا لمعاصرة لحظة تحقؽ النتيجة، أما إذا لـ 
يتكافر القصد كقت إتياف الفعؿ الجرمي، كتكافر فقط كقت تحقؽ النتيجة الجرمية، أم كاف الحقا عمى 

تيجة قبؿ انتياء الفعؿ إتماـ النشاط الجرمي، فبل يعتد بيذا القصد، كلكف إذا كاف القصد كالترحيب بالن
كخبلؿ السيطرة اإلرادية عمى جزئية أك جزئيات الفعؿ؛ فإف القصد ىنا يككف معاصرا لمسمكؾ، كيعتد 

 .1بو

كبشكؿ عاـ، فإف القاعدة في تعاصر القصد لحظة ارتكاب الفعؿ الجرمي يككف في الجرائـ 
مي لدل الفاعؿ ال تككف فقط بمدل تكافر الكقتية، أما في الجرائـ المستمرة فالعبرة في تقدير القصد الجر 

ن ا يتحقؽ ىذا العمـ في أم كقت الحؽ عمى بدء السمكؾ، كلك استمر ذلؾ معممو لحظة إتياف السمكؾ، كا 
 .2زمنا طاؿ أـ قصر، كلـ يتردد القضاء في إعماؿ ىذه النتيجة المترتبة عمى طبيعة الجريمة المستمرة

مف الجرائـ المستمرة؛ لذلؾ فإف الكقت الذم يجب أف  3كتعتبر جرائـ التخابر مع دكلة أجنبية
السعي أك –يتكافر فيو عمـ الجاني بفعؿ السعي أك التخابر أك دس الدسائس ىك كقت إتياف السمكؾ 

أك حتى في فترة زمنية الحقة عمى بدء السمكؾ، كلك استمر ذلؾ زمنا طاؿ  -التخابر أك دس الدسائس
 أـ قصر.

 إثبات القصد الجنائي .2
لقصد اإلجرامي مف األمكر النفسية التي تتصؿ بعمـ الجاني كنكاياه، كاستظياره ال يككف إال ا

كيستعيف القاضي في ىذا الخصكص بالسمككيات التي  .4عف طريؽ القرائف أك المظاىر الخارجية
 .5صدرت عف الجاني كالظركؼ الخارجية التي أحاطت بيا
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مى سبيؿ الحتـ؛ ألف ىذه المظاىر ليست ىي كليس ىناؾ مظير بذاتو يقطع بقياـ القصد ع
نما ىي أمارات تكشؼ عنو، إذا صدقت مرة قد تخيب مرات،  القصد كال أدلة حتمية تكجد كمما كجد، كا 

 .1ةفاألمر إذف مكككؿ لقاضي المكضكع في كؿ حالة عمى حد

كىذا يعني أف استخبلص القصد اإلجرامي مسألة مكضكعية بحتة تخضع لتقدير قاضي 
اس أك االستئناؼ بحسب ما يقكـ لديو مف الدالئؿ، كال رقابة لمحكمة النقض عميو في ذلؾ طالما األس

 .2أف استخبلصو كاف سائغا

 في جريمة التخابر الفرع الثاني: الخطأ غير المقصود
يعتبر الخطأ غير المقصكد إحدل صكر الركف المعنكم في الجريمة، فجرائـ الخطأ تأتي في 

يعاقب عمى اإلرادة اآلثمة  -في الجرائـ المقصكدة–المقاـ الثاني مف حيث اىتماـ المشرع بيا، فالقانكف 
عب دكرا المتجية نحك اإلضرار بحؽ معيف أك مصمحة محمية جنائيا، كىذه اإلرادة أك ىذا القصد يم

رئيسا في تحديد العقاب المناسب، دكف أف ييمؿ كميا جانب الضرر االجتماعي الحاصؿ في 
. فيك في ىذا المجاؿ يغمب جانب اإلرادة عمى جانب الضرر، كلكنو في جرائـ الخطأ فإف 3المجتمع

 .4جانب الضرر ىك الغالب في تحديد العقكبة

 أوال: ماىية الخطأ غير المقصود
ي غير المقصكد ىك: "اتجاه اإلرادة إلى السمكؾ الخطر دكف قبكليا بتحقؽ النتيجة الخطأ الجنائ

 .5اإلجرامية التي تنجـ عف ىذا السمكؾ مع اتخاذ الحيطة كالحذر لتبلفي حدكثيا"

فالخطأ يقكـ عمى مباشرة الفعؿ لسمككو دكف إرادة نتيجتو الضارة، يستكم بعد ذلؾ أف يككف لـ 
. 6مكانو كمف كاجبو أف يتكقعيا، أـ تكقعيا فعبل كاعتقد أف بإمكانو اجتنابيايتكقعيا في حيف كاف بإ
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فطالما أف اإلرادة لـ تتجو إلى النتيجة الضارة بكصفيا أكيدة أك ممكنة الكقكع مع القبكؿ بيا، فإف 
 .1السمكؾ يخرج مف نطاؽ القصد اإلجرامي ليدخؿ في محيط الخطأ غير المقصكد

: "إرادة السمكؾ التي تترتب عمى نتائج غير مشركعة لـ يتكقعيا كعرفو بعض الفقياء بأنو
الفاعؿ في حالة ككنيا متكقعة كبكسعو أف يتكقعيا كأف يتجنبيا، فيي تمثؿ صمة نفسية تقكـ بيف إرادة 
الجاني كبيف نتيجة فعمو تنحصر في خمكليا عند تكقع تمؾ النتيجة مع قدرتو عمى تكقعيا كعمى 

 .2"الحيمكلة دكف حدكثيا

كيعرفو جانب آخر مف الفقياء بأنو: "إخبلؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات الحيطة كالحذر التي 
يفرضيا القانكف، كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة اإلجرامية، في 

 .3حيف كاف ذلؾ في استطاعتو ككاف كاجبا عميو"

/ 60أ غير المقصكد إال أنو أشار إليو في المادة )كلـ يضع المشرع الفمسطيني تعريفا لمخط
عمى أنو: "...، كيككف الخطأ  1979ب( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 

 إذا نجـ الفعؿ الضار عف اإلىماؿ أك قمة االحتراز أك عدـ مراعاة الشرائع أك األنظمة".

مضمكف فكرة الخطأ غير المقصكد، كلـ يحدد لو كلـ يضع المشرع المصرم نصا عاما يبيف 
نما اكتفى بأف أكرد مجرد تطبيقات خاصة لفكرة  شكبل معينا في القسـ العاـ مف قانكف العقكبات؛ كا 

 .4الخطأ، كىذه التطبيقات لـ يمتـز فييا تعبيرا مكحدا عف فكرة الخطأ

( مف 64، إذ نصت المادة )في حيف أف المشرع األردني لـ يتناكؿ تعريفا لمخطأ غير المقصكد
قانكف العقكبات عمى أف: "... كيككف الخطأ إذا نجـ الفعؿ الضار عف اإلىماؿ أك قمة االحتراز أك عدـ 

 مراعاة القكانيف كاألنظمة".

كيتضح مف تعريفات الخطأ غير المقصكد أف الخطأ ال يقـك بمجرد اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة 
نما البد مف تكافر ال  .5عبلقة النفسية بيف إرادة الفعؿ كالنتيجة اإلجراميةكالحذر؛ كا 
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فالقصد الجنائي يستمـز أف تتجو إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة غير المشركعة، أما الخطأ 
غير المقصكد الذم يستمـز فيو القانكف أف تتجو إرادة الجاني إلى السمكؾ اإلجرامي دكف النتائج غير 

ف يستمـز في الحالتيف كجكد نتيجة إجرامية غاية ما ىناؾ أف دكر اإلرادة المشركعة التي كقعت؛ فالقانك 
في القصد اإلجرامي يشمؿ السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية بينما في الخطأ غير المقصكد يتكقؼ 
دكر اإلرادة عند حد إرادة السمكؾ دكف إرادة النتيجة غير المشركعة، فالجاني ىنا يريد نتيجة مشركعة 

 .1ف تقع نتيجة أخرل غير مشركعة بغير إرادة منوكلك

إف ما يميز الجريمة المقصكدة عف الجريمة غير المقصكدة إنما يكمف في تكافر نية إحداث 
النتيجة الدافعة إلى إتياف السمكؾ )القصد اليقيني المباشر( أك القابمية الستمرار )القصد االحتمالي(، 

الجريمة غير المقصكدة؛ فشرط البدء إذف لمدخكؿ في دائرة الجريمة غير لكنيا ال تتكفر البتة في حالة 
المقصكدة أف يككف الجاني قد أراد السمكؾ اإلجرامي كانعدمت لديو نية إحداث النتيجة اإلجرامية كيدؼ 

 .2يسعى لتحقيقو مف كراء ىذا السمكؾ

اني تكقع النتيجة أك ال كبناء عمى ذلؾ ال يتكافر الخطأ في الحالة التي ال يستطيع فييا الج
 .3يستطيع فييا الحيمكلة دكف كقكعيا، إذ ال تكميؼ بمستحيؿ

 ثانيا: عناصر الخطأ غير المقصود
كما البد مف تكافر عناصر القصد الجنائي، المتمثمة بالعمـ كاإلرادة، فإف الخطأ غير المقصكد 

كالحذر التي يفرضيا القانكف أكال، البد أف يتكافر عنصراه حتى يقكـ كىما: اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة 
 كتكافر عبلقة نفسية تصؿ ما بيف إرادة الجاني كالنتيجة اإلجرامية ثانيا.

 العنصر األول: اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر
البحث في ىذا العنصر يقتضي بياف أمريف: كيؼ تنشأ ىذه الكاجبات؟ ثـ كيؼ يتحقؽ 

فأما كيؼ تنشأ ىذه الكجبات، فيتطمب معرفة مصدر ىذه الكاجبات، فبل صعكبة في  ،اإلخبلؿ بيا؟
تحديد ىذا المصدر إذا كانت قكاعد القانكف بمعناىا الكاسع ىي التي تفرض الكاجبات، كلكف ليس 
القانكف كحده مصدر كاجبات الحيطة كالحذر كتصريحو ألنكاع مف السمكؾ الخطيرة التي تحقؽ فائدة 
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كإجراء العمميات الجراحية كقيادة السيارات؛ بؿ ىناؾ مصدر عاـ لكاجبات الحيطة كالحذر ىك لممجتمع 
الخبرة اإلنسانية العامة، إذ تقرر ىذه الخبرة مجمكعة مف القكاعد تحدد النمك الصحيح الذم يتعيف أف 

حيطة كالحذر يباشر كفقا لو نكع معيف مف السمكؾ، كلذلؾ إذا حددنا عمى ىذا النحك مصدر كاجبات ال
اتضحت مجمكعة مف القكاعد، فإذا طبقت عمى سمكؾ معيف تبيف مدل التعارض أك االتساؽ بينيما؛ 
فقيادة سيارة ىك سمكؾ مشركع، كلكف إذا تجرد ىذا السمكؾ مف ظركفو الكاقعية، كأصبح سمكؾ قيادة 

 .1سيارة مسرعة في مكاف عاـ، ساغ التساؤؿ عف مدل االلتزاـ بيذه الكاجبات

أما كيؼ يتحقؽ اإلخبلؿ بالكاجبات، فيتطمب البحث في ضابط اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة ك 
كالحذر، كىك الضابط المكضكعي كقكامو الشخص العادم، أم الشخص الذم يمتـز في تصرفاتو قدرا 
متكسطا مف الحيطة كالحذر، فإذا التـز الجاني في تصرفو القدر مف الحيطة كالحذر الذم يمتزمو ىذا 

خص فبل محؿ لئلخبلؿ ينسب إليو، أما إذا نزؿ دكنو نسب إليو اإلخبلؿ كلك التـز ما اعتاده في الش
نما يتعيف أف تراعى في تطبيقو الظركؼ التي  تصرفاتو، كلكف ىذا الضابط ال ينطبؽ بصكرة مطمقة، كا 

مب مف الناس صدر فييا التصرؼ؛ كالعمة في ىذا القيد ىي قاعدة "ال إلزاـ بمستحيؿ"، فبل محؿ أف تط
 .2التزاـ مسمؾ الشخص المعتاد إال إذا كانت الظركؼ التي تقترف بتصرفاتيـ تجعؿ ذلؾ في كسعيـ

 العنصر الثاني: العالقة بين إرادة الجاني والنتيجة اإلجرامية
ال يقكـ الخطأ غير المقصكد بمجرد اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة كالحذر، حيث ال يعاقب القانكف 
نما يعاقب عمى السمكؾ إذا أفضى إلى نتيجة إجرامية؛ ليذا يتعيف أف تتكافر  عمى سمكؾ في ذاتو، كا 

ـ القانكف، صمة تجمع بيف اإلرادة كالنتيجة عمى نحك تككف فيو اإلرادة بالنسبة ليذه النتيجة محؿ لك 
فيسكغ بذلؾ أف تكصؼ بأنيا "إرادة إجرامية" كبغير ىذه الصمة ال يككف محؿ ألف يسأؿ صاحب اإلرادة 

 .3عف حدكث النتيجة

كيتحقؽ الخطأ بغير تكقع إذا لـ يتكقع الفاعؿ أف سمككو قد يؤدم إلى تحقيؽ النتيجة الضارة، 
العادم لؤلمكر في الحياة، أما الخطأ مع التكقع  مع أنو كاف بإمكانو كمف كاجبو أف يتكقعيا كفقا لمسير

فيتحقؽ إذا تكقع الفاعؿ النتيجة الضارة لسمككو كاعتقد أف بإمكانو تجنبيا، أك تكقعيا لكنو رجح عدـ 
كيطمؽ عمى الخطأ في الصكرة األكلى تعبير الخطأ غير الكاعي  ،حدكثيا دكف اتخاذ أم مكقؼ لتفادييا
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أ دكف تكقع، أما الخطأ في الصكرة الثانية فيطمؽ عميو تعبير الخطأ أك الخطأ دكف تبصر أك الخط
 .1الكاعي أك الخطأ مع التبصر أك الخطأ مع التكقع

كعدـ تكقع انتياؾ أسرار الدفاع تفترض ىذه الصكرة أف المتيـ لـ يتكقع االنتياؾ كلـ تتجو 
الصمة قائمة كليا عناصرىا التي إرادتو نحك ذلؾ، كلكف ذلؾ ال يعني انعداـ الصمة بينيا إذ أف ىذه 

تتمثؿ في أنو كاف في استطاعتو تكقع االنتياؾ ككاف يجب عميو ذلؾ ككاف في استطاعتو أف يحكؿ 
 .2دكف حدكثو

كتكقع انتياؾ أسرار الدفاع تفترض ىذه الصكرة أف المتيـ قد تكقع انتياؾ األسرار كلكف لـ 
. كتشترؾ معو في تكقع النتيجة االجرامية 3حتماليتتجو إرادتو، كىذه الصكرة تجاكز مجاؿ القصد اال

كأثر ممكف لمفعؿ كتفترؽ عنو في عدـ اتجاه اإلرادة إلى ىذه النتيجة، أم أف ىذه الصكرة تشمؿ كؿ 
حاالت تكقع انتياؾ األسرار التي ال يعد القصد االحتمالي متكافرا فييا مما يستتبع اعتبار الخطأ مع 

ف التاليتيف، حالة تكقع انتياؾ األسرار كاالعتماد عمى احتياط غير كاؼ التكقع متكافرا في الحالتي
لمحيمكلة دكف حدكثيا إذا ثبت أنو كاف في كسع المتيـ اتخاذ االحتياط الكافي لذلؾ، كالحالة الثانية ىي 
، حالة تكقع انتياؾ األسرار كعدـ االكتراث بذلؾ أم عدـ اتخاذ االحتياط البلـز لمحيمكلة دكف حدكثيا

 .4مما يعني أنو يستكم لدل المتيـ حدكثيا كعدـ حدكثيا
  

                                                           
كصكرة الخطأ مع التكقع تختمؼ عف القصد االحتمالي بأف اإلرادة لـ تتجو إلى النتيجة كأف تكقعيا لـ يقترف بقبكليا لك  1

 .254(، مرجع سابؽ، صحدث. سمير عالية، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  2

 .288ص
يعرؼ القصد االحتمالي بأنو: نكع مف القصد الجنائي تقـك بو الجريمة العمدية كىك يتمثؿ في نية غير مركزة تعرض  3

انية ما قد انتكاه مف قبؿ، فيمضي مع ذلؾ في تنفيذ الفعؿ قاببل لنتيجتو أك غير مباؿ بيا مستكيا لمجاني الذم يتكقع امك
لديو حصكليا كعدـ حصكليا. أبك المجد عمي عيسى، القصد الجنائي االحتمالي، دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة، دار 

 .669، ص1988النيضة العربية، الطبعة األكلى، 
ي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ، جابر يكسؼ المراغ 4

 كما بعدىا. 288ص
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 ثالثا: صور الخطأ غير المقصود
( 16المطبؽ في قطاع غزة كقانكف العقكبات رقـ ) 1936( لسنة 74حدد قانكف العقكبات رقـ )

المطبؽ في الضفة الغربية صكر الخطأ غير المقصكد بأنيا: اإلىماؿ أك قمة االحتراز أك  1960لسنة 
 .1عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة

( مف قانكف العقكبات، 244(، كالمادة )238أما المشرع المصرم فقد عددىا في المادة )
فذكرت ىاتاف المادتاف الرعكنة، كعدـ االحتياط كالتحرز، كاإلىماؿ، كالتفريط كعدـ االنتباه كالتكقي، 

تباع المكائح، كحددت المادة ) كف العقكبات األردني صكر الخطأ غير ( مف قان64كعدـ مراعاة كا 
المقصكد، حيث نصت ىذه المادة عمى ما يمي: "كيككف الخطأ إذا نجـ الفعؿ الضار عف اإلىماؿ أك 

 .2قمة االحتراز أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة"

ككفقا لنص المادة السابقة تتمثؿ صكر الخطأ غير المقصكد في إىماؿ الفاعؿ، كقمة احترازه، 
نما يكفي كعد ـ مراعاتو لمقكانيف كاألنظمة، كال يمـز تكافر ىذه الصكر مجتمعة في مسمؾ الجاني؛ كا 

 .3تكافر إحداىا لترتيب مسئكليتو عف الجريمة غير المقصكدة

كلكف يرل البعض أف الصكر السابقة أكردىا المشرع عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى سبيؿ 
د القضائي يعتبر أنيا كاردة عمى سبيؿ الحصر ال عمى الحصر، في حيف أف البعض اآلخر كاالجتيا

 .4سبيؿ المثاؿ

                                                           
المطبؽ في قطاع غزة صكر الخطأ غير المقصكد في مكاد متفرقة، أما  1936( لسنة 74حدد قانكف العقكبات رقـ ) 1

 ( منو.64بية فقد حددىا في المادة )المطبؽ في الضفة الغر  1960( لسنة 16قانكف العقكبات رقـ )
(، 290(، )464(، )463(، )462(، )374(، )344(، )343كقد أكرد المشرع األردني ىذه الصكر في المكاد ) 2
 .1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )2/ 230)
سات، سمطنة عماف، الطبعة السابعة، عادؿ يحيى قرني، قانكف الجزاء العماني )القسـ العاـ(، مجمع البحكث كالدرا 3

. نبيؿ عبد هللا الينائي، مبادئ قانكف الجزاء العماني )القسـ العاـ(، مجمع البحكث كالدراسات، سمطنة 166، ص2001
. محمكد سالـ محاديف، محاضرات في قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مطبعة 32، ص2002عماف، الطبعة األكلى، 
 .25صخط الصحراء، العيف، 

كما بعدىا. طبلؿ أبك عفيفة، شرح  638محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 4
. كامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، مرجع 364قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص

 .315سابؽ، ص
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كفي ضكء ذلؾ، نرل أف نعرض ىذه الصكر المختمفة لمخطأ غير المقصكد، كذلؾ تباعا عمى 
 النحك التالي:

 الصورة األولى: اإلىمال
ب عميو، كتتـ ىذه الصكرة في حالة اتخاذ الجاني مكقفا سمبيا يتمثؿ في إغفالو اتخاذ أمر كاج

. كيدخؿ في مفيكـ اإلىماؿ عدـ 1ىك اتخاذه العناية البلزمة لتجنب حدكث النتيجة غير المشركعة
 .2االنتباه

كعمى ذلؾ، فالخطأ في ىذه الحالة يتخذ مكقؼ "ترؾ أك امتناع"، كمف قبيؿ ذلؾ أف يغمب النـك 
تتعمؽ بالدفاع عف الببلد، عمى حارس مكمؼ بالسير عمى مكاف تكجد بو أسرار عسكرية، أك أية أسرار 

فترتكب سرقة لسر مف ىذه األسرار كتقع جناية الحصكؿ عمى سر مف أسرار الدفاع بقصد إفشائو لدكلة 
 .3أجنبية

 الصورة الثانية: قمة االحتراز
تياف الجاني مسمكا إيجابيا معينا دكف أف يدخؿ في اعتباره قكاعد  يقصد بو عدـ االحتياط، كا 

 .4تشير بعد إتياف ىذا المسمؾ في الحالة الخاصة اتقاء لنتائجو الضارة الخبرة العامة التي

فإذا كاف اإلىماؿ ينصرؼ إلى الحاالت التي يقع فييا الخطأ عف طريؽ السمكؾ السمبي؛ فإف 
 .5قمة االحتراز تنصرؼ إلى الحاالت التي يقع فييا الخطأ عف طريؽ السمكؾ اإليجابي

                                                           
 .556ة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، صعبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العام 1
كيبلحظ أف قانكف العقكبات المصرم قد اعتبر مف عدـ االنتباه أك عدـ االلتفات صكرة خاصة لمخطأ، غير أف  2

نما ىي كما يبلحظ تدخؿ في مفيـك اإلىماؿ. كامؿ السعيد، شرح  الكاضح أف عدـ االنتباه ليس صكرة مستقمة بذاتيا، كا 
 .316في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، صاألحكاـ العامة 

جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  3
 كما بعدىا. 289ص

 .316محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 4
 .316قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، صكامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في  5
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كعدـ التبصر باألمكر، كتدخؿ الرعكنة في مفيكميا، حيث فقمة االحتراز ىي حالة الطيش 
تمتثؿ الطيش كالخفة كسكء التقدير، كأظير حاالتيا أف يقدـ الشخص عمى ارتكاب عمؿ غير مقدر 

 .1خطكرة عكاقبو

فيذه الصكرة يتخذ فييا الخطأ مظيره في نشاط إيجابي يتسـ بعدـ التدبر لمعكاقب، كمف ذلؾ أف 
ر لمدفاع فيحفظيا في درج مفتكح أك دكالب يشاركو فيو غير مف يناط بيـ يككف لدل الشخص أسرا

. كأيضا أف يقكـ الجاني بإلقاء مسكدة كثيقة سرية خاصة بالدفاع عف الببلد في 2المحافظة عمى السر
سمة الميمبلت دكف اتخاذ الكسائؿ البلزمة إلعداميا، فيتمكف الغير مف الحصكؿ عمييا كتسميميا أك 

 .3دكلة أجنبية أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتياإفشائيا ل

أك -كمثاليا أيضا، أف يكمؼ شخص لتكصيؿ بعض األسرار التي تتعمؽ بالدفاع عف الببلد 
أك الفيس بكؾ أك –إلى آخر ممف يناط بيـ حفظيا فيقكـ بإرساليا عف طريؽ التميفكف  -المقاكمة

المكالمة التميفكنية كيقكـ بتسجيميا أك اإللماـ فيتمكف الغير مف التنصت عمى  -اإلنترنت بشكؿ عاـ
. أك مف يستييف ببعض األسرار كيقكـ بكتابتيا عمى 4بمضمكنيا بقصد تسميميا أك إفشائيا لدكلة أجنبية

صفحات الفيس بكؾ أك تكيتر أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي األخرل فتقع في يد غيره فيسمميا لدكلة 
 أجنبية أك معادية.

  

                                                           
حيث يعتبر المشرع المصرم الرعكنة صكرة خاصة لمخطأ. طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(،  1

. كيؤثر جانب مف الفقو صرؼ الرعكنة إلى معنى أكثر تحديدا، فيعرفكنيا بأنيا نقص في الحذؽ 365مرجع سابؽ، ص
تفرضو الخبرة اإلنسانية الفنية أك الخاصة، سكاء أخذت  كالدراية بأمكر فنية كالطب كاليندسة؛ فيي عندىـ إخبلال بما

مظيرا إيجابيا في صكرة فعؿ، أك سمبيا في صكرة ترؾ، كمف أمثمتيا: أف يجرم الطبيب عممية جراحية دكف مراعاة 
 األصكؿ الطبية الثابتة التي يمتزميا رجاؿ الطب كال يتسامحكف مع مف يجيميا. عكض محمد، قانكف العقكبات )القسـ

 .263، ص2000العاـ(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
 .250عبد المييمف بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 2
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  3

 .290ص
ب حافظ، الحماية الجنائية ألسرار الدكلة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة مجدم محمكد مح 4

 .435، ص1990القاىرة، 
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 لثالثة: عدم مراعاة القوانين واألنظمةالصورة ا
يتميز ىذا الخطأ بأنو يتحقؽ بمخالفة قكاعد ليا قكة اإللزاـ القانكني، سكاء أكانت صادرة عف 
السمطة التشريعية كما في مخالفة القكانيف، أك كانت قكاعد تنظيمية "أنظمة" صادرة عف السمطة التنفيذية 

لبمديات كالدكائر العامة، تيدؼ إلى الحفاظ عمى األمف العاـ أك اإلدارية كالكزارات كالمحافظات كا
 .1كالسكينة العامة كالصحة العامة، كأنظمة المركر كالنقؿ كالبناء

كيبلحظ أف تكافر الخطأ بمخالفة القكانيف كاألنظمة ال يعني حكما قياـ المسئكلية عف الجريمة 
 .2لخطأ كالنتيجةغير المقصكدة؛ بؿ البد مف تكافر الصمة السببية بيف ا

كمثاؿ ىذه الصكرة فقد تتضمف الئحة تعميمات تتبع في حفظ أسرار الخطط الحربية أك عند 
إببلغيا لمتنفيذ، فإذا خمفيا مف أنيط بو السر أك مف كمؼ بإببلغو كأمكف لمغير التعرؼ عمى مضمكف 

 .3السر؛ فإف ذلؾ يكّكف الجريمة كتككف مخالفة البلئحة ىي الخطأ ذاتو

ثبات ذلؾ الخطأ ال يخضع لمقكاعد العامة، فمثبل إذا ترتب عمى سمكؾ اإلىماؿ كالتقصير إف إ
مف شأنو اإلضرار بالمصمحة  4/ جػ(82تسييؿ ارتكاب جريمة مف الجرائـ الكاردة بنص المادة )

المحمية، أم إذا ترتب عمى التسييؿ ارتكاب جريمة مف ىذه الجرائـ باإلىماؿ كالتقصير، سيترتب عميو 
الخطر بالمصمحة المحمية، كبالتالي فإف مخالفة نص ىذه المادة يتحقؽ بو الخطأ غير المقصكد في 

 .5نطاؽ جرائـ التخابر

                                                           
 .317محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .366طبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .251بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، صعبد المييمف  3
المطبؽ في قطاع غزة الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة  1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )82تنص المادة ) 4

جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سيؿ  500عمى أنو: "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تتجاكز 
/ 77/ جػ(، )77/ ب(، )77/ أ(، )77(، )77مييا في المكاد )بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص ع

(، فإذا كقع ذلؾ في زمف الحرب أك 80/ ق(، )78/ د(، )78/ جػ(، )78/ ب(، )78/ أ(، )78(، )78/ ق(، )77د(، )
 مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة.

 .19لجنائية في جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، صإبراىيـ المبيدم، المسئكلية ا 5
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كىذه الصكرة تتميز في أف القاضي ال يقيس تحقؽ الخطأ فييا بمعيار الشخص العادم مف فئة 
نما يقؼ عند معيار محدد ثابتة معالمو، كىذا المعيار ىك "مخالفة المكائح"  المتيـ كفي نفس ظركفو؛ كا 
 .1بصرؼ النظر عف مدل تطابؽ سمكؾ الشخص العادم مع ما سمؾ المتيـ

كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة ىك نكع مف الخطأ يطمؽ عميو الفقو مصطمح )الخطأ الخاص( 
لدييـ تمييزا لو عف الصكر السابقة التي يطمؽ عمييا الفقو مصطمح )الخطأ العاـ(، ككجو الخصكصية 

أف المشرع نفسو ىك الذم يحدد مباشرة كبالنص الصريح نكع السمكؾ الكاجب أك يقره، أما في الصكرة 
 .2األخرل فإف الخبرة اإلنسانية ىي التي تحدد نكع السمكؾ الكاجب

كيخمص الباحث إلى أف جريمة التخابر مف الجرائـ التي يمكف أف ترتكب بإحدل صكر الخطأ 
إذا ما ترتب عمى الخطأ تسييؿ كقكع جريمة مف جرائـ  ،3/ جػ(82المادة ) غير المقصكد، كما في

 التخابر المنصكص عمييا في ىذه المادة.

 رابعا: أنواع الخطأ غير المقصود
 الخطأ غير الواعي والخطأ الواعي .1

الخطأ غير الكاعي ىك أف ال يتكقع فيو الجاني حدكث النتيجة، فبل يبذؿ جيدا لمحيمكلة دكنو 
 .4حيف كاف ذلؾ في استطاعتو كمف كاجبوفي 

أما الخطأ الكاعي فإنو يتكافر في الحالة التي تتـ فييا إرادة الجاني إلى السمكؾ اإلجرامي مع 
تكقعو حدكث النتيجة اإلجرامية كأثر ممكف لسمككو دكف أف تتجو إرادتو إلى ىذه النتيجة أك إلى 

 .5قبكليا

                                                           
 .251عبد المييمف بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 1
 .264عكض محمد، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
رائـ الماسة بأمف الدكلة المطبؽ في قطاع غزة الخاص بالج 1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )82تنص المادة ) 3

جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سيؿ  500عمى أنو: "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تتجاكز 
/ 77/ جػ(، )77/ ب(، )77/ أ(، )77(، )77بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد )

(، فإذا كقع ذلؾ في زمف الحرب أك 80/ ق(، )78/ د(، )78/ جػ(، )78/ ب(، )78(، )/ أ78(، )78/ ق(، )77د(، )
 مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة".

 .624محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 4
 .298لعامة لمجريمة، مرجع سابؽ، صفتكح الشاذلي كعمي القيكجي، النظرية ا 5
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حالة األكلى تتمثؿ في تكقع النتيجة كاالعتماد عمى كيمكف تصكر ىذا الخطأ في حالتيف، ال
احتياط غير كاؼ لمحيمكلة دكف حدكثيا إذا ثبت أنو كاف في كسع الجاني اتخاذ االحتياط الكافي لذلؾ، 
كالحالة الثانية تتمثؿ في تكقع النتيجة كعدـ االكتراث بيا، أم عدـ اتخاذ االحتياط لمحيمكلة دكف 

 .1تكم لدل حدكثيا كعدـ حدكثياحدكثيا، مما يعني أنو يس

كيجب التمييز بيف الخطأ الكاعي كبيف القصد االحتمالي في الجرائـ المقصكدة، فإذا تكقع 
الجاني النتيجة كقبميا كاف القصد احتماليا كالمسئكلية مقصكدة، أما إذا تكقع الجاني النتيجة كتكقع 

 .2مقصكدة تفادييا كعدـ تحققيا كاف الخطأ الكاعي كالمسئكلية غير

 الخطأ العادي والخطأ الفني .2
الخطأ العادم ىك الخطأ الذم يقع بسبب اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة كالحذر العامة التي يمتـز 
بيا الناس كافة، أما الخطأ الفني فيك ما يتعمؽ بالخركج عمى القكاعد العممية كالفنية التي تحدد أصكؿ 

مف أىؿ الفف: كاألطباء كالصيادلة كالمحاميف  مباشرة إحدل الميف، أم ىك الخطأ الذم يصدر
 .3كالميندسيف

كقد حاكؿ بعض الفقياء التفرقة بيف الخطأ العادم كالخطأ الفني كتقرير عدـ المسئكلية عف 
 .4الخطأ الفني

كمف قبيؿ الخطأ العادم، إجراء الطبيب لمعممية بأدكات غير معقمة أك نسيانو مشرطا في 
العضك السميـ بدال مف العضك التالؼ، كمثاؿ الخطأ الفني، إجراء عممية  جكؼ المريض، أك استئصالو

جراحية قبؿ تجربة دكاء بديؿ أك دكف االستعانة بالتحاليؿ كاألشعة الدقيقة أك دكف مراعاة لمحالة الصحية 
 .5العامة لممريض، أك حساسيتو ألدكية معينة ...إلخ

  

                                                           
 .626محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .313محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .276عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3
، 1987عبد الكىاب حكمد، دراسات معمقة في الفقو الجنائي المقارف، المطبعة الجديدة، دمشؽ، الطبعة الثانية،  4
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 الخطأ الجنائي والخطأ المدني .3
ىك خطأ يؤدم إلى نتيجة ضارة فيعاقب القانكف مرتكبو بعقكبة جنائية، كيمزمو  الخطأ الجنائي

 .1التعكيض، أما الخطأ المدني، فيك خطأ يسبب ضررا لمغير، فيمـز مف يرتكبو بالتعكيض

كانقسـ الفقو في التفرقة بيف الخطأ الجنائي كالخطأ المدني بشأف تحديد درجة الخطأ في الجرائـ 
اتجاىيف رئيسيف: أكليما ينادم بازدكاج الخطأ المدني كالخطأ الجنائي، كثانييما  غير المقصكدة إلى

 .2ينادم بكحدة الخطأ المدني كالجنائي

 الخطأ اليسير والخطأ الجسيم .4
ميز بعض الفقياء بيف الخطأ اليسير كالخطأ الجسيـ، عمى أساس أف الخطأ الميني يجب أف 

كفي أف يككف يسيرا، كأسس البعض اآلخر ىذه التفرقة يككف جسيما، بخبلؼ الخطأ غير الميني في
عمى أف قانكف العقكبات ال يعاقب عمى غير الخطأ الجسيـ، بخبلؼ القانكف المدني فإنو يقرر 

 .3المسئكلية المدنية بناء عمى مجرد الخطأ اليسير

ء أك في لكف ىذه التفرقة لـ يصبح ليا أىمية مف الناحية القانكنية سكاء في التشريع كالقضا
الفقو؛ كتعميؿ ذلؾ أف الميني مسئكؿ عف سمككو بمجرد أف تتكافر فيو العناصر العامة لمخطأ، كتقدير 

 .4الخطأ في جميع األحكاؿ يعكد إلى القاضي بعد استعانتو برأم خبراء مختصيف

 إثبات الخطأ غير المقصود خامسا:
المقصكدة، كما داـ أنو ركف  مف المقرر أف ركف الخطأ ىك العنصر المميز في الجرائـ غير

. فيجب أف يبيف القاضي 5مف أركاف الجريمة؛ فإف محكمة المكضكع مكمفة بإثباتو بإقامة الدليؿ عميو
 الكقائع التي بني عمييا خطأ مف جانب المتيـ.
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كتقدير الخطأ الجزائي كتكافر عناصره مسألة مكضكعية يستقؿ بيا قاضي المكضكع أك 
عميو مف محكمة النقض ما داـ تقديره سائغا مستندا إلى أدلة مقبكلة في العقؿ االستئناؼ دكف معقب 

 .1كالمنطؽ كليا أصميا في أكراؽ الدعكل

 المطمب الثالث: االشتراك اإلجرامي في جرائم التخابر
قد يرتكب الجريمة فرد كاحد، كقد يرتكبيا أفراد متعددكف، فيساىـ كؿ منيـ في تنفيذىا، أك 

 .2فعند تعدد الجناة يككف كؿ كاحد منيـ شريكا في ارتكابيا ،ه عمى تنفيذىايتعاكف مع غير 

كسنتناكؿ في ىذا المطمب االشتراؾ اإلجرامي في جرائـ التخابر، كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى 
 ماىية االشتراؾ اإلجرامي كشركط قيامو، ثـ نستعرض صكر االشتراؾ اإلجرامي في جرائـ التخابر.

 ماىية االشتراك اإلجرامي وشروط قياموالفرع األول: 
 أوال: ماىية االشتراك اإلجرامي

ف كانت تغمب عمى  االشتراؾ اإلجرامي أك المساىمة اإلجرامية تعبيراف متعدداف بمعنى كاحد، كا 
. كتجدر اإلشارة إلى أف القكانيف 3األكؿ المدرسة القانكنية، في حيف تغمب عمى اآلخر المدرسة الفقيية

 .4ال تجتمع عمى اصطبلحات كاحدة بالنسبة لتسمية المساىمةالعربية 

كيقصد باالشتراؾ أك المساىمة حالة تعدد األشخاص الذيف ارتكبكا ذات الجريمة سكاء كانت 
نما ساىـ في تحقيقيا  تامة أك في مرحمة الشركع، بمعنى أف الجريمة لـ تكف كليدة نشاط مجـر كاحد، كا 

. فقد يقتصر عمؿ أحد 5الذم يتنكع في صكرتو كيتفاكت في أىميتوأشخاص عديدكف لكؿ منيـ دكره 
المساىميف عمى الدعكة إلى ارتكاب الجريمة، كيعد آخر الكسائؿ البلزمة الرتكابيا، كيتـ غيره تنفيذىا، 

 .6كيخفي البعض معالـ الجريمة
                                                           

 .131، ص12، س 30/1/1961ؽ، جمسة  30( لسنة 1251نقض جنائي مصرم رقـ ) 1
عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  2
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 ثانيا: شروط قيام االشتراك اإلجرامي
مو إال إذا تعدد المشترككف في الجريمة، كىذا يمـز ال يقكـ االشتراؾ اإلجرامي كال تثكر أحكا

تكافر بعض الشركط لمقكؿ بقياـ االشتراؾ اإلجرامي، كىي كقكع جريمة بالفعؿ، كتعدد الجناة، ككحدة 
 الجريمة، كىذا ما سنتناكلو عمى النحك التالي:

 وقوع جريمة بالفعل .1
عت، سكاء أكانت الجريمة تامة البد لكجكد حالة االشتراؾ اإلجرامي أف تككف ىناؾ جريمة كق

أك في صكرة ناقصة، طالما أف الفعؿ الذم كقع يعاقب عميو القانكف، فإذا لـ يكف الفعؿ الذم حصؿ 
فيو االشتراؾ معاقبا عميو فبل جريمة، كبالتالي ال محؿ لمقكؿ باشتراؾ إجرامي؛ فاالشتراؾ في األعماؿ 

داـ القانكف ال يعاقب عمى ىذه األعماؿ في ذاتيا، التحضيرية لجريمة مف الجرائـ ال عقاب عميو ما 
كلكف يبلحظ أف المشرع قد ينظـ صكرة خاصة مف االشتراؾ اإلجرامي ال يمـز فييا شرط كقكع الجريمة؛ 
كجريمة االتفاؽ الجنائي، لما يترتب عمى ىذا االتفاؽ في ذاتو، كبغض النظر عف نكع الجرائـ التي 

التشريعات الجزائية يعاقب القانكف عمى مجرد التحريض عمى  . كفي بعض1كانت مكضكع االتفاؽ
 .2ارتكاب جرائـ معينة كلك لـ يترتب عمى ىذا التحريض أم أثر

 تعدد الجناة .2
يقصد بتعدد الجناة في الجريمة قياـ عدد مف األشخاص بالتعاكف فيما بينيـ عمى ارتكاب 

اعؿ األصمي أك الشريؾ )الفاعؿ مع غيره(، جريمة كاحدة، ال فرؽ في ذلؾ بيف مف قاـ بدكر رئيس كالف
 .3أك مف قاـ بدكر ثانكم تبعي كالمتدخؿ أك المخفي

ذا  فتعدد الجناة األمر فيو كاضح، فإذا كاف الجاني كاحدا فبل حالة تعدد لمجرائـ أك اجتماعيا، كا 
متعددة بتعدد  تعددت الجرائـ كتعدد تبعا ليا المجرمكف بحيث استقمت كؿ جريمة بفاعؿ كنا بصدد جرائـ

مرتكبييا، كانعكس ىذا التعدد عمى المسئكلية كالعقاب كلك ارتكبت ىذه الجرائـ في زماف كاحد أك مكاف 
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كاحد أك الباعث كاحد، يمـز إذف أف تككف الجريمة الكاحدة قد ساىـ في إحداثيا أكثر مف شخص، عمى 
 .1دكانحك يمكف معو القكؿ بأف الجناة الذيف ارتكبكا الجريمة قد تعد

 وحدة الجريمة .3
. كعرفيا 2يقصد بكحدة الجريمة كحدة الركنيف المادم كالمعنكم لدل كؿ مف المساىميف فييا

بعض العمماء بأف تككف الجريمة الكاقعة كاحدة رغـ تعدد الجناة الذيف قامكا بارتكابيا، كيترتب عمى ىذا 
ؾ اإلجرامي، كأصبحنا بصدد جرائـ أنو لك تعددت الجرائـ كتعدد الجناة النتقمنا مف إطار االشترا

 . كبالتالي تفترض كحدة الجريمة في إطار االشتراؾ اإلجرامي ما يمي:3مستقمة

 الكحدة المادية لمجريمة . أ
. كال تعني الكحدة المادية 4تعني الكحدة المادية أف يككف الركف المادم لمجريمة محتفظا بكحدتو

دائمة؛ بؿ األعـ األغمب في االشتراؾ اإلجرامي ىك أف لمجريمة أف يقـك المساىمكف بفعؿ كاحد بصكرة 
 .5يرتكب كؿ مساىـ فعبل مختمفا عف فعؿ المساىـ اآلخر

فبل تقكـ كحدة الجريمة مف الناحية المادية إال إذا تحققت ليا كحدة النتيجة اإلجرامية مف جية، 
ة أخرل، كما يمـز مف جية كارتبط كؿ فعؿ مف أفعاؿ المساىميف بتمؾ النتيجة برابطة السببية مف جي

أخرل أف تتكفر عبلقة السببية بيف كؿ فعؿ صدر مف المساىميف، كبيف النتيجة اإلجرامية التي أفضت 
كال شؾ في تكافر ىذه العبلقة طالما ثبت أف فعؿ أم مف المشتركيف كاف سببا في  ،إلييا تمؾ األفعاؿ

 .6إحداث النتيجة اإلجرامية عمى النحك الذم حدثت فيو

 الكحدة المعنكية لمجريمة . ب
تتحقؽ الكحدة المعنكية لمجريمة بقياـ رابطة ذىنية محضة تجمع المساىميف في الجريمة تحت 

. أم أف يككف ىناؾ اتفاؽ بيف الجناة عمى ارتكاب الجريمة، بمعنى أف تككف 7لكاء مشركع إجرامي كاحد
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يؽ غرض متفؽ عميو بينيـ، كىذا تككف مظاىر التعاكف المختمفة التي يقكـ بيا الجناة مكجية إلى تحق
ىك جكىر االشتراؾ، فإذا لـ يكف بيف الجناة اتحاد في القصد كتعاكف في الفعؿ، فبل يككف ىناؾ اشتراؾ 
بينيـ، كيعتبر كبل منيـ فاعبل لمجريمة التي حدثت، كحينئذ تتعدد الجرائـ التي تقع بقدر تعدد فاعمييا 

 .1كيسأؿ كؿ منيـ بمفرده عما ارتكب

 في جرائم التخابر : صور االشتراك اإلجراميثانيع الالفر 
يقصد باالشتراؾ اإلجرامي في ارتكاب الجريمة بأنو اشتراؾ أكثر مف شخص في ارتكابيا، كيعد 

إذا قاـ  -فرعيا–االشتراؾ أصميا إذا قاـ كؿ منيـ بفعؿ يجعؿ أيا منيـ فاعبل، كيعد االشتراؾ تبعيا 
 .2يؾ فقطالشخص بدكر ثانكم يجعمو مجرد شر 

األعماؿ المختمفة التي يأتييا المشترككف في سبيؿ ارتكاب الجريمة تككف عمى نكعيف، األكؿ: 
يتمثؿ في األعماؿ التي تدخؿ في الفعؿ المككف لمجريمة التي كقعت، حيث يككف مرتكبيا قد ساىـ في 

رتكبيا كحده، أك )فاعبل ارتكاب الجريمة بشكؿ مباشر، كيسمى في ىذه الحالة بػ)فاعؿ الجريمة( إذا ما ا
مع غيره( إذا ما تعدد الفاعمكف األصميكف لمجريمة، أما النكع الثاني مف األعماؿ فيي تمؾ التي ال 
تدخؿ في المككنات األساسية لمفعؿ المككف لمجريمة، كلكنيا تتصؿ بو بصكرة غير مباشرة، كأعماؿ 

ماؿ المسيمة أك المجيزة أك المتممة الرتكاب التحريض أك االتفاؽ أك تقديـ العكف أك المساعدة في األع
 .3الجريمة، كىك ما يطمؽ عميو كصؼ االشتراؾ في الجريمة أك المساىمة التبعية

 أوال: صور االشتراك اإلجرامي
 التحريض .1

لـ يضع المشرع الفمسطيني كال المشرع المصرم تعريفا لمتحريض، بينما عرفو قانكف العقكبات 
المطبؽ في الضفة الغربية بقكلو: "يعد محرضا مف حمؿ غيره عمى  1960( لسنة 16األردني رقـ )

ية أك بصرؼ ارتكاب جريمة بإعطائو نقكدا أك بتقديـ ىدية لو أك بالتأثير عميو بالتيديد أك بالحيمة كالدس
 .4النقكد أك بإساءة االستعماؿ في حكـ الكظيفة"
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 .398سـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمأمكف سبلمة، قانكف العقكبات )الق 2
ماىر عبد شكيش الدرة، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، المكصؿ،  3

 كما بعدىا. 231، ص1990المكصؿ، 
 المطبؽ في الضفة الغربية. 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )1/ 80المادة ) 4
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فالتحريض ىك نشاط يتجو إلى اإلرادة الخاصة بمف يكجو إليو بقصد التأثير فييا كدفع صاحبيا 
 .1إلى ارتكاب الجريمة، سكاء بخمؽ فكرتيا لديو، أك بتشجيع فكرة كانت قد كجدت لديو أصبل

زرع أك بث فكرة الجريمة في نفس الفاعؿ أك دعميا لديو كعرفو بعض الفقياء بأنو: "خمؽ أك 
 .2إف كانت غير راسخة أك غير حاسمة"، كال عبرة بالكسائؿ التي يتبعيا المحرض لبمكغ قصده

 االتفاق أو التآمر .2
عرؼ قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية المؤامرة عمى أنيا: "كؿ اتفاؽ تـ بيف 

 .3عمى ارتكاب جناية بكسائؿ معينة"شخصيف أك أكثر 

كيقصد باالتفاؽ، تقابؿ إرادات المشتركيف فيو أم أف تتبلقى إرادتاف فأكثر كمتاىما منصرفة إلى 
ارتكاب الجريمة، كىذا التبلقي يقدر معو انقطاع دابر التردد الذم ربما يككف قائما لدل كؿ مف المتفقيف 

 .4المنفرديف

 المساعدة .3
سكاء  ،ـ العكف أيا كانت صكرتو إلى الفاعؿ، فيرتكب الجريمة بناء عميوالمساعدة ىي تقدي

 .5كانت المساعدة عف طريؽ أعماؿ مجيزة أك مسيمة أك متممة الرتكاب الجريمة

 ثانيا: صور االشتراك اإلجرامي في جرائم التخابر
كالمشرع المصرم جاء بأحكاـ خاصة لممساىمة  1957( لسنة 555كحيث أف األمر رقـ )

الجنائية التبعية خرج فييا عف القكاعد العامة ألحكاـ المساىمة التبعية التي تطبؽ عمى الجرائـ كافة 
ـ يرد ما بالنسبة ألعماؿ التحريض أك المساعدة أك االتفاؽ عند تعمقيا بارتكاب إحدل جرائـ التخابر، كل

يماثميا في التشريع األردني؛ لذلؾ سنقتصر في دراستنا عمى أحكاـ المساىمة التبعية في جرائـ التخابر 

                                                           
 .250، ص1970مجدكب، التحريض عمى الجريمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، أحمد عمى ال 1
 .337محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .1979( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 127المادة ) 3
 .835العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، صعبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد  4
 .425محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 5
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. كنحيؿ دراسة أحكاـ المساىمة األصمية عمى 1كالتشريع المصرم 1957( لسنة 555في األمر رقـ )
 .2القكاعد العامة إذ أنيا ال تثير مشكمة في ىذا الجانب

 رائم التخابرالمساعدة في ج .1
عمى أنو: "يعاقب باعتباره شريكا في  1957( لسنة 555( مف األمر رقـ )82تنص المادة )

 الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب:
كؿ مف كاف عالما بنيات الجاني كقدـ إليو إعانة أك كسيمة لمتعيش أك لمسكنى أك مأكل أك  -1

كؿ مف حمؿ رسائمو أك سيؿ لو البحث ككذلؾ  ،مكانا لبلجتماع أك غير ذلؾ مف التسييبلت
 عف مكضكع الجريمة أك إخفائو أك نقمو أك إببلغو.

كؿ مف أخفى أشياء استعممت أك أعدت لبلستعماؿ في ارتكاب الجريمة أك تحصمت منيا كىك  -2
 عالـ بذلؾ.

كؿ مف أتمؼ أك اختمس أك أخفى أك غير عمدا مستندا مف شأنو تسييؿ كشؼ الجريمة كأدلتيا  -3
 عقاب مرتكبييا.أك 

كيجكز لممحكمة في ىذه األحكاؿ أف تعفي مف العقكبة أقارب الجاني كأصياره إلى الدرجة 
 الرابعة إذا لـ يككنكا معاقبيف بنص آخر في القانكف".

كالتي ال تعد مف -أف المشرع يعد مرتكبي بعض األفعاؿ  ،كيمكف أف يستفاد مف النص السابؽ
شركاء في الجريمة األصمية خركجا عمى القكاعد العامة  –الجاني قبيؿ أفعاؿ االشتراؾ في جريمة

( 40( مف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة، كالمادة )23لبلشتراؾ المنصكص عمييا في المادة )
 مف قانكف العقكبات المصرم.

                                                           
الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة كالمطبؽ في  1957( لسنة 555بما أف التشريع الفمسطيني يطبؽ األمر رقـ ) 1

كف العقكبات المصرم، كبالتالي سنقتصر في دراستنا عمى األمر رقـ قطاع غزة، كىي نفس األحكاـ التي كردت في قان
 الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة المطبؽ في قطاع غزة. 1957( لسنة 555)
لممزيد في المساىمة أك االشتراؾ: فكزية عبد الستار، المساىمة األصمية في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النيضة  2

كما بعدىا. عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانكف العقكبات  24، ص1967العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، 
خرم الحديثي كخالد الزعبي، شرح قانكف العقكبات )القسـ كما بعدىا. ف 399الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص

 كما بعدىا. 132العاـ(، مرجع سابؽ، ص
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األفعاؿ أما الحكمة مف ىذا الخركج فقد كضحتيا المذكرة اإليضاحية ليذا القانكف بقكليا: )إف 
المنصكص عمييا في ىذه المادة تكاد تشبو االشتراؾ في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المكاد 

نما تختمؼ عنو عند التشابو أنو ال حاجة إلثبات  ،كقد تبمغ مبمغو في بعض الصكر ،الخمسة المذككرة كا 
 ،ئؿ المشار إلييا في المادةأف الجريمة األصمية لـ تكف لتقع لكال التسييبلت أك اإلخفاء أك حمؿ الرسا

 ثـ أنو في كثير مف الحاالت تباشر ىذه األفعاؿ بعد ارتكاب الجريمة األصمية(.

 كالخركج عمى القكاعد العامة في مجاؿ االشتراؾ في جرائـ التخابر جاء عمى النحك اآلتي:
 الصورة األولى:

يقدـ لو إعانة عينية أك ك  ،انيكاف عالما بنية الج كؿ مف أف المشرع قد اعتبر شريكا بالمساعدة
أك تمكينو مف أف يجد لو مسكنا أك يقدـ لو مكانا  ،أك مف مردكده ،و كسيمة يتعيش منيانقدية أك يخكل

ككذلؾ مف يقكـ بحمؿ رسائمو إلى الغير أك يسيؿ لو البحث عف مكضكع  ،يؤكيو أك يجتمع فيو مع غيره
 و عمى غيره.جريمتو أك إخفاء ىذا المكضكع أك نقمو أك إببلغ

ذا أمعنا النظر في نص الفقرة األكلى مف المادة  يتبيف  1957( لسنة 555( األمر رقـ )82)كا 
مقكاعد ا لكفقف ،كىذا ىك كجو المغايرة ،لنا أنيا لـ تشترط كقكع النشاط اإلجرامي مف الفاعؿ األصمي

إذا كاف  –تامة أك ناقصة–فإنو يمـز حتى يعاقب الشريؾ أف تقع الجريمة األصمية  ؛العامة في االشتراؾ
كذلؾ فإف تمؾ المساعدات أك التسييبلت ال ترتبط بكقكع الجريمة  .1القانكف يعاقب عمى الشركع فييا

 ذلؾ. كىذا يعد خركجا عمى القكاعد العامة لممساىمة الجنائية التبعية التي تتطمب ،برابطة سببية مادية

 كذلؾ ،الحقة عمى الجريمة األصمية ،كيتحقؽ االشتراؾ حتى كلك كقعت األفعاؿ المبينة آنفا
 خبلفا لمقكاعد العامة لبلشتراؾ التي تتطمب أف يككف سابقا أك معاصرا لمنشاط اإلجرامي.

ال يقـك  1957( لسنة 555( مف األمر رقـ )82كيرل البعض أف الكسائؿ الكاردة في المادة )
. كأف 2إال إذا كانت سابقة أك معاصرة لكقكع الجريمة مف الفاعؿ األصمي ،االشتراؾ كسمكؾ تبعي بيا

 .3كال يتصكر كقكعيا بعد ارتكاب الجريمة ،طبيعة االتفاؽ كالتحريض تقتضي ذلؾ
                                                           

جراءات مبلحقتيا، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة  1 محمد محمكد سعيد، جرائـ اإلرىاب، أحكاميا المكضكعية كا 
 .109، ص1995األكلى، 

ـ الخاص(، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، دار النيضة العربية، فكزية عبد الستار، شرح قانكف العقكبات )القس 2
 .397، ص1980

 .591، ص122، رقـ 20، مجمكعة أحكاـ النقض، س28/4/1969نقض  3
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مع التحفظ  ،كيؤيد البعض أف طبيعة االتفاؽ كالتحريض ال يتصكر كقكعيما بعد كقكع الجريمة
ال تقكـ إال  ،1957( لسنة 555( مف األمر رقـ )82االشتراؾ المحددة بنص المادة )عمى أف كسائؿ 

 .1إذا كانت سابقة أك معاصرة عمى كقكع الجريمة

 ،كلكف ال يتصكر بالنسبة لممساعدة البلحقة لمجريمة ،فذلؾ يتصكر بالنسبة لبلتفاؽ كالتحريض
ف كاف ينطبؽ عمى المساعدة السابقة كالمعاصرة إال أنو ال ينطبؽ عمى المساعدة البلحقة كىذا ما  فيك كا 

 .19572( لسنة 555( مف األمر رقـ )82يحسب لممادة )

كيتخذ الركف المادم لمجريمة في ىذه الصكرة تقديـ الجاني أية إعانة كائنا ما كاف مقدارىا 
يعمـ الجاني أنو ينكم ارتكاب جريمة مف جرائـ التخابر، كلك لـ تكف ككائنة ما كانت صكرتيا لشخص 

ىذه الجريمة قد كقعت بعد، أك امداد الجاني ىذا الشخص بأية كسيمة لمتعيش أك السكنى أك بمأكل كلك 
لميمة كاحدة أك بمكاف لبلجتماع فيو أك بغير ذلؾ مف التسييبلت، أك حمؿ الجاني لكسائؿ الشخص 

نت مرسمة مف ىذا األخير أـ كاردة إليو، كسكاء تعمقت بالجريمة المزمع ارتكابيا أـ بأم ذاتو، سكاء أكا
أمر آخر كلك كاف ىذا األمر مف شئكف الحياة الخاصة بذلؾ الشخص، أك تسييمو البحث عف مكضكع 

 أك  تسييمو اخفاء ىذا المكضكع أك نقمو -كما إذا كاف سرا مف أسرار الدفاع–الجريمة لمشخص عينو 
أك اببلغو، كفيما عدا السمكؾ األخير كىك تسييؿ اخفاء ىذا المكضكع أك نقمو أك اببلغو، ال تتكافر في 
األشكاؿ األخرل السابقة لمسمكؾ مكضكع التجريـ صفة االشتراؾ في جريمة التخابر طبقا لمقكاعد العامة 

، كلمجرد العمـ بأف الشخص الذم في االشتراؾ، إذ أنو يعاقب عمييا كلك لـ تقع الجريمة المزمع ارتكابيا
تقدـ لو اإلعانة أك كسيمة لمتعيش أك السكنى أك مكاف االجتماع، أك الذم تحمؿ لو رسائمو ينكم ارتكاب 
جريمة مف ىذا القبيؿ، كما أف العقكبة التي يناليا الجاني ىي عقكبة ىذه الجريمة المزمع اقترافيا كلك لـ 

ؿ في قكاعد االشتراؾ كفي شركط عقاب الشريؾ بعقكبة تقترؼ، كفي ىذا خركج كاضح عف األص
 .3الجريمة مكضكع االشتراؾ؛ ألف أىـ ىذه الشركط ىك أف تقع ىذه الجريمة بالفعؿ

  
                                                           

إبراىيـ محمكد المبيدم، المساىمة الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، بحث منشكر في مركز اإلعبلـ األمني  1
http://www.policemc.gov.bh 7، ص. 

عبد المييمف بكر سالـ، جرائـ أمف الدكلة الخارجي، دراسة في القانكف الككيتي كالمقارف، مطبكعات جامعة الككيت،  2
. جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، 13، ص1988

 .355مرجع سابؽ، ص
 كما بعدىا. 111عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 3

http://www.policemc.gov.bh/
http://www.policemc.gov.bh/
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 الصورة الثانية:
مف أخفى أشياء استعممت أك أعدت لبلستعماؿ في ارتكاب  أف المشرع اعتبر الشريؾ كؿ

 الجريمة أك تحصمت منيا مع عممو بذلؾ.

كجو المغايرة ىنا فيتمثؿ في أف المشرع عد اإلخفاء البلحؽ عمى ارتكاب الجريمة ألشياء أما 
عمى عكس ما تقضى بو  ،استعممت أك تحصمت مف الجريمة مع العمـ بذلؾ بمثابة اشتراؾ في الجريمة

 البلحؽ ال يعد مرتكبو شريكا.القكاعد العامة في أف اإلخفاء 

 ،مكررا مف قانكف العقكبات المصرم (44)خفاء البلحؽ جريمة مستقمة نصت عمييا المادة فاإل
مف جناية أك جنحة مع عممو بذلؾ  ركقة أك متحصمةالتي تنص عمى أنو "كؿ مف أخفى أشياء مس

ذا كاف الجاني يعمـ أف األشياء التي يخفييا  يعاقب بالحبس مع الشغؿ مدة ال تزيد عمى سنتيف. كا 
 ."و بالعقكبة المقررة ليذه الجريمةحكـ عمي ،مف جريمة عقكبتيا أشد متحصمة

كيرل البعض أف المشرع لـ يكف بحاجة إلى النص؛ ألنو جـر إخفاء األشياء المتحصمة مف 
إال أف البعض رأل بأنو لو قيمة في أنو  ،( عقكبات السابقة44جريمة بصفتيا جريمة مستقمة بالمادة )

ككذلؾ حالة اإلخفاء السابؽ عمى ارتكاب  ،قبيؿ المساعدة البلحقة المعاقب عمييااعتبر ىذه األفعاؿ مف 
ال يمكف العقاب عمييا  ،الجريمة ألشياء أعدت لبلستعماؿ في ارتكابيا كلـ تستعمؿ فعبل في الجريمة

كفقا  ،فمكال كجكد ىذا النص لما أمكف العقاب ،النتفاء رابطة السببية بينيا كبيف الجريمة التي لـ تقع
 .1لقاعدة ال جريمة كال عقكبة إال بناء عمى نص

كمف مظاىر المغايرة أيضا، أف المشرع لـ يشترط العقاب عمى ىذه الحاؿ أف تككف األشياء 
التي تـ إخفاؤىا قد استعممت في ارتكاب الجريمة؛ بؿ يكفي أف تككف األشياء التي أخفاىا الشريؾ قبؿ 

في ارتكابيا، كىذا مخالؼ لمقكاعد العامة لبلشتراؾ التي تشترط  كقكع الجريمة كانت معدة لكي تستعمؿ
 .2تكافر رابطة السببية بيف فعؿ الشريؾ كالنتيجة اإلجرامية

كيتخذ الركف المادم لجريمة التخابر في ىذه الصكرة أف يخفي الجاني أشياء استعممت أك 
األشياء التي استعممت فعبل في  أعدت لبلستعماؿ في ارتكاب الجريمة أك تحصمت منيا، أما عف إخفاء

                                                           
 .8إبراىيـ محمكد المبيدم، المساىمة الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 1
 .257ص أحمد محمد أبك مصطفى، اإلرىاب كمكاجيتو جنائيا، مرجع سابؽ، 2
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. كأما عف 1الجريمة فمعناه كاضح كىك إحراز ىذه األشياء عف عمـ بالكجو الذم استخدمت فعبل فيو
إخفاء األشياء التي تحصمت مف جريمة التخابر فكاضح ىك اآلخر كيتفؽ ماديا مع الصكرة العامة 

ف إخفاء األشياء المتحصمة كالمستعممة في كيبلحظ أ ،لجريمة إخفاء أشياء متحصمة مف جناية أك جنحة
 .2جريمة التخابر يأخذ ىنا حكـ االشتراؾ فييا رغـ أنو الحؽ القترافيا كال تعد الجريمة كاقعة بناء عميو

 الصورة الثالثة:
أك غير عمدا مستندا مف شأنو  ،أك أخفى ،كؿ مف أتمؼ أك اختمس ع اعتبر الشريؾالمشر  أف

 .كأدلتياتسييؿ كشؼ الجريمة 

 ،كاالختبلس ،ككجو المغايرة ىنا أف المشرع عد مرتكب أيا مف األفعاؿ السابقة )اإلتبلؼ
عمى الرغـ مف أف ىذه األفعاؿ كقعت بعد  ،كالتغيير العمدم( شريكا في الجريمة التي كقعت ،كاإلخفاء

رتكاب الجريمة حيث أف عبلقة السببية بيف سمكؾ الشريؾ البلحؽ ال ،تماـ ارتكاب الجريمة األصمية
مقكاعد العامة ا لكفق مما ال يمكف عده اشتراكا ،الةكسمكؾ الفاعؿ األصمي تعد منتفية في ىذه الح

 .3لممساىمة الجنائية

كلعؿ المشرع قد خشي أف تتخمؼ ثغرات مف تطبيؽ القكاعد العامة في االشتراؾ فيفمت بعض 
ـ أك تسييؿ الجريمة أك ضياع أدلتيا، األشخاص مف العقاب عمى الرغـ مف دكرىـ في إعانة المجر 

 .4فجـر األفعاؿ سالفة الذكر

كبالتالي ىذا الفعؿ ال يخضع لقكاعد االشتراؾ العادية؛ ألنو قد يؤدم إلى إفبلت المجـر مف 
كال تتكافر رابطة السببية بيف ىذه األفعاؿ كبيف الجريمة  ،كطمس أدلة الجريمة التي كقعت فعبل ،العقاب
بأف جعميا مف قبيؿ المساعدة  ،كلذلؾ فإف المشرع اعتبر ىذه األفعاؿ جرائـ مستقمة بذاتيا ،المرتكبة

 .5البلحقة التي تأخذ حكـ االشتراؾ
                                                           

 .112عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 1
 .99رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 2
، 2000، القاىرة، أسامة محمد بدر، مكاجية اإلرىاب، دراسة في التشريع المصرم كالمقارف، النسر الذىبي لمطباعة 3

 .219ص
، 2011معكض عبد التكاب، المكسكعة الجنائية الشاممة في التعميؽ عمى نصكص قانكف العقكبات، مرجع سابؽ 4

 .525ص
 كما بعدىا. 8إبراىيـ محمكد المبيدم، المساىمة الجنائية في جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 5
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كيتخذ الركف المادم لمجريمة في ىذه الصكرة أف يتمؼ الجاني أك يختمس أك يخفي أك يغير 
كالسمكؾ مكضكع التجريـ في ىذه  مستندا مف شأنو تسييؿ كشؼ الجريمة كأدلتيا أك عقاب مرتكبييا،

الصكرة يعتبر بأنو اتبلؼ مستند بطريؽ التمكيف أك االحتراؽ مثبل، أك اختبلسو بنية تممكو، أك إخفاؤه 
عف متناكؿ السمطة العامة دكف نية تممؾ، أك تغييره بطريقة مف طرؽ التزكير في المحررات، متى كاف 

ذا كانت لـ تضبط بعد، أك الكشؼ عف أدلتيا إف كانت المستند مف شأنو تسييؿ الكشؼ عف الجريمة إ
قد ضبطت أك عقاب مرتكبييا، كيبلحظ أف كؿ ذلؾ يأخذ حكـ االشتراؾ في الجريمة رغـ أنو الحؽ 

 .1القترافيا، كال تعد الجريمة كاقعة بناء عميو

ذم كليس المستند الذم مف شأنو عقاب مرتكبي الجريمة ليختمط مف حيث المعنى بالمستند ال
مف شأنو تسييؿ الكشؼ عف الجريمة أك أدلتيا، فيراد لو في ىذا المجاؿ معنى خاص ىك أنو مستند 
يساعد عمى تنفيذ الحكـ الجنائي عقب صدكره بأف يكشؼ النقاب مثبل عف الجية التي يتخفى فييا 

لحكـ المحككـ عميو، أك يعطي فكرة عف ماضي المتيـ كأخبلقياتو كي يقاـ حساب لذلؾ في لحظة ا
لتحديد العقكبة التي يحكـ بيا، كمف الكاضح أنو في الفرض األخير ال يصدؽ عمى المستند أنو مف 

 .2قبيؿ المستندات الكاشفة عف الجريمة أك أدلتيا

كالجريمة في صكرتييا األكلى كالثانية مف الجرائـ الشكمية التي ال يمـز لكجكدىا أف يككف الحدث 
بصكرتيا الثالثة فيي مف الجرائـ المادية ألف في ىذه الصكرة حدثا ضارا  المتمثمة بو حدث مؤذيا، كأما

ىك إتبلؼ المستند أك اختبلسو أك إخفاؤه، أك حدثا خطرا ىك تزكير ىذا المستند، كالجريمة تعتبر كذلؾ 
 .3مف جرائـ السمكؾ المنتيي

مجرد  كرىا الثبلث،في لقياـ الركف المعنكم لبلشتراؾ في ىذه الجريمة في صكما أف المشرع يكت
عمى خبلؼ القكاعد  ،عمـ الشريؾ بنية الجاني دكف اشتراط اتجاه إرادتو عمى تحقيؽ السمكؾ اإلجرامي

                                                           
 .112عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، صعبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي  1
 .100رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 2
. رمسيس 113عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 3

 كما بعدىا. 100لعمكمية، مرجع سابؽ، صبيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة ا
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العامة لبلشتراؾ التي تتطمب أف يتكافر لدل الشريؾ )العمـ كاإلرادة( كىذا ىك الركف المعنكم لبلشتراؾ 
 .1بكجو عاـ

ثبلثة في القصد الجنائي، أم انصراؼ إرادة الجاني فبالتالي يتمثؿ الركف المعنكم في الصكر ال
إلى السمكؾ المككف لمجريمة في أية صكرة مف الصكر المتقدـ بيانيا عف كعي بالمبلبسات التي يتكقؼ 
عمييا الكصؼ اإلجرامي ليذا السمكؾ، أم عف عمـ بأف الجاني في الصكرة األكلى ينكم ارتكاب جريمة 

لثانية بالجريمة المرتكبة أك المزمع ارتكابيا، كعف عمـ في الصكرة التخابر، كعف عمـ في الصكرة ا
الثالثة بطبيعة المستند مكضكع اإلتبلؼ أك االختبلس أك اإلخفاء أك التزكير، كبأف مف شأنو تسييؿ 

 .2كشؼ الجريمة كأدلتيا أك عقاب مرتكبييا

 :عمى ارتكاب جريمة التخابرالتحريض  .2
امية في كالتحريض ىك خمؽ الفكرة اإلجر  ،بالتحريض عمى ارتكابيايتحقؽ االشتراؾ في الجريمة 

كينقسـ التحريض في  .3عمى ذلؾ نحك ارتكاب الجريمة محؿ التحريض ذىف خاؿ منيا كدفعو بناء
 قانكف العقكبات إلى قسميف:

كالذم ال يعاقب  ،األكؿ: التحريض كفؽ القكاعد العامة كعنصر مف عناصر المساىمة التبعية
 ،يعاقب عميو لذاتوأم أف القانكف ال قكع الجريمة المحرض عمى ارتكابيا، ف عميو إال في حالة ك القانك 

المطبؽ في الضفة الغربية  1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )1/ 80حيث نصت المادة )
بالتأثير عمى أنو: "يعد محرضا مف حمؿ غيره عمى ارتكاب جريمة بإعطائو نقكدا أك بتقديـ ىدية لو أك 

عميو بالتيديد أك بالحيمة كالدسيسة أك بصرؼ النقكد أك بإساءة االستعماؿ في حكـ الكظيفة"، كقد نصت 
( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "يعد شريكا في الجريمة: كؿ مف حرض عمى 40المادة )

 ريض".ارتكاب الفعؿ المككف لمجريمة إذا كاف ىذا الفعؿ قد كقع بناء عمى ىذا التح

كفي ىذه الحالة يأخذ كصفا إجراميا خاصا مف  ،الثاني: التحريض المعاقب عميو في حد ذاتو
( لسنة 555األمر رقـ ) مف 1(/ أ82كالذم كرد بنص المادة ) ،حيث التجريـ كمف حيث العقاب
                                                           

. إماـ حسانيف عطا هللا، اإلرىاب كالبنياف القانكني 217أسامة محمد بدر، مكاجية اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 1
 .537، ص2004لمجريمة، دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 .101رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 2
عبد الفتاح الصيفي، االشتراؾ بالتحريض ككضعو مف النظرية العامة لمجريمة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة  3

 .58، ص1958اإلسكندرية، 
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التي نصت عمى أف "كؿ مف حرض عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في  ،1957
/ جػ(، 78) ،/ ب(78) (،78) / ىػ(،77) / د(،77) / جػ(،77) / ب(،77/ أ(، )77(، )77)المكاد 

األشغاؿ الشاقة أثر يعاقب ب و ىذاتحريضكلـ يترتب عمى مف ىذا القانكف  (80) / ىػ(،78) / د(،78)
 .أك بالسجف" المؤقتة

أية جناية مف كىذه المادة تعاقب بكصؼ الجناية الخاصة بالتخابر عمبل تحضيريا الرتكاب 
كىذا العمؿ التحضيرم ىك مجرد التحريض عمى أف ترتكب  ،الجنايات المنصكص عمييا في المادة

ال  ،جناية مف تمؾ الجنايات إذا كاف تحريضا عديـ األثر لـ يحدث مفعكال كلـ يجد في بمكغ الغاية منو كا 
قب عميو طبقا لمقكاعد العامة تحقؽ بو حالة كقكع الجناية المحرض عمييا اشتراؾ في ىذه الجناية معا

 .2في االشتراؾ

كال تيـ الكسيمة  ،لفرد كاحد أك لجمع مف األفراد ،كيستكم في التحريض أف يككف عمنيا أك خفيا
فالميـ أف  ،التي يجرم بيا في سبيؿ إيجاد إرادة ارتكاب الجناية أك حسـ ىذه االرادة لدل المحرض

تمؾ الجنايات دكف أف يككف لو تأثير كاقعي فعاؿ كبغير ينصرؼ إلى المحرض عمى ارتكاب جناية مف 
 .3أف ترتكب ىذه الجناية بناء عميو

يمثؿ خركجا عمى القكاعد العامة في  1957( لسنة 555األمر رقـ ) ( مف/ أ82كنص المادة )
شريكا إال إذا  ال يعاقب القانكف مقترفيا بكصفو -كسائر صكر االشتراؾ–فالتحريض  ،المساىمة التبعية

بمعنى أنو عمى كفؽ القكاعد العامة ال عقاب  ،المساعدة االتفاؽ، أك أك ،كقعت الجريمة محؿ التحريض
/ أ( 82في المادة ) في حيف نجد أف المشرع المصرم قضى ،ثرإذا ترتب عميو أعمى التحريض إال 

ذاتيا في نطاؽ جرائـ التخابر، بكجعمو جريمة مستقمة  ،بالعقاب عمى التحريض الذم لـ يترتب عميو أثر
تمؾ حتى ال يتمكف المحرض في  تقديرا مف المشرع لخطكرة التحريض عمى اقتراؼ جرائـ التخابر،

كبناء عمى ذلؾ فإنو ال يمكف معاقبة المحرض بالعقكبة المقررة في  الحالة مف اإلفبلت مف العقاب،
ذلؾ أف نص المادة المذككرة يعاقب  ،( إذا كقعت الجريمة بسبب فعؿ التحريض/ أ82نص المادة )

                                                                                                                                                                                 
( مف قانكف األحكاـ العسكرية 127المادة ) / أ( مف قانكف العقكبات المصرم، كنص82كيقابميا نص المادة ) 1

المصرم، حيث تنص عمى أنو: "مف اشترؾ في جريمة منصكص عمييا في ىذا القانكف فعميو عقكبتيا كيعاقب المحرض 
 بذات العقكبة المقررة لمجريمة كلك لـ يترتب عمى التحريض أثر".

 كما بعدىا. 113ت، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، صعبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبا 2
 .102رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 3
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أما إذا ارتكبت الجريمة بسبب  ،عمى التحريض الذم ال يترتب عميو أثر كىك كاضح الداللة في ذلؾ
فالمحرض في ىذه الحالة يعد شريكا عمى كفؽ القكاعد العامة في المساىمة الجنائية  ،فعؿ التحريض

نا أماـ تكييفيف أحدىما أصمي كنككف ى ،مصرم( مف قانكف العقكبات ال41الكاردة في نص المادة )
 .1خر احتياطيكاآل

( لمكاجيو الغرض الذم يتخمؼ فيو شرط / أ82أكرد نص المادة ) المصرم المشرعكنعتقد أف 
بمعنى  ،بشأف العقاب عمى التحريض مف قانكف العقكبات المصرم (41مف شركط تطبيؽ نص المادة )

/ أ(، أما التحريض 82لمنص االحتياطي كىك نص المادة ) يخضع يرتب أثرا ال أف التحريض الذم
 ( مف قانكف العقكبات المصرم.41فيظؿ محككما بالنص األصمي كىك نص المادة ) الذم يرتب أثرا

 االتفاق الجنائي الخاص في نطاق جرائم التخابر: .3
فإف االتفاؽ عمى ارتكاب جريمة يعني التبلقي بيف  ،عمى كفؽ القكاعد العامة في االشتراؾ

إذف يتحقؽ االتفاؽ بالتقاء أك اتحاد  ،إرادتيف أك أكثر كانت كؿ منيف منصرفة إلى ارتكاب الجريمة
في ككف إرادة المحرض تعمك  ،كيختمؼ االتفاؽ عف التحريض ،إرادتيف أك أكثر عمى ارتكاب الجريمة

ثـ ىك الذم يبذؿ الجيد إلقناع  ،المحرض ىك صاحب فكرة الجريمةإذ أف  ،عمى إرادة فاعؿ الجريمة
كعمى عكس ذلؾ فإف إرادة المتفقيف  ،الثاني كخمؽ التصميـ اإلجرامي لديو كدفعو إلى ارتكاب الجريمة

 .2كبمستكل كاحد ذلؾ أف كبل منيـ مقتنع بفكرة الجريمة ،تككف متعادلة

ى يعاقب عمى االشتراؾ باالتفاؽ في جريمة مف كاستنادا إلى القكاعد العامة فإنو يشترط حت
 جرائـ التخابر أف تقع الجريمة كاممة أك ناقصة حتى كلك كاف الفاعؿ مجيكال.

في فقرتيا األكلى كالثانية عمى أنو  1957( لسنة 555/ ب( مف األمر رقـ )82تنص المادة )
ء كاف الغرض منو ارتكاب الجرائـ "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كؿ مف اشترؾ في اتفاؽ جنائي سكا

 (،78) / ىػ(،77) / د(،77) / جػ(،77) / ب(،77/ أ(، )77(، )77)المكاد المنصكص عمييا في 
( أك اتخاذىا كسيمة لمكصكؿ إلى الغرض المقصكد 80) / ىػ(،78) / د(،78/ جػ(، )78) ،/ ب(78)

كيعاقب باإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ مف حرض عمى االتفاؽ أك كاف لو شأف في إدارة  ،منو

                                                           
 567، ص1996أحمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية،  1

 كما بعدىا.
 .262رىاب كمكاجيتو جنائيا، مرجع سابؽ، صأحمد محمد أبك مصطفى، اإل 2
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كمع ذلؾ إذا كاف الغرض مف االتفاؽ ارتكاب جريمة كاحدة معينة أك اتخاذىا كسيمة إلى  ،حركتو
 الغرض المقصكد يحكـ بالعقكبة المقررة ليذه الجريمة".

 -الشكمية–لمادة مف الجرائـ الحدث النفسي غير المؤذم فالجريمة المعاقب عمييا في ىذه ا
كىي ذات سمكؾ ممتد باعتبار أف الكضع النفسي الذم تتخذه إرادة مف تبلقت إرادتيـ بما يصحبو مف 
مظاىر كاشفة يستطيؿ في الزمف طيمة الكقت الذم تبقى فيو اإلرادة مصرة عمى ما اتجيت إليو بقدر 

النفسي غير المؤذم ىك بالذات تبلقي إرادتيف أك أكثر عمى التخابر ما يشاء صاحبيا ذلؾ، كالحدث 
باعتبار أف ىذا التبلقي ىك التجاكب الذم تشعر بو إرادة كؿ طرؼ  ،كلك لـ يتحقؽ فعبل ىدؼ التخابر

كىذا تأثير نفسي يحدث لدل كؿ طرؼ في  ،في االتفاؽ مف جانب إرادة أخرل تطابقت كتبلقت معيا
 .1ـ طرؼ آخر إليو في استيداؼ ذات المقصداالتفاؽ بفعؿ انضما

ككاضح أف ىذا الحدث النفسي ليس في ذاتو مؤذيا إذ ال يمـز لتكافر الجريمة فيو أف ينتج عف 
أذل فعمي أك عف خطر منذر باألذل؛ فاألذل أك خطر األذل محؿ اعتبار في الحكمة الكامنة كراء 

التجريـ إذ يحكـ باإلدانة عمى صاحبو استقبلال عف التجريـ كليس الزما كجكده بالفعؿ في السمكؾ محؿ 
 .2أم ضرر كعف أم خطر

كيتضح مف النص أف المشرع المصرم قد جعؿ مف االتفاؽ أك التقاء إرادتيف فأكثر عمى 
 ،جريمة خاصة ،ارتكاب جرائـ معينة كمحددة حصرا بالقسـ األكؿ مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات

–ذا االتفاؽ الجنائي الخاص ال يعد متكافرا إال إذا كانت إحدل ىذه الجرائـ كمع مبلحظة أف تحقؽ ى
 –أم االتفاؽ–كىك بذلؾ  ،ىي غاية االتفاؽ أك كسيمة إلى الغرض المقصكد منو –الكاردة بالنص

( مف قانكف العقكبات المطبؽ في قطاع غزة 24يختمؼ عف االتفاؽ المنصكص عميو في المادة )
نكف العقكبات المصرم التي تعاقب عمى االتفاؽ الجنائي بصفة عامة أيا كانت ( مف قا48كالمادة )

 .3الجنايات أك الجنح التي يستيدفيا أك تتخذ كسيمة لمكصكؿ إلى اليدؼ النيائي

                                                           
 .103رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .118عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
. كمف الجدير بالذكر أف المحكمة 568مة، مرجع سابؽ، صإماـ حسانيف عطا هللا، اإلرىاب كالبنياف القانكني لمجري 3

( مف قانكف العقكبات الخاصة باالتفاؽ الجنائي في الدعكل رقـ 48الدستكرية العميا حكمت بعدـ دستكرية نص المادة )
 .986، ص119، رقـ 9، مجمكعة أحكاـ الدستكرية العميا س2/6/2001ؽ، دستكرية، جمسة 21لسنة  114
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ال يتطمب ارتكاب الجريمة المتفؽ عمى ارتكابيا؛ بؿ  –بكصفو جريمة تخابر خاصة–كاالتفاؽ 
أك االضطبلع بدكر  ،أك الدعكة عمى إنشائو بالتحريض أك غيره ،إف مجرد االشتراؾ في اتفاؽ قائـ

بغض النظر عف ارتكاب أية جريمة تككف محبل إلنشاء  ،معيف في إدارتو يعد جريمة قائمة بحد ذاتيا
ىذا االتفاؽ أك يككف مخططا الرتكابيا، كيبلحظ ىنا خركج المشرع عف القكاعد العامة التي سبؽ 

التفاؽ كصكرة مف صكر االشتراؾ في القكاعد العامة ال يعاقب القانكف عميو إال ذلؾ أف ا ،اإلشارة إلييا
/ 82كاألمر عمى خبلؼ ذلؾ في جريمة التخابر حسب نص المادة ) ،إذا كقعت الجريمة المتفؽ عمييا

، حيث جعؿ المشرع مجرد االتفاؽ عمى جريمة مف الجرائـ 1957( لسنة 555ب( مف األمر رقـ )
 .1بمثابة جريمة قائمة بذاتيا عقكبتيا ىي السجف المشدد أك السجفالمنصكص عمييا 

أما الشريؾ في ىذا االتفاؽ فيك المحرض عمى إنشاء مثؿ ىذا االتفاؽ أك كاف لو الرأم 
/ ب( مف األمر رقـ 82كالمشكرة في إدارة حركة ذلؾ االتفاؽ، كالكارد ذكره في الفقرة الثانية مف المادة )

يبلحظ في شأف عقكبة ىذه الجريمة الخاصة أف النص يعاقب أشد مف عقكبة ، ك 1957( لسنة 555)
فاعمييا األصمييف؛ ففي حيف يعاقب الفاعمكف األصميكف بالسجف المشدد أك السجف، يعاقب مف حرض 
عمى االتفاؽ أك كاف لو شأف في إدارة حككمتو باإلعداـ أك السجف، كفي ىذا األمر خركج عمى القكاعد 

مساىمة الجنائية التي تقتضي المساكاة بيف عقكبة الشريؾ كالفاعؿ األصمي، أك معاقبة العامة في ال
 .2الفاعؿ األصمي بعقكبة أشد مف عقكبة الشريؾ في أقؿ تقدير

 الدعوة إلى االتفاق الجنائي غير المقبولة بوصفيا جريمة خاصة .4
عمى جريمة  1957( لسنة 555/ ب( في فقرتيا الثالثة مف األمر رقـ )82نصت المادة )

الدعكة غير المقبكلة لبلنضماـ إلى اتفاؽ جنائي بكصفيا جريمة خاصة، إذ نصت عمى أنو: "يعاقب 
 بالحبس كؿ مف دعا آخر إلى االنضماـ إلى اتفاؽ مف ىذا القبيؿ كلـ تقبؿ دعكتو".

، حيث كطبقا ليذا النص تعد الدعكة غير المقبكلة لبلنضماـ إلى اتفاؽ جنائي مف جرائـ الجنح
 .3عاقب المشرع المصرم مرتكبيا بالحبس

                                                           
 .224بدر، مكاجية اإلرىاب، مرجع سابؽ، صأسامة محمد  1
 .112محمد محمكد سعيد، جرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 2
 .2003( لسنة 95( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ )18 -11نصكص المكاد ) 3
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كىي جريمة  ،-شكمية–ككاضح أف الجريمة ىنا ىي جريمة حدث نفسي غير مؤذ ىي األخرل 
 .1ذات سمكؾ منتو

كيرل بعض الفقياء أف المشرع المصرم أقر سرياف ىذا النص عمى جرائـ التخابر بشكؿ 
الدعكة غير المقبكلة لبلنضماـ إلى اتفاؽ  خاص، كعمى جرائـ أمف الدكلة بشكؿ عاـ، كعد جريمة

جنائي، جريمة مف جرائـ الجنح، ىك تقدير المشرع المصرم بأف جريمة االتفاؽ الجنائي العاـ أك 
الخاص تأبى طبيعة ركنيا المادم إال أف ترتكب بصكرة تامة، كمف ثـ ال يمكف تصكر قياـ حالة 

الناحية الكاقعية، باعتبار أف جريمة االتفاؽ الجنائي  الشركع في ىذيف النكعيف مف االتفاؽ الجنائي مف
 .2ىي مف جرائـ الخطر التي ال يمكف تصكر قياـ حالة الشركع فييا

  

                                                           
 .105رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
ـ اإلرىاب في القانكف الجنائي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانكنية كدار شتات لمنشر عامر مرعي حسف الربيعي، جرائ 2

 .230، ص2010كالبرمجيات، مصر، 
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 الفصل الثاني
 القواعد الموضوعية لجريمة التخابر

نتناكؿ في المبحث  ،في مبحثيف التخابر كذلؾ نبيف في ىذا الفصؿ القكاعد المكضكعية لجريمة
ثـ نستعرض في المبحث  ،األكؿ صكر جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني

المكضكعية الخاصة بالعقاب عمى جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع  الثاني القكاعد
 الفمسطيني.

 المبحث األول
 والتشريع الفمسطيني صور جريمة التخابر في التشريعات المقارنة

الصكر  ،لذا سنتناكؿ في ىذا المبحث ،المصرم عمى الكثير مف صكر التخابر التشريعاحتكل 
ككذلؾ ما تفرد بو المشرع  ،المشتركة لجريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني

 .في مطمبيف عمى النحك التالي المصرم مف صكر لجريمة التخابر

ألول: الصور المشتركة لجريمة التخابر في التشريعات المقارنة والتشريع المطمب ا
 الفمسطيني

نتناكؿ في ىذا المطمب الصكر المشتركة لجريمة التخابر في التشريعات المقارنة في كؿ مف 
 التشريع المصرم كالتشريع األردني ككذلؾ التشريع الفمسطيني.

 الفرع األول: جريمة استعداء دولة أجنبية
مف قانكف العقكبات المصرم، كالمادة  1/ ب(77جد ىذه الجريمة شرعيتيا مف المادة )ت

مف قانكف العقكبات الثكرم  2(133ك) 1/ أ(131مف قانكف العقكبات األردني، كالمادتيف ) 2(111)
 لمنظمة التحرير الفمسطينية، كسنتعرض ليذه الجريمة كالتالي:

                                                           
يعاقب باإلعداـ كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية أك / ب( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "77تنص المادة ) 1

 ".بأعماؿ عدائيو ضد مصرتخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصحتيا لمقياـ 
( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "كؿ أردني دس الدسائس لدل دكلة أجنبية أك اتصؿ بيا 111تنص المادة ) 2

ذا أفضى عممو إلى نتيجة  ليدفعيا إلى العدكاف ضد الدكلة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كا 
 عكقب باإلعداـ".
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 الركن المادي أوال:
المكاد بالقكؿ: "سعى... أك يتخابر معيا ..."، كالقكؿ: "دس الدسائس... أك كىك ما عبرت عنو 

 اتصؿ بيا".

كنبلحظ ىنا أف المشرع المصرم قد استخدـ لفظي "السعي أك التخابر"، كالمشرع األردني قد 
استخدـ لفظ "دس الدسائس"، أما المشرع الفمسطيني فقد خمط بيف المفظيف، فتارة تجده يستخدـ المفظ 

كؿ كتارة أخرل تجده يستخدـ المفظ الثاني، كيراد بالتخابر التفاىـ بمختمؼ صكره سكاء أحصؿ ذلؾ األ
. كىذا أكسع 3شفييا أـ حصؿ كتابة، صريحا كاف أـ رمزا، مباشرة أك بالكاسطة، في السرية أك العبلنية
خير، كمع ذلؾ نطاقا مف عبارة دس الدسائس، كمف الممكف أف يحتكم في معناه مدلكؿ االصطبلح األ

قع أكثر مف تخابر أك دسيسة أك أكثر مف اتصاؿ لمقكؿ بتكافر ركنيا يتماـ الجريمة أف لال يشترط 
نما يكفي تخابر كاحد أك دسيسة كاحدة لمقكؿ بتكافر الركف المادم ليذه الجريمة  .4المادم، كا 

دس الدسائس قد  كيشترط لتحقيؽ الركف المادم ليذه الجريمة أف يككف السعي أك التخابر أك
كقع لدل دكلة أجنبية، كليس ببلـز لكقكع الجريمة كجكد حالة حرب، فإذا كانت حالة السمـ قائمة كأجرل 

تكافرت الجريمة؛ ألف الفرض الغالب الذم  الدكلة الكطفالجاني اتصاالت بدكلة أجنبية الستعدائيا عمى 
 .5ثارة المعاداة كالحرب ضد الدكلةركعي في تقرير العقاب عمييا ىك أنيا تخؿ بحالة السمـ إل

عمى أنو مف المتصكر أف تحدث الجريمة في زمف الحرب بيف الدكلة كدكلة ثانية كيقع دس 
كقد تككف حميفة كيراد  ،الفتنة كالمكيدة إلخراج دكلة ثالثة عف حيادىا كانضماميا إلى الدكلة المعادية

 .6ي الحرب كالسمـ عمى السكاءفالجريمة قائمة ف ؛باستعدائيا أف تنقض ىذا التحالؼ

                                                                                                                                                                                 
سعى لدل دكلة أك جية  -يعاقب باإلعداـ كؿ مف: أ/ أ( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "131تنص المادة ) 1

 ".معادية لمثكرة أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدكانية ضد الثكرة
( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ مف دس الدسائس لدل 133تنص المادة ) 2

ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب  دكلة أجنبية أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الثكرة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ. كا 
 باإلعداـ".

 دني "دس الدسائس" حيث يكحي بالسرية دكف العبلنية.كمف ىنا ظير قصكر التعبير األر  3
 .132محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 4
 .26رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 5
 .207، رقـ 136المجمكعة الرسمية، صحكـ محكمة أمف الدكلة العميا في مصر، الجدكؿ العشرم السادس،  6
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كليس ببلـز في معاداة الدكلة األجنبية كيدؼ يسعى إليو الجاني، أف تتخذ تمؾ المعاداة صكرة 
محاربة لمدكلة أك إعبلف لمحرب عمييا، فقد تككف عمبل انتقائيا، أك استعراضا بحريا، أك مقاطعة سممية، 

طردا جماعيا، كقد يتحقؽ أم أمر مف ىذه األمكر فعبل مف نذارا أك إأك قطعا لمعبلقات الدبمكماسية، أك 
جراء سمكؾ الجاني، كلكف ال يمـز لتكافر الجريمة أف يككف شيء مف ذلؾ قد تحقؽ بالفعؿ، كيكفي أف 

 .1يككف الغاية التي يرمي إلييا الجاني

ال يمـز كال يشترط لكجكد الجريمة أف يفمح الجاني بالفعؿ في استعداء الدكلة األجنبية؛ بؿ 
لكجكد الجريمة أف يككف سمكؾ الجاني قد شكؿ بالفعؿ خطر معاداة الدكلة األجنبية؛ فالجريمة تعتبر مف 

ىك أف يجد الجاني صمة تفاىـ بينو كبيف دكلة أجنبية بيدؼ ك جرائـ الحدث غير المؤذم، كحدثيا نفسي 
ذم باؿ في طريؽ الكصكؿ إلى أف تعادم الدكلة كلك لـ يترتب عمى تفاىمو معيا ليذا الغرض أم أثر 

الغرض ذاتو، كبيذه المثابة تدخؿ الجريمة في عداد الجرائـ الشكمية، كما أنيا جريمة سمكؾ منتو يستنفد 
بإببلغ الدكلة األجنبية أك العامؿ لمصمحتيا المضمكف النفسي اليادؼ إلى استثارة عداكتيا، كقد تأخذ 

 .2دصكرة جريمة متتابعة، كقد تنحصر في فعؿ كحي

ككقكع فعؿ السعي أك التخابر أك الدس لدل دكلة أجنبية شرط لتكافر الركف المادم سكاء تـ 
االتصاؿ برمكز الدكلة األجنبية في الخارج أك في الداخؿ كالكزراء أك رؤساء إدارات استخبارية أك 

عمى استخداـ دبمكماسية أك صحفية، أك يتـ ذلؾ داخؿ دكلتو بالسفارات األجنبية، كقد جرت العادة 
شخص ثالث )عميؿ( خشية افتضاح تمؾ الشخصيات، سكاء كاف العميؿ )مكاطنا عاديا( مف رعايا 
دكلة الخائف أك الدكلة المعنية أك مف غيرىا، سكاء تـ ذلؾ بعقد أك بدكنو، كالغالب ىك األخير حتى ال 

 .3يككف العقد كسيمة إثبات إذا ما اكتشؼ األمر

أك التخابر أك الدس أف يتـ مع الدكلة األجنبية أك مع أحد مف  بالتالي يستكم في السعيك 
فإذا لـ يكف السعي أك التخابر أك الدس حادثا مع الدكلة األجنبية في شخص  ،العامميف لمصمحتيا

نما مع شخص ليست لو صفة تمثيمية ،ممثؿ ليا يتعيف لكجكد الجريمة أف يقكـ الدليؿ عمى أف ىذا  ،كا 

                                                           
 كما بعدىا. 27رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .44عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
قانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ، عبد الكىاب عمر البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في ال 3

 .72ص
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كاألمر في ذلؾ يتكقؼ عمى ظركؼ كؿ كاقعة  ،مصمحة تمؾ الدكلةالشخص يعمؿ مع ذلؾ ل
 .1كمبلبساتيا

ال يمـز كجكد تككيؿ رسمي لو  ،كلكي يعتبر شخص ما ممف يعممكف لمصمحة الدكلة األجنبية
نما يكفي أف تدؿ الظركؼ كالمبلبسات عمى أنو يعمؿ لمصمحتيا ،مف ىذه الدكلة كأف تنصرؼ إلى  ،كا 

 .2ضكعذلؾ عقيدة قاضي المك 

كاالستعداء ىك سمكؾ قكلي ال مادم عكس المعاكنة؛ فاالستعداء بمثابة تحريض، إال أف 
( عقكبات 133كالمشرع الفمسطيني في المادة ) ،( عقكبات أردني111المشرع األردني أضاؼ بالمادة )

 عبارة تكحي بأف ىذا السمكؾ قد يككف ماديا "... أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ ...". ،ثكرم

االستعداء كسمكؾ قكلي قد يككف باالتصاؿ الشخصي مع ممثؿ تمؾ الدكلة في الداخؿ أك ك 
الخارج أك بالكتابة في الصحؼ عمى شكؿ تحقيقات أك أخبار أك بالكتب أك النشرات الرسمية أك غير 

 .3ذلؾ مف الكسائؿ داخمية كانت ىذه الكسائؿ أك خارجية

حدث ليس ببلـز فيو أف يككف مؤذيا كىك محض  كلما كاف السمكؾ المككف لمجريمة يتمثؿ في
االتصاؿ بالدكلة األجنبية الستعدائيا كلك لـ تصبح مف جراء ذلؾ عدكة بالفعؿ، فإف الجريمة ال يتصكر 
ف كاف يتصكر فييا الشركع المكقكؼ، كمثالو أف يرسؿ الجاني رسالة  أف تقع في صكرة شركع خائب، كا 

 الدكلة الكطفاستعداء دكلة أجنبية فتقع الرسالة في يد سمطات  تتضمف معمكمات ييدؼ مف كرائيا إلى
قبؿ كصكليا إلى العدك، كال عقاب عمى العمؿ التحضيرم ليذه الجريمة، ما لـ يكف مككنا لجريمة أخرل 

 .4قائمة بذاتيا

 : الركن المعنويثانيا
مف الجمي أف الركف المعنكم لمجريمة ىك القصد الجنائي ألنيا جريمة عمدية، فيمـز أف يككف 
الجاني قد اتجيت ارادتو إلى السعي لدل دكلة أجنبية أك إلى التفاىـ معيا، كما أنو البد لقياـ القصد 

                                                           
 .32رمسيس ييناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .48عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ،  عبد الكىاب عمر البطراكم، شرح جرائـ أمف 3

 .76ص
 كما بعدىا. 44عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 4
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ؼ الجاني مف الجنائي مف أف تتكافر بو الخصكصية التي يتطمبيا نص القانكف، بمعنى أف يثبت أف ىد
 .1السعي لدل الدكلة األجنبية أك التخابر معيا أك دس الدسائس ىك أف يحمميا عمى المعاداة

كاختمؼ بعض فقياء القانكف عمى ككف جريمة السعي أك التخابر أك دس الدسائس مف جرائـ 
 .2القصد العاـ أـ مف جرائـ القصد الخاص أـ يتكافر فييا القصداف

يا جريمة قصد عاـ شأنيا شأف سائر جرائـ األمف فمتى تكافرت عناصر فمنيـ مف اتجو إلى أن
القصد العاـ أصبح الخائف مسئكال، ذلؾ أنو يككف عالما بأنو يتصؿ بدكلة أجنبية أك ممثبل أك عميبل 
ليا، كأف يككف عالما بمدل حجـ الضرر الذم ينتج عف ىذا االتصاؿ، ككاف مريدا لتمؾ النتيجة دكف 

فيصبح جديرا بالعقاب ميما كانت دكافعو الشخصية فبل كزف ليا  ،مف ممثمي تمؾ الدكلةضغط أك إكراه 
 .3في القانكف

كمنيـ مف اتجو إلى أنيا جريمة قصد خاص، كليذا يستمـز أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى الفعؿ 
ئية ضد المككف لمجريمة، كما ينصرؼ قصده في نفس الكقت إلى أف تقكـ الدكلة األجنبية بأعماؿ عدا

 .4الدكلة الكطف

ذىب البعض إلى أف األعماؿ العدائية ال تقتصر عمى الحرب؛ بؿ تشمؿ ما مف شأنو تككيف ك 
العبلقات الطيبة مف البمديف، فإذا لـ يتكافر ىذا القصد الخاص بأف اتجيت فيو نية الجاني مثبل إلى 

أك حمميا عمى التصكيت ضد  الدكلة الكطفحمؿ الدكلة األجنبية عمى عدـ تكقيع اتفاؽ تجارم مع 
أماـ إحدل منظمات األمـ المتحدة، أك إلى الحصكؿ عمى منفعة شخصية لو فإف ىذه  الدكلة الكطف
 .5الجريمة ال تقـك

                                                           
 .45صعبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ،  1
، 1990أحمد الرفاعي، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء األكؿ، الشركة المتحدة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  2

. عبد اإللو نكايسة، 185. محمد الفاضؿ، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص61ص
 .102ع األردني، مرجع سابؽ، صالجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة في التشري

 .77عبد الكىاب البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ، ص 3
 .45عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 4
. كقد أشار إلى حكـ محكمة 35ف العقكبات )القسـ الخاص(، مرجع سابؽ، صأحمد فتحي سركر، الكسيط في قانك  5

أمف الدكلة العميا الذم انتيت فيو إلى أف العمؿ العدائي ىك كؿ عمؿ تتأذل بو الكداعة كالعبلئؽ الطيبة بيف مصر 
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ف لـ تتقيد بحالة الحرب إال أنيا يجب أف تذىب  جانب مف الفقوكيرل  أف األعماؿ العدائية كا 
البمديف؛ بؿ يجب أف تذىب إلى حد تيديد المصالح  إلى أبعد مف مجرد تككيف العبلقات الطيبة بيف

 .1الجكىرية كتؤدم إلى خمؽ خطر الحرب

كمنيـ مف اتجو إلى أف يتكافر لدل الجاني قصداف: قصد جنائي عاـ كآخر خاص، كيتمثؿ 
القصد الجنائي العاـ في مجرد اتجاه نية الجاني إلى إتياف النشاط المتضمف لمسعي أك التخابر أك 

 أك الدسيسة، أما القصد الجنائي الخاص فيأتي في صكرتيف:االتصاؿ 

أحد أشكاؿ  إلىاألكلى: قصد إيقاع العدكاف مف الدكلة األجنبية، كالذم يستند في أصمو 
 تحريض الدكلة األجنبية عمى مباشرة العدكاف ضد الدكلة.

باشرتيا العدكاف كالثانية: تتمثؿ في نية تكفير كسائؿ العدكاف لدل الدكلة األجنبية مف أجؿ م
 عمى الدكلة.

كيكفي لقياـ ىذه الجريمة تحقؽ أم مف الصكرتيف؛ فالصكرة األكلى تفترض دفع الدكلة األجنبية 
إلى مباشرة العدكاف عمى الدكلة؛ في حيف الظركؼ الدكلية ال تكحي بذلؾ، بينما تكحي الصكرة الثانية 

حاجة إلى اختبلؽ الذرائع بمباشرة ما تنكم القياـ بو أف الدكلة األجنبية تضـ نكايا مسيئة لمدكلة كأنيا ب
مف عدكاف، فإذا انتفى أم مف ىذيف القصديف في صكرتييما فبل مجاؿ لتطبيؽ أحكاـ المكاد سابقة 

 .2الذكر

كمف ناحية أخرل، فإذا قصد الجاني مف كراء سعيو أك تخابره أك دس دسائسو استعداء دكلة 
 ف الجريمة ال تقكـ.أجنبية ضد دكلة أجنبية أخرل، فإ

كلما كاف القصد الجنائي نية بالنسبة لمسمكؾ ككعيا بالنسبة لممبلبسات المحيطة بالسمكؾ ذاتو 
كالبلزمة في سبيؿ أف تتككف بو الجريمة، فإنو حيث تتخمؼ تمؾ النية أك ىذا الكعي ينتفي القصد 

دؼ كجكدىما عمى منضدة ىذا الجنائي، فمثبل لك اطمع إنساف خمسة عمى مذكرات دكنيا المتيـ كتصا

                                                                                                                                                                                 

أمف دكلة عميا  315ك ، مصر الجديدة،1961لسنة  87كالدكؿ األجنبية أك يتضرر بيا السمـ القائـ بينيا. القضية رقـ 
 .1961يكليك سنة  20

 .86عبد المييمف بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 1
 .136محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 2
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األخير أثناء زيارة ذلؾ اإلنساف لو، ككانت محتكية عمى مضمكف نفسي لك بمغ دكلة أجنبية لثارت 
سعي لدل تمؾ الدكلة أك العداكتيا ضد الدكلة، ال تتكافر الجناية ألنو لـ تكجد ثمة نية منصرفة إلى 

حتيا كأبمغيا ذلؾ المضمكف، كما أنو إذا سعى تخابر معيا، حتى كلك تبيف أف القارئ كاف يعمؿ لمصمال
المتيـ لدل صديؽ ليزكره كيتسامر معو أك إذا تصادؼ حضكر ىذا الصديؽ زائرا فتبسط معو المتيـ 
في الحدث، كتناكال سكيا أمكرا لك بمغت دكلة أجنبية ألثارت عداكتيا ضد الدكلة، فإنو حيث ال يككف 

، ال تتكافر الجناية كطنيادكلة أجنبية، كقد يككف ىذا الصديؽ المتيـ عالما بأف صديقو يعمؿ لمصمحة 
في حقو لعدـ كعيو بتكافر صفة العميؿ لمصمحة دكلة أجنبية لدل الصديؽ الذم تمقى منو المضمكف 

كحتى لك ترتبت عمى ذلؾ آثار سيئة في العبلقة بينيا  ،النفسي حتى لك بمغ ىذا المضمكف تمؾ الدكلة
 .1الكطفكبيف الدكلة 

كال عبرة لمباعث أك الغاية البعيدة أك التكافؽ بيف األفكار ما داـ األمر المتكخى ىك مباشرة 
كتمؾ أبشع صكر الخيانة لؤلرض كالشعب، أما إذا  ،أك تكفير كسائمو كسبمو الدكلة الكطفالعدكاف عمى 

رفض قبكؿ كانت الغاية مف السعي أك التخابر أك االتصاؿ أك الدسيسة ىي منع صفقة تجارية أك 
في الجامعات أك المعاىد األجنبية أك إغبلؽ الحدكد أك الكسب الرخيص، فبل تقع بيا  الكطنييفالطبلب 

أفعاؿ السعي أك التخابر أك االتصاؿ أك دس الدسائس تحت مفيـك نصكص المكاد سابقة الذكر، أم ما 
 لـ تكف ىذه األفعاؿ في نظر الفاعؿ مراحؿ تقكد الدكلة األجنبية في النياية إلى شف العدكاف عمى

. كىك في األصؿ غايتو البعيدة أك قصده الخاص فبل مجاؿ النطباؽ نصكص المكاد سابقة 2الدكلة
 الذكر.

بأنو: "... كحيث أنو بالنسبة لمتيمة األخرل  في األردف كقد قضت محكمة أمف الدكلة الخاصة
كىي دس الدسائس لدل دكلة أجنبية ليدفعيا إلى العدكاف ضد الدكلة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ خبلفا 

 فإف انطباؽ ىذه المادة يتطمب تكافر العناصر التالية: ؛( مف قانكف العقكبات111ألحكاـ المادة )
 صفة الفاعؿ. .1
 ة أك دس الدسائس لدييا.االتصاؿ بدكلة أجنبي .2
 الدكلة األجنبية. .3
 الغرض مف الدسيسة كاالتصاؿ. .4

                                                           
 كما بعدىا. 28رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .108محمد الفاضؿ، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 2
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كحيث كالنطباؽ ىذه المادة المسندة يجب تكافر جميع عناصرىا المبينة أعبله إال أف ىذه المادة 
كىك أف يككف الغرض مف الدسائس أك  ،فقدت عنصرا ىاما مف عناصرىا أال كىك العنصر الرابع

ف ىذا النص في ىذا العنصر مطمؽ لـ يقيد إال بقيد إئؿ العدكاف عمى األردف، االتصاالت تييئة كسا
كاحد كىك أف يككف القصد مف العكف الذم يسديو الخائف لمعدك ىك تييئة كسائؿ العدكاف كتيسير السبؿ 

( مف قانكف العقكبات ال يكفي فييا 111يا في المادة )ميكعمى ىذا فإف الخيانة المنصكص ع ،أمامو
بؿ البد أف يككف الفاعؿ قد سعى لبلتصاؿ  ؛القصد الجنائي العاـ الذم يتجمى باإلرادة كالعمـ تكفر

بالعدك كدس الدسائس لديو بقصد الخيانة كىذا ىك القصد الجنائي الخاص، أما إذا رمى الفاعؿ مف 
أك تكفير  أك انساؽ بدافع آخر غير دافع االستعداء ،كراء دسائسو كاتصاالتو إلى الكسب كالربح فقط

 فإف القصد الجنائي الخاص مفقكد كعناصر ىذا الجـر غير متكفرة. ؛كسائؿ العدكاف

بؿ كاف قصده المستنتج مف أقكالو كأقكاؿ  ؛كلما لـ يكف لدل المتيـ ىذا القصد الجرمي الخاص
عدكاف فيككف قصد تييئة كسائؿ ال ؛زميميو المتيميف األكؿ كالثاني بالتحقيقات أف يكتسب مف ذلؾ ماال

 .1كيتعيف براءتو مف ىذه التيمة" ،منفية عف المتيـ عمى كجو اليقيف

فع إلى العدكاف أك تكفير كسائمو قد كقع ضد اكيصدؽ تطمب القصد الخاص فيما إذا كاف الد
 أك ضد دكلة تربطيا بيا معاىدة تحالؼ ضد عدك مشترؾ. الكطفالدكلة 

 الفرع الثاني: جريمة معاونة دولة أجنبية
مف قانكف العقكبات المصرم، كالمادة  2(ػ/ ج77ذه الجريمة شرعيتيا مف المادة )تجد ى

مف قانكف العقكبات الثكرم  1(132ك) 4/ ب(131مف قانكف العقكبات األردني، كالمادتيف ) 3(112)
 لمنظمة التحرير الفمسطينية، كسنتعرض ليذه الجريمة كالتالي:

                                                           
 ( محكمة أمف الدكلة الخاصة في األردف.65/ 30القضية رقـ ) 1
يعاقب باإلعداـ كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية معادية / جػ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "77تنص المادة ) 2

مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمدكلة أك تخابر معيا أك 
 ".المصرية

( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "كؿ أردني دس الدسائس لدل العدك أك اتصؿ بو ليعاكنو 112تنص المادة ) 3
 ـ".بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الدكلة عكقب باإلعدا

سعى لدل دكلة أجنبية  -يعاقب باإلعداـ كؿ مف: ب/ ب( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "131تنص المادة ) 4
معادية أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية 

 ".لمثكرة الفمسطينية
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 : الركن الماديأوال
ة في النشاط المتضمف في السعي أك التخابر أك دس الدسائس مليذه الجرييتمثؿ الركف المادم 

كتحديد الفعؿ الذم يعتبر  ،-كقد سبؽ لنا أف بينا مفيكـ كمدلكؿ ىذا النشاط-أك االتصاؿ مع األعداء 
سعيا أك تخابرا أك دس دسائس متركؾ أمره لقاضي المكضكع يستعيف في ذلؾ بظركؼ كؿ قضية عمى 

 .2حدة

أم في  ،ذه الجريمة عف سابقتيا في أنو ال بد مف أف تككف الدكلة األجنبية معاديةكتتميز ى
كأيضا يمـز في السعي لدييا أك في التخابر معيا أك دس الدسائس أك  ،الدكلة الكطفحالة حرب عمى 

االتصاؿ معيا استيداؼ غاية معينة ىي معاكنتيا في عممياتيا الحربية ضد الدكلة أك اإلضرار 
كلك لـ تتحقؽ بالفعؿ ىذه  ،يات الحربية لمدكلة أك معاكنة العدك عمى الفكز بقكاتو عمى الدكلةبالعمم

الغاية أم حتى كلك لـ ينجـ عف السعي أك التخابر أك دس الدسائس أك االتصاؿ أم عكف فعمي لمدكلة 
استيدؼ تقديـ . ما داـ الجاني قد 3المعادية كحتى لك لـ يحدث بالفعؿ أم إضرار بالعمميات الحربية

كقد –. 4كالشرط المفترض في النشاط اليادؼ ىك أف يككف النشاط قد بذؿ لدل دكلة معادية ،العكف
ممف يفترض أف السعي أك التخابر  ،سبؽ أف أكضحنا أشخاص الدكلة المعادية كمف يعممكف لمصمحتيا

 .-أك االتصاؿ قد تـ معيـ أك الدسائس قد كصمت إلييـ

يا في كككف الضرر أمرا قاببل لمتكلد من ،د جرائـ الحدث غير المؤذمفالجريمة تدخؿ في عدا
معناه أنيا تشكؿ خطرا أقيـ لو كزف في الحكمة مف تجريميا كالعقاب عمييا دكف أف  ،مف الحاالت كثير

كما أنيا جريمة  ،كبيذه تكصؼ الجريمة بأنيا جريمة شكمية ،يككف الزما تحققو بالفعؿ في كاقعة االتياـ
ككؿ منيما حدث نفسي يتحقؽ  ،سمكؾ منتو يستنفد بمجرد كقكع السعي أك التخابر أك دس الدسائس

كسياف أف  ،لدل الدكلة األجنبية المعادية في شخص مف يمثميا أك لدل مف يعمؿ لمصمحة ىذه الدكلة
قابؿ لمكقكع عمى الصكرة  كالشركع في الجريمة ،تقع الجريمة بفعؿ كحيد أك في صكرة جريمة متتابعة

 .5المكقكفة
                                                                                                                                                                                 

ف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف دس الدسائس لدل العدك أك اتصؿ ( م132تنص المادة ) 1
 بو ليعاكنو بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الثكرة الفمسطينية".

 .47عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
 .33رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 3
 .141محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 4
 كما بعدىا. 29رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 5
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كال تتصكر في حالة السمكؾ  فالمعاكنة سمكؾ إيجابي لو كياف مادم ظاىر عكس االستعداء،
المحشكدة إلى الجبية  الكطنيةفاالتصاؿ مع األعداء المتضمف لحجـ القكات  السمبي أك االمتناع؛

كيساعدىا في التعرؼ  ،ت األعداء الحربيةكتجييزىا كأماكف الضعؼ كالثغرات فييا يقدـ العكف لعمميا
عمى أماكف االختراؽ، كتعريؼ األعداء بطرؽ اإلمداد كالتجييز يساعدىـ عمى قطع إمداد الجيكش بما 

، كاألصؿ أف تقدـ المعكنة كالخدمة لمجيش الكطنيةيمـز كيتسبب في اإلضرار بالعمميات الحربية 
 .1كرية أـ اقتصادية أـ سياسيةالمعادم سكاء أكانت معكنة استراتيجية أـ عس

بإشعاؿ النار ليبل بالقرب مف معسكر  -بعد التنسيؽ–كمف تمؾ السمككيات أف يقكـ الجاني 
يره، أك تسميـ ممثمي الدكلة المعادية خرائط مكإشارة لمقكات المعادية لتد الدكلة الكطفدفاعي ىاـ لقكات 

ف كاف البعض 2لبعض المعسكرات المحصنة اأك رسكم يرل أف تسميـ مكاقع استراتيجية أك حصكف . كا 
ريمة يدخؿ في مفيـك المعاكنة لمعدك، فيك رأم يحتاج إلى إعادة نظر؛ ألف ىذا السمكؾ يشكؿ ج

. فينا 4. كيرل آخر قياـ الجاني بإرشاد جية صحفية لمدعاية لصالح العدك3بلؿ الدكلةقالمساس باست
قكلية ال مادية بما يصعب الجمع بينيما، كلكف يمكف يدخؿ ضمف جريمة النيؿ مف ىيبة الدكلة كجريمة 

. كمف يكرد لمدكلة العدك 5الجمع بيف جريمتيف ماديتيف متى كاف السمكؾ كاحدا كحالة التعدد الصكرم
كمية مف المعادف أك مف الحديد لصناعة األسمحة، فينا يسأؿ الجاني متى حصؿ عمى منفعة عف 

 .6مشركعة كمعاكنة العدك جريمتيف، االتصاؿ بالعدك لمقاصد غير

                                                           
ة دخكؿ قكات العدك إلى األراضي األردنية أك أراضي الدكلة الحميفة، كمساعدتيا عمى فقد تككف المعكنة االستراتيجي 1

االحتفاظ باألماكف التي احتمتيا أك تسميـ العدك مكاقع استراتيجية كتسميمو المدف أك الحصكف ذات األىمية العسكرية، أما 
كالرجاؿ أك بكؿ إسياـ في مجيكد العدك الحربي،  المعكنة االقتصادية فقد تككف بإمداد العدك باألسمحة كالذخائر كالماؿ

أما العكف السياسي فقد يككف بكؿ ما مف شأنو أف يكقع الذعر في نفكس الجند أك يكىف نفسية األمة أك يدعك إلى نشر 
 كما بعدىا. 186الركح االنيزامية. محمد الفاضؿ، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص

 .186الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مرجع سابؽ، صمحمد الفاضؿ،  2
 .74عبد الكىاب البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ، ص 3
 .63أحمد الرفاعي، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص 4
( مف قانكف العقكبات األردني: "إذا انطبؽ عمى الكاقعة أكثر مف كصؼ قانكني ... يعتبر 57األحكاـ العامة المادة ) 5

 ىك كصؼ الجريمة األشد عقكبة".
 .74عبد الكىاب البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ، ص 6
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كال عبرة لممكاف الذم باشر فيو الجاني نشاطو في دس الدسيسة أك مباشرة االتصاؿ مع الدكلة 
 .1العدك، فيستكم أف يككف مف داخؿ األردف أك مف خارجو

 : الركن المعنويثانيا
الجاني بأنو ىذه الجريمة ال يكفي في تحقؽ ركنيا المعنكم قياـ القصد الجنائي العاـ كىك عمـ 

بؿ يتعيف أف ييدؼ الجاني  .2يسعى كيتخابر مع دكلة أجنبية معادية أك أحد ممف يعممكف لمصمحتيا
ما اإلضرار بالعمميات  فضبل عف ذلؾ إلى تحقيؽ أحد أمريف، إما معاكنة الدكلة المعادية في عممياتيا كا 

معادية أضرار بالعمميات الحربية كال يشترط أف يترتب عمى معاكنة الدكلة ال ،لمدكلة الكطف الحربية
؛ فكؿ مف األمريف منفصؿ عف اآلخر، كما ال يشترط لتحقيؽ الغرض األكؿ أف تككف مدكلة الكطفل

العمميات الحربية األجنبية قد بدأت بالفعؿ كالمعاكنة في العمميات الحربية قد تككف في صكرة اقتصادية 
لقصد الجنائي بشقيو العاـ كالخاص قامت ىذه الجريمة أيا تى تكافر اممداد العدك بالمكاد التمكينية، ك كإ

 كاف الباعث عمييا لدل الجاني سكاء كاف الطمع أك االنتقاـ أك الكراىية.

كنبلحظ ىنا خصكصية في القصد ابتغاء غاية معينة تتمثؿ في معاكنة عمميات العدك أك 
كتكافرت  ،التخابر أك دس الدسائسفإذا تخمفت ىذه الغاية مف السعي أك  ،اإلضرار بعمميات الدكلة

كال يكجد ما يمنع مف تكافر تمؾ الغاية  ،ال تتحقؽ ىذه الجريمة التي نحف بصددىا ،غاية أخرل غيرىا
فقياـ ىذه الغاية األخرل باإلضافة إلى الغاية  ،مضافة إلييا غاية أخرل كابتغاء الربح كالكسب

كاستخبلص القصد الجنائي مسألة مكضكعية يستقؿ  .3المقصكدة بالتجريـ ال يحكؿ دكف تكافر الجريمة
 .4فييا قاضي المكضكع بالنسبة لكؿ حالة عمى حدة

كىذه الجريمة ال تقتصر عمى تكافر القصد الجنائي العاـ، حيث تتطمب تكافر القصد الجنائي 
 الخاص، كلك قمنا اقتصارىا عمى القصد الجنائي العاـ النطبؽ عمييا كصؼ الجريمة السابقة.

                                                           
 كما بعدىا. 141الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، صمحمد الجبكر،  1
سرائيؿ أمر ال يجيمو أحد؛ فالعمـ ذاؾ مف المعمكمات العامة  2 قضي بأف قياـ العداء بيف الجميكرية العربية المتحدة كا 

ص. حكـ محكمة أمف الدكلة العميا في كمف الحقائؽ التاريخية الحاضرة المعمكمة لمكافة كالتي ال تحتاج إلى دليؿ خا
 .1961يكليك  20أمف دكلة عميا في  1961لسنة  35أمف دكلة مصر الجديدة، ك 1961( لسنة 87القضية رقـ )

 .33رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 3
 .48الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، 4
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كلما كاف القصد الجنائي نية لمسمكؾ ككعيا بالنسبة لممبلبسة البلـز أف تحيط بو ليككف سمككا 
يتعيف لكقكع الجريمة  ،فإنو في حالة تخابر المتيـ مع شخص غير ممثؿ لمدكلة المعادية ،إجراميا

 .1كاستحقاؽ العقاب أف يككف المتيـ عمى عمـ بأف ىذا الشخص يعمؿ لمصمحة تمؾ الدكلة

 انتياك األسرار جريمةرع الثالث: الف
مف قانكف العقكبات المصرم،  3/ ك(80ك) 2(80تجد ىذه الجريمة شرعيتيا في المادتيف )

 ،7(15) ،6(14كالمكاد ) ،المصرم ةمف قانكف األحكاـ العسكري 5(6/ 130ك) 4(4/ 130كالمكاد )

                                                           
 .33رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
يعاقب باإلعداـ كؿ مف سمـ لدكلة أجنبية أك ألحد ممف ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "80تنص المادة ) 2

أم كجو كبأية كسيمة سرا مف أسرار الدفاع عف الببلد أك  يعممكف لمصمحتيا أك أفشى إلييا أك إليو بأية صكرة كعمى
تكصؿ بأية طريقة إلى الحصكؿ عمى سر مف ىذه األسرار بقصد تسميمو أك إفشائو لدكلة أجنبية أك ألحد ممف يعممكف 

فع لمصمحتيا ككذلؾ كؿ مف أتمؼ لمصمحة دكلة أجنبية شيئا يعتبر سرا مف أسرار الدفاع أك جعمو غير صالح ألف ينت
 ".بو
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد / ك( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "80تنص المادة ) 3

جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سمـ لدكلة  500جنيو كال تجاكز  100عمى خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف 
عمى أم كجو كبأية كسيمة أخبارا أك معمكمات أك أشياء أك مكاتبات أجنبية أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتيا بأية صكرة ك 

أك كثائؽ أك خرائط أك رسكما أك صكرا أك غير ذلؾ مما يككف خاصا بالمصالح الحككمية أك الييئات العامة أك 
 ".المؤسسات ذات النفع العاـ كصدر أمر مف الجية المختصة بحظر نشره أك إذاعتو

تسميمو أك إفشائو لمعدك أك ألحد ممف  -4ف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم عمى أنو: "( م4/ 130تنص المادة ) 4
يعممكف لمصمحتو بأية صكرة كعمى أم كجو كبأية كسيمة سرا مف أسرار الدفاع أك تكصؿ بأية طريقة إلى الحصكؿ عمى 

إتبلفو لمصمحة العدك أك أضرارا  سر مف أسرار بقصد تسميمو أك افشائو لمعدك أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتو. ككذلؾ
 ".بالدفاع عف الببلد أك بالقكات المسمحة، شيئا يعتبر سرا مف أسرار الدفاع أك جعمو غير صالح ألف ينتفع بو

مكاتبتو العدك أك تبميغو إياه أخبارا أك  -6( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم عمى أنو: "6/ 130تنص المادة ) 5
 ".يانة أك اتصالو بو بنفسو أك بكاسطة غيره بأية صكرة مف الصكربيانات بطريقة الخ

( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني عمى أنو: "مف دخؿ أك حاكؿ الدخكؿ إلى مكاف 14تنص المادة ) 6
مكاف محظكر قصد الحصكؿ عمى أسرار أك أشياء أك كثائؽ محمية أك معمكمات يجب أف تبقى سرية حرصا عمى 

ذا حصمت ىذه المحاكلة لمنفعة دكلة أجنبية عكقب باألشغاؿ الشاقة سبل مة الدكلة عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كا 
ذا كانت الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة االعداـ".  المؤبدة كا 

ا أك أشياء أك مف سرؽ أسرار  -( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني عمى أنو: "أ15تنص المادة ) 7
كثائؽ أك معمكمات كالتي ذكرت في المادة السابقة كاستحصؿ عمييا عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف 
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 4(147) ،3(144) ،2/ ب(140كالمكاد ) ،مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني 1(16)
 كسنتعرض ليذه الجرائـ كالتالي: ،عقكبات ثكرم فمسطيني

 : الركن الماديأوال
يتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في فعؿ مف األفعاؿ الثبلثة التالية: التسميـ، االفشاء، 

تفي في مقامنا ىذا بأف كالحصكؿ، كذلؾ لحساب دكلة أجنبية أك شخص يعمؿ لمصمحة ىذه الدكلة، كنك
نشير إلى معنى األفعاؿ الثبلثة التي يكفي أف يأتي الجاني أحدىا حتى يتكفر في حقو الركف المادم 

 لمجريمة.

. كيراد بو أيضا 5فالتسميـ ىك نقؿ كعاء السر المادم إلى حيازة الغير بأية صكرة كعمى أم كجو
يجسمو في حكزة الشخص الذم يمثؿ الدكلة ادخاؿ الكرقة التي تشتمؿ عمى السر أك الشيء الذم 

. كقد أطمؽ المشرع كسيمة التسميـ فنص عمى أنو يستكم أف يتـ بأية 6األجنبية أك الذم يعمؿ لمصمحتيا
 صكرة كعمى أم كجو كبأية كسيمة.

                                                                                                                                                                                 

ذا كانت الدكلة  -عشر سنكات. ب إذا اقترفت الجناية لمنفعة دكلة أجنبية كانت العقكبة باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كا 
 داـ".األجنبية عدكة فتككف العقكبة االع

مف كصؿ إلى حيازتو أك عممو  -( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني عمى أنو: "أ16تنص المادة ) 1
أم سر مف األسرار أك المعمكمات أك أية كثيقة محمية بحكـ كظيفتو أك كمسئكؿ أك بعد تخميو عف كظيفتو أك مسئكليتو 

سبب مشركع عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر  ألم سبب مف األسباب فأبمغيا أك أفشاىا دكف
ذا كانت الدكلة األجنبية عدكة فتككف  -سنكات. ب كيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا أبمغ ذلؾ لمنفعة دكلة أجنبية كا 

 العقكبة اإلعداـ".
/ ب( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "تخابر مع العدك أك أعطاه 140تنص المادة ) 2

 أخبارا بصكرة تنطكم عمى الخيانة أك أرسؿ إلى العدك راية الميادنة عف خيانة أك جبف".
عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ فرد يعطي  ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية144تنص المادة ) 3

لمعدك كثائؽ أك معمكمات مف شأنيا أف تضر األعماؿ العسكرية أك أف تضر سبلمة المكاقع كالمراكز العسكرية كسائر 
 المؤسسات العسكرية أك يحسب أف مف شأنيا ذلؾ".

عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ فرد يعطي ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية 147تنص المادة ) 4
عف خيانة كممة المركر أك كممة السر أك اإلشارة الجكابية ألم شخص ال يحؽ لو أف يتمقاىا أك يعطي عف خيانة كممة 

 مركر أك كممة سر أك إشارة جكابية خبلؼ كممة المركر أك كممة السر أك اإلشارة الجكابية التي أعطيت لو".
 .53، ص1963، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، أحمد فتحي سركر 5
 .2320، رقـ 41، الجدكؿ العشرم، ص1960أكتكبر  25حكـ محكمة أمف الدكلة العميا في  6
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كالتسميـ يتحقؽ بالمناكلة أك بما ىك دكف ذلؾ مثؿ كضع الشيء أماـ الغير أك بالقرب منو 
زما لضمو لحكزتو سكل حركة مادية يضـ بيا الغير الشيء إليو، أك بكضع الشيء في بحيث ال يبقى ال

عبلـ الغير بو لتسممو شريطة أف يتـ تسميمو إ مكاف مممكؾ لمغير أك تحت سيطرتو أك في مكاف مع 
ال كاف الفعؿ مجرد شركع في التسميـ  .1بالفعؿ في ىذه الحالة كا 

ببلغو لمغير أما إفشاء السر فمعناه االطبلع عميو  مف شخص غير مؤتمف عمى الحفاظ عميو كا 
 .2ببلغو لمغير مف الشخص الذم اؤتمف عمى السر، شريطة أف يككف االطبلع مخالفا لمقانكفإأك 

كاإلفشاء بأية صكرة كعمى أم كجو معناه أف اإلفشاء يككف الجريمة كلك كاف جزئيا أك عمى 
 .3كجو خاطئ أك ناقص

يقيدنا المشرع بكسيمة معينة لئلفشاء أك التسميـ، كىذا يعني أنو ييتـ بالنتيجة دكف  لـ كبالتالي
فشاء شفاىة مباشرة أك بالياتؼ أك مسجمة عمى شريط، أك بالكسائؿ الكسيمة، فيصح في القانكف اإل

بريد أك االلكتركنية، أك كتابة برسائؿ يكتبيا الجاني ...إلخ، ككذلؾ التسميـ فقد يتـ عف طريؽ ىيئة ال
 .4الفاكس أك برسائؿ إلكتركنية

ببلغ السر أك نقمو أك تسميمو قد يقع ممف يعممو كممف ال يعممو، كيكفي أف يككف الفاعؿ  كا 
عالما بأف ما يقـك بنقمو أك إببلغو ىك سر مف األسرار الكاجب كتمانيا حرصا عمى سبلمة الدكلة، أما 

 .5اتو كال يستطيع شخص أف يفشي أمرا ال يعمـ بوفشاء فبل يككف إال لشيء يعممو الشخص بمككناإل

كيقصد بالحصكؿ عمى السر ىك الكصكؿ إليو كالتمكف مف حيازة كعائو المادم أك اإللماـ 
 .6بمضمكنو أك معناه كلك لـ يعقبو تسميـ أك افشاء

                                                           
ر العربي، محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، الجزء الثاني: الجرائـ كالعقكبات، دار الفك 1

 .51، ص1990القاىرة، 
 .87عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
 .2320، رقـ 41، الجدكؿ العشرم، ص1960أكتكبر  25حكـ محكمة أمف الدكلة العميا،  3
 .112عبد الكىاب البطراكم، شرح جرائـ أمف الدكلة في القانكف البحريني مقارنة بالقانكف األردني، مرجع سابؽ، ص 4
 كما بعدىا. 216محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع سابؽ، ص 5
ناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ، جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف ال 6

 .272ص
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كالتكصؿ بأية طريقة لمحصكؿ عمى سر مف أسرار الدكلة ال يمـز ليا كما ىك كاضح أسمكب 
ي ىذا التكصؿ، فقد تككف طريقة التكصؿ إلى السر انتحاؿ شخصية عسكرية بالتنكر كراء معيف ف

مبلبس عسكرية أك استعماؿ اسـ مزكر أك اخفاء الصفة أك المينة أك الجنسية الحقيقية أك أخذ صكر 
. أك الدخكؿ 1فكتكغرافية أك إجراء رسـ أك شؼ أك تشكيؿ خريطة أك التسمؿ كالتكغؿ في مكاف عسكرم

أك محاكلة الدخكؿ إلى أماكف محظكرة بقصد الحصكؿ عمى أسرار أك سرقة األسرار أك غيرىا، كحددت 
( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني بعضا مف طريؽ الحصكؿ، كىك أف 16المادة )

كلية، بمعنى يككف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات أك الكثائؽ أك األسرار المحمية بحكـ الكظيفة أك المسئ
أف يككف شخص الفاعؿ ىنا ىك أحد األشخاص المكمفيف بحكـ القانكف بحفظ ىذه المعمكمات أك 
األسرار أك الكثائؽ أك حمايتيا أك تصنيفيا أك تغميفيا أك نقميا أك أرشفتيا أك نحك ذلؾ، كيفيـ مف ذلؾ 

اعؿ مف بيف األشخاص أف حصكلو عمى المعمكمات ابتداء تـ بصكرة مشركعة، فإذا كاف الشخص الف
السابقيف، كلكنو ترؾ العمؿ أك المسئكلية، فيكفي لتماـ أركاف ىذه الجريمة أف يتـ حصكلو عمى ىذه 

 .2المعمكمات أك الكثائؽ أك األسرار، كألم سبب كاف، بعد انتقالو أك تخميو مف مسئكلياتو

اكف محظكرة بقصد كلكف المشرع األردني قد جعؿ أفعاؿ الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى أم
الحصكؿ عمى أسرار، كسرقة األسرار المتصمة بسبلمة الدكلة، كذلؾ لمصمحة دكلة أجنبية جريمة قائمة 

 بذاتيا كلـ يدرج ىذه األفعاؿ ضمف الحصكؿ عمى األسرار.

( مف قانكف حماية أسرار كثائؽ الدكلة 14فيتمثؿ الركف المادم لمجريمة المتمثمة في المادة )
 الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى مكاف محظكر.األردني في 

فيقصد بفعؿ الدخكؿ ىك تمكف الشخص مف تجاكز كسائؿ الحماية الفاصمة بينو كبيف مكاف 
سبب احتكائو بتكاجد األسرار أك الكثائؽ المحمية، كذلؾ دخكال إلى المكاف المحظكر الدخكؿ إليو، كذلؾ 

اـ ىذا القانكف، كال أثر بعد ذلؾ لطبيعة أك كيفية أك عمى معمكمات أك كثائؽ محمية مصنفة، كفقا ألحك
صكرة ىذه الدخكؿ، أىك تـ بمفتاح أصمي أـ بمفتاح مقمد أك بكاسطة الكسر أك بالخمع، أك حتى إف تـ 
الدخكؿ بصكرة مشركعة، كأف يككف الداخؿ ىك ذاتو الشخص المكمؼ بحماية ىذه الكثائؽ أك 

ة ال يشمؿ حتما حؽ الدخكؿ كالكصكؿ إلى المعمكمات بصكرة المعمكمات مع مراعاة أف كاجب الحماي

                                                           
 .68رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .240أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 2
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. كينصرؼ األمر ىنا إلى تماـ الفعؿ، بمعنى أف يتمكف 1مباشرة، مع النظر إلى باقي عناصر التجريـ
 .2الفاعؿ مف الدخكؿ، كأف يككف بمقدكره الحصكؿ عمى تمؾ األسرار أك الكثائؽ

الفعؿ غير التاـ ميما قمت أك تحددت، كبيذا  كقد ألحؽ المشرع بيذا الفعؿ التاـ، كافة صكر
يككف قد أدخؿ في حيز التجريـ كافة أحكاؿ الشركع في الفعؿ، سكاء أكاف الشركع تاما، بإتياف الفاعؿ 
لكافة األفعاؿ المؤدية إلى تحقؽ النتيجة "الدخكؿ"، أك كاف الشركع ناقصا، بمعنى أف الفاعؿ لـ يتمكف 

دية إلى تحقؽ النتيجة "الدخكؿ"، كقد بدا ذلؾ جميا مف إيراد نص التجريـ مف إتياف كافة األفعاؿ المؤ 
 .3لعبارة "مف دخؿ أك حاكؿ الدخكؿ ..."

أما المكاف المحظكر فيك المكاف الذم منعت السمطات المختصة عامة الناس مف ارتياده أك 
بؿ ترؾ أمر إضفاء  ؛كرةالنفاذ إليو، كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع األردني لـ يحدد األماكف المحظ

 .4صفة المكاف المحظكر الدخكؿ إليو إلى السمطات المختصة لتعمف عف ذلؾ حسب مقتضيات الحاؿ

كبينت بعض التشريعات األماكف المحظكر الدخكؿ إلييا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر؛ بأنيا 
الحصكف كمنشآت الدفاع كالمعسكرات كاألماكف التي يخيـ أك يستقر فييا الجيش كالبكارج الحربية 

انع التي كالبكاخر التجارية المسمحة كالطائرات كالسيارات الحربية المسمحة كالترسانات كالمحبلت كالمص
 .5يباشر فييا عمؿ لمصمحة الدفاع عف الببلد، أك أم محؿ حربي

( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة 15كيتمثؿ الركف المادم لمجريمة في المادة )
 األردني في الحصكؿ أك االستحصاؿ عمى السر أك سرقتو.

                                                           
 كما بعدىا. 119أحمد الرفاعي، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة ، مرجع سابؽ، ص 1
 .232أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 2
 كما بعدىا. 84، ص1993فؤاد البقكر، التجسس في التشريع األردني، مكتبة دار الثقافة لمنشر، عماف،  3
 .199ؽ، صمحمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ اإلرىاب، مرجع ساب 4
كؿ مف دخؿ حصنا أك أحد منشآت الدفاع أك  -3( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "3/ ق/ 80تنص المادة ) 5

معسكرا أك مكانا خيمت أك استقرت فيو قكات مسمحة أك سفينة حربية أك تجارية أك طائرة أك سيارة حربية أك ترسانة أك 
 عمؿ لمصمحة الدفاع عف الببلد كيككف الجميكر ممنكعا مف دخكلو".أم محؿ حربي أك محبل أك مصنعا يباشر فيو 
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، كلـ يبدم النص أم كلـ يحدد النص أية مظاىر لمسرقة، أك سمككيات أك تصرفات معينة
 .1تحديد لمفيـك السرقة الذم يريد؛ بؿ اكتفى النص بإيراد عبارة السرقة فقط

كسرقة األسرار ىي االستحكاذ عمى األشياء أك الكثائؽ أك البيانات التي يجب كتمانيا حرصا 
ة مف عمى سبلمة الدكلة كذلؾ دكف رضى المؤتمنيف عمييا أك عمميـ، كالسرقة ليست بأكثر مف كسيم

كسائؿ االستحصاؿ؛ لذا فقد يككف االستحصاؿ بطريقة السرقة أك التحايؿ أك بانتحاؿ اسـ مكذكب أك 
 .2صفة مكذكبة أك بكاسطة الرسـ أك النسخ أك بأخذ صكرة لكثيقة سرية

كلعؿ المبلحظ في ىذه المكاد أنو لكي تقكـ في حؽ الشخص جريمة التخابر بانتياؾ األسرار، 
أفعاؿ التسميـ أك اإلفشاء أك الحصكؿ "االستحصاؿ" لمدكلة األجنبية أك ألحد ممف  أنو البد كأف تقع

 يعممكف لمصمحتيا أك لمنفعتيا، فإف لـ يكف ذلؾ فنككف أماـ جريمة أخرل غير جريمة التخابر.

 نطاق الحماية في جرائم انتياك األسرارثانيا: 
يتعمؽ بشيء أك شخص كخاصيتو أف لقد عرفت محكمة أمف الدكلة المصرية السر بأنو: "أمر 
 .3يظؿ محجكبا أك مخفيا عف كؿ أحد غير المكمؼ قانكنا بحفظو"

كفي مجاؿ أمف الدكلة يعرؼ بأنو: "صفة ينعت بيا شيء متعمؽ بمقكمات الدفاع عف الببلد 
 .4التي يناط بيا قانكنا إلى أشخاص عمييـ حفظيا ككتمانيا كالحيمكلة دكف كصكليا إلى سكاىـ"

. أسرار طبيعية أك حقيقية، كأسرار حكمية أك 5سـ أسرار الدفاع عف الببلد إلى نكعيفكتنق
 اعتبارية.

 األسرار الطبيعية أو الحقيقية .1
كيقصد بيا المعمكمات أك الكثائؽ التي تعد بطبيعتيا مف األسرار كال يعمميا إال األشخاص 

 تضي أف تبقى سرا عمى عدكىـ.ألف مصمحة الدفاع عف الببلد تق ؛المنكط بيـ حفظيا كصيانتيا
                                                           

 .256أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 1
 .208محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 2
 .41، ص1960 عميا، 202حكـ محكمة أمف الدكلة العميا، في القضية رقـ  3
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  4

 .108ص
 .175عبد المييمف بكر سالـ، جرائـ أمف الدكلة الخارجي، مرجع سابؽ، ص 5
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 األسرار الحكمية أو االعتبارية .2
 ؛كيقصد بيا المعمكمات أك الكثائؽ أك غير ذلؾ مف األشياء التي ال تتصؼ بالسرية بطبيعتيا

نما كصفت بالسرية ألف إذاعتيا أك إفشاءىا يؤدم إلى الكصكؿ لسر حقيقي أك ألنيا في حكـ األسرار  كا 
 لمختصة.بمقتضى أمر مف السمطات ا

مف قانكف العقكبات المصرم مف المعمكمات الحربية أك  1(85كعميو ما كرد في المادة )
مف األسرار  2السياسية أك الدبمكماسية أك االقتصادية، أك ما تـ النص عمييا في المكاد التي تـ ذكرىا

ة في جرائـ التخابر المتعمقة بالدفاع أك بالدكلة أك غيرىا مف الكثائؽ أك األكراؽ تندرج تحت الحماي
 المتمثمة بجرائـ انتياؾ األسرار.

 : الركن المعنويثالثا
كيرل بعض الفقياء أف جريمة التخابر  ،أما الركف المعنكم ليذه الجريمة فيك القصد الجنائي

فييا بالقصد الجنائي العاـ فبل يتطمب المشرع أف  ىجريمة عمدية يكتفانتياؾ األسرار  متمثمة في جريمة
تقع الجريمة بقصد الخيانة أك مساعدة العدك عمى فكز قكاتو فيستكم أف تقع الجريمة ليذا الدافع أك 
لغيره كقصد الحصكؿ عمى مغنـ شخصي، كلكف يجب أف تتكافر بطبيعة الحاؿ عناصر القصد الجنائي 

                                                           
المعمكمات الحربية  -1أسرار الدفاع: يعتبر سرا مف ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "85تنص المادة ) 1

كالسياسية كالدبمكماسية كاالقتصادية كالصناعية التي بحكـ طبيعتيا ال يعمميا إال األشخاص الذيف ليـ صفة في ذلؾ 
األشياء كالمكاتبات  -2كيجب مراعاة لمصمحة الدفاع عف الببلد أف تبقى سرا عمى مف عدا ىؤالء األشخاص. 

كالرسـك كالخرائط كالتصميمات كالصكر كغيرىا مف األشياء التي يجب لمصمحة الدفاع عف الببلد أال كالمحررات كالكثائؽ 
يعمـ بيا إال مف يناط بيـ حفظيا أك استعماليا كالتي يجب أف تبقي سرا عمى مف عداىـ خشية أف تؤدل إلى إفشاء 

لمتعمقة بالقكات المسمحة كتشكيبلتيا كتحركاتيا األخبار كالمعمكمات ا -3معمكمات مما أشير إليو في الفقرة السابقة. 
كعتادىا كتمكينيا كأفرادىا كبصفة عامة كؿ ما لو مساس بالشئكف العسكرية كاالستراتيجية كلـ يكف قد صدر إذف كتابي 

تي تتخذ األخبار كالمعمكمات المتعمقة بالتدابير كاإلجراءات ال -4مف القيادة العامة القكات المسمحة بنشره أك إذاعتو. 
لكشؼ الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب أك تحقيقيا أك محاكمة مرتكبييا كمع ذلؾ فيجكز لممحكمة التي تتكلى 

الخاص  1957( لسنة 555( مف األمر رقـ )85كيقابميا نص المادة ) المحاكمة أف تأذف بإذاعة ما تراه مف مجرياتيا".
 طاع غزة.بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة كالمطبؽ في ق

( مف 6/ 130( ك)4/ 130/ ك( مف قانكف العقكبات المصرم، كالمادتيف )80( ك)80سكاء ما كرد في المادتيف ) 2
( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني، 16(، )15(، )14قانكف األحكاـ العسكرية المصرم، كالمكاد )

 بات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.( مف قانكف العقك 147(، )144/ ب(، )140كالمكاد )



94 
 

رادة التسميـ أك العاـ مف العمـ بعناصر الجريمة مث ؿ صفة السر كصفة العدك أك مف يعمؿ لمصمحتو كا 
 .1اإلفشاء

يشترط فقط في جريمة الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى  إال أف بعض الفقياء يرل أف المشرع
تكافر قصد جنائي خاص متمثؿ في قصد الحصكؿ عمى  2أماكف محظكرة بقصد الحصكؿ عمى أسرار

 .3ية أك معمكمات يجب أف تبقى مكتكمة حرصا عمى سبلمة الدكلةأسرار أك أشياء أك كثائؽ محم

جريمة عمدية يتطمب  انتياؾ األسرار التخابر متمثمة بجريمة جريمةيرل بعض الفقياء أف ك 
نما يجب  الشارع فييا قصدا جنائيا خاصا، فبل يكفي أف يتكافر لدل الجاني قصد الحصكؿ عمى السر كا 

 .4ه إلى العدك أك إلى مف يعمؿ لمصمحتوءأف يككف الدافع إلى الحصكؿ عمى السر ىك تسميمو أك إفشا

 التشريع المصري صور جريمة التخابر التي تفرد بياالمطمب الثاني: 
كلـ يتناكليا كؿ  ،نتناكؿ في ىذا المطمب صكر جريمة التخابر التي تفرد بيا التشريع المصرم

 ، كذلؾ عمى النحك التالي:5مف التشريع األردني كال التشريع الفمسطيني

الفرع األول: جريمة السعي والتخابر مع دولة أجنبية عمى وجو من شأنو اإلضرار بمركز 
 مصر

مف قانكف العقكبات المصرم، كسنتعرض  6(1/ د/ 77ه الجريمة شرعيتيا في المادة )تجد ىذ
 ليذه الجريمة كالتالي:

                                                           
 .55محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، الجزء الثاني: مرجع سابؽ، ص 1
 ( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ أمف الدكلة األردني.14نص المادة ) 2
 .204محمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 3
 .56حمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، صم 4
لـ يتناكليا المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية كالقكانيف التي تنظـ جريمة  5

نما تناكليا األمر رقـ ) زة الخاص بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة؛ حيث المطبؽ في قطاع غ 1957( لسنة 555التخابر، كا 
أنو صدر مف اإلدارة المصرية إباف حكميا لقطاع غزة، حيث ذكرنا سابقا أنو يدخؿ ضمف شرحنا لقانكف العقكبات 

 المصرم.
يعاقب بالسجف إذا ارتكب الجريمة في زمف سمـ، / د( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "77تنص المادة ) 6

كؿ مف سعى لدل دكؿ أجنبية أك أحد ممف يعممكف لمصمحتيا أك  -1 المشدد إذا ارتكبت في زمف حرب: كبالسجف
 -2تخابر معيا أك معو ككاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بمركز مصر الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم. 
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 : الركن الماديأوال
يتمثؿ الركف المادم في سمكؾ مادم ذم مضمكف نفسي ىك السعي لدل دكلة أجنبية أك 

 التخابر.

كالتي تـ دراستيا في - مف قانكف العقكبات المصرم 1/ جػ(77) السابقة كلعؿ الفرؽ بيف المادة
( مف ذات القانكف ىك أف الجريمة المتمثمة في المادة األكلى 1/ د/ 77كالمادة الحالية ) -المطمب األكؿ

تفترض كجكد حالة حرب مع الدكلة األجنبية التي حدث السعي أك التخابر معيا، بينما ال يمـز في 
ف كانت في حرب مع الجريمة المتمثمة في الماد ة الثانية أف تككف مصر في حرب مع تمؾ الدكلة، كا 

ألف المادة تشير إلى كقكع الجريمة في حالة الحرب كتقرر ليا عندئذ عقابا يختمؼ  ؛دكلة أخرل غيرىا
/ د( لـ تقصر 77( مف المادة )1عف ذلؾ الذم يتقرر ليا لك كقعت في حالة السمـ، عمى أف الفقرة )

نما أشارت كذلؾ إلى مركزىا اإلشارة عمى  مركز مصر الحربي بمناسبة تجريميا السعي أك التخابر كا 
 .2/ جػ(77السياسي أك االقتصادم األمر الذم ال كجكد لو في المادة السابقة )

كظاىر األمر أف الجريمة المنصكص عمييا كضعت بتعبيرات عامة ال تحدد عمى كجو الضبط 
ار بمركز مف مراكز مصر في المياديف السالؼ ذكرىا، كمف ثـ نكع السمكؾ الذم مف شأنو اإلضر 

يباشر القضاء سمطتو التقديرية في البت حكؿ ما إذا كاف السمكؾ المنسكب إلى المتيـ في كاقعة االتياـ 
ال يتمشى مع الحكمة التي مف أجميا شرع مبدأ  ىذايصدؽ عميو الكصؼ الكارد في قاعدة التجريـ، ك 

لعقكبات، كقد ابتغى بو المشرع تفادم تحديد قد ال يككف شامبل كافة الصكر الفردية قانكنية الجرائـ كا

                                                                                                                                                                                 

نيا تتعمؽ بأمف الدكلة أك بأية مصمحة قكمية كؿ مف أتمؼ عمدا أك أخفى أك اختمس أك زكر أكراقا أك كثائؽ كىك يعمـ أ
أخرل. فإذا كقعت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم أك بقصد 
اإلضرار بمصمحة قكمية ليا كانت العقكبة السجف المشدد في زمف السمـ كالسجف المؤبد في زمف الحرب. كال يجكز 

( مف ىذا القانكف بأم حاؿ عمى جريمة مف ىذه الجرائـ إذا كقعت مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم 17دة )تطبيؽ الما
 ".صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة

يعاقب باإلعداـ كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية معادية / جػ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "77تنص المادة ) 1
يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمدكلة  أك تخابر معيا أك مع أحد ممف

 المصرية".
 كما بعدىا. 50عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
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كالحرص عمى أال تفمت مف العقاب شاردة أك كاردة مما يمكف أف يندرج تحت عمكـ النص، كال يبقى 
 .1بعدئذ ضماف لسبلمة التطبيؽ القانكني سكل القاضي الصالح

ضرار فعمي بمراكز مصر إألنو ال يشترط كقكع  مية؛الشكجرائـ الكيراعى أف الجريمة تعد مف 
ف كاف الزما في السمكؾ أف يككف مف شأنو ىذا اإل ضرار، كما ال يشترط أف يتشكؿ كاقعيا كبالفعؿ كا 

 .2ضرارخطر اإل

 : الركن المعنويثانيا
ىذه الجريمة التي نحف بصددىا ىي جريمة عمدية، عمى أف المشرع فرؽ في العقاب بيف تكافر 

 صد العاـ كحده لدل الجاني كبيف تكافر القصد الخاص لديو، فشدد العقاب في الحالة األخيرة.الق

( كىك مستفاد مف صياغة النص 77( مف المادة )1فالقصد العاـ لممشرع يكتفى بو في الفقرة )
حيث ذكر "كؿ مف سعى ... أك تخابر ... ككاف مف شأنو ذلؾ اإلضرار بمركز ... إلخ"، كبالتالي 
يكفي أف يعمـ الجاني أف فعمو مف شأنو أف يضر بأحد المراكز التي عددىا النص، كال يشترط في ىذه 

 الحالة انصراؼ إرادتو إلى ىذا األصؿ، كال يمـز انصراؼ قصده لئلضرار.

كأما القصد الخاص فيستمزمو المشرع لتشديد العقاب، كفي ىذا الصدد يجرم نص المادة عمى 
ت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز ...إلخ"، كقد ذكرت المذكرة اإليضاحية أف النص ىذا النحك "فإذا كقع

استحدث ظرفا مشددا لمجريمة إذا كقعت بقصد إلحاؽ الضرر بكضع مف األكضاع المشار إلييا في 
 .3الفقرة األكلى مف المادة

ليست شرطا كقد قضت محكمة النقض المصرية بػ: "أف نية اإلضرار بالمصالح القكمية لمببلد 
 .4في جريمة التخابر مع دكلة أجنبية"

  

                                                           
 .35رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .52عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
 ىا.كما بعد 53عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 3
. معكض عبد التكاب، المكسكعة 505، ص135، رقـ 9، س13/05/1958ؽ، جمسة  27لسنة  1519الطعف  4

 .487الجنائية الشاممة في التعميؽ عمى نصكص قانكف العقكبات، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص
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 الفرع الثاني: جريمة االرتشاء من دولة أجنبية لإلضرار بمصمحة قومية
مف قانكف العقكبات المصرم، كسنتعرض ليذه  1(78تجد ىذه الجريمة شرعيتيا في المادة )

 الجريمة كالتالي:

 : الركن الماديأوال
 :2خذ إحدل الصكر اآلتيةكالركف المادم ليذه الجريمة يت

طمب نقكد أك أية منفعة أخرل أك كعد بشيء مف دكلة أجنبية أك مف أحد ممف يعممكف  .1
لمصمحتيا، كىذا الطمب سمكؾ مادم ذك مضمكف نفسي، سكاء أكاف شخصيا أـ لغيره، كيستكم 

 فيو أف يتـ مباشرة أك بطريؽ كسيط.
بناء عمى عرض مف دكلة جنبية أك أحد  قبكؿ نقكد أك أية منفعة أخرل أك كعد بشيء مف ذلؾ .2

ممف يعممكف لمصمحتيا، سكاء أكاف القبكؿ مباشرة أـ بطريؽ كسيط كسكاء أكاف القبكؿ لمنفس 
 أـ لمغير، كىذا أيضا سمكؾ مادم ذك مضمكف نفسي.

أخذ نقكد أك أية منفعة أخرل مقدمة مف الدكلة األجنبية أك أحد العامميف لمصمحتيا، سكاء أكاف  .3
ذه النقكد أك المنفعة حادثا مباشرة أـ بطريؽ كسيط كسكاء أكاف لمنفس أـ لمغير، كاألخذ أخذ ى

 ىنا سمكؾ مادم بحت.

كالجريمة كما تقع في زمف السمـ، يمكف كقكعيا مف باب أكلى في زمف الحرب، كفي ىذه 
 الحالة تشدد العقكبة.

محتيا، كقد سبؽ أف بينا المقصكد كالمراد بالراشي ىنا الدكلة األجنبية أك أحد ممف يعممكف لمص
 بالدكلة األجنبية أك مف يعممكف لمصمحتيا.

                                                           
بؿ أك أخذ كلك بالكاسطة كؿ مف طمب لنفسو أك لغيره أك ق( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "78تنص المادة ) 1

مف دكلة أجنبية أك مف أحد ممف يعممكف لمصمحتيا نقكدا أك أية منفعة أخرل أك كعدا بشيء مف ذلؾ بقصد ارتكاب 
عمؿ ضار بمصمحة قكمية يعاقب بالسجف المشدد كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو 

ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو إذا كاف الجاني مكظفا  كتككف العقكبة السجف المؤبد كغرامة
عاما أك مكمفا بخدمة عامة أك ذا صفة نيابية عامة أك إذا ارتكب الجريمة في زمف حرب. كيعاقب بنفس العقكبة كؿ مف 

العقكبة أيضا كؿ مف أعطي أك عرض أك كعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمؿ ضار بمصمحة قكمية. كيعاقب بنفس 
ذا كاف الطمب أك القبكؿ أك العرض أك الكعد أك التكسط كتابة فإف  تكسط في ارتكاب جريمة مف الجرائـ السابقة. كا 

 ".الجريمة تتـ بمجرد تصدير الكتاب
 .45رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 2
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الجريمة بالنسبة لممرتشي بمجرد الطمب أك القبكؿ أك األخذ أك المكافقة عمى الكعد،  ىذه كتتـ
الجريمة جناية  ىذه كبالنسبة لمراشي تتـ الجريمة بنفس ما تتـ بو بالنسبة لمف كمفو أك كسطو، كلما كانت

الشركع مكقكفا كاف أـ خائبا متصكر في ىذه الجريمة، عمى أف المشرع قد خرج عمى القكاعد العامة ف
لمشركع في الجريمة التامة فعجؿ مف لحظة االتماـ إذا كاف نشاط الجاني قد تمثؿ في رسالة أرسميا، 

كؿ أك العرض أك ( في فقرتيا األخيرة أنو: "إذا كاف الطمب أك القب87كفي ىذا الصدد تقرر المادة )
الكعد أك التكسط كتابة، فإف الجريمة تتـ بمجرد تصدير الكتاب"، كيستكم في ىذا أف يككف التصدير 
بالبريد أك مع رسكؿ يحمؿ الرسالة، كلما كاف ىذا النص في كضعو ىذا استثناء يرد عمى القاعدة 

كليذا ينسحب عمى مف يسمؾ كسيمة العامة المقررة لمشركع في الجريمة كإلتماميا، فبل يتكسع في تفسيره 
أخرل غير الكتابة لمتعبير عف إرادتو، كأف يتصؿ السمكيا بالدكلة األجنبية أك بممثميا كيممي رسالتو 
شفاىة ثـ يتضح أف السمطات المصرية ىي التي تمقت االتصاؿ البلسمكي كحالت دكف كصكلو إلى 

يمة تامة، كما أف الجريمة شركع في حالة ما إذا فالجريمة ىنا جريمة شركع كليست جر  ؛الدكلة األجنبية
أرسؿ شريطا صكتيا مسجبل بو نشاطو اإلجرامي ثـ ضبط قبؿ تصديره، كفي اقتصار النص عمى 

تماـ الجريمة إالكتابة قصكر كاف األجدر تبلفيو حتى يحقؽ الحكمة التي قصدىا مف تعجيمو بمحظة 
 .1اإلجرامي كيكاجو بالتالي سائر كسائؿ التعبير عف النشاط

كيتعيف في ىذه الجريمة أف يككف طمب أك قبكؿ أك أخذ النقكد أك المنفعة أك الكعد بيا مف 
الدكلة األجنبية أك ممف يعمؿ لمصمحتيا حادثا بقصد اإلضرار بمصمحة قكمية أيا كانت طبيعتيا 

لية أك النظاـ العاـ أك كمجاؿ قياميا كسكاء تعمقت بالسياسة الخارجية أك الداخمية أك باالقتصاد أك الما
التعميـ أك غير ذلؾ، كال يمـز لكجكد الجريمة كاستحقاؽ العقاب أف يقـك الجاني فعبل بالعمؿ المطمكب 
منو كمقابؿ لمنقكد أك المنفعة، كال أف يتحقؽ مف جراء ىذا العمؿ إضرار فعمي بالمصمحة القكمية، كمف 

أم أنيا جريمة شكمية ال يتكقؼ كجكدىا ال عمى ثـ فالجريمة تعتبر مف جرائـ الحدث غير المؤذم، 
حدث ضار كال عمى حدث خطر يقع بالفعؿ، كيكفي أف يككف اإلضرار بالمصمحة القكمية محؿ 

 .2استيداؼ نفسي مف الجاني كقت أف طمب أك قبؿ أك أخذ النقكد أك المنفعة أك قبؿ الكعد بيا

كف الدكلة كبالتالي يستبعد الشئكف كالمصمحة القكمية ىي كؿ مصمحة تتعمؽ بشأف عاـ مف شئ
الخاصة لمدكلة مف المصمحة القكمية، فالدكلة تظير في بعض الحاالت بصفتيا شخصا اعتباريا ذا 

                                                           
 كما بعدىا. 60المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، صعبد الحميد الشكاربي، التعميؽ  1
 .46رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 2



99 
 

مصمحة عامة، كقد تظير باعتبارىا ذات مصمحة خاصة كشراء سمعة مف السمع لسد حاجات ليا، 
المعيار، كلقاضي المكضكع بما لو مف  كالتفرقة بيف المصمحة القكمية كغيرىا إنما يتـ عمى ضكء ىذا

 .1سمطة تقديرية أف يقـك المصمحة في كؿ حالة عمى حدة

 : الركن المعنويثانيا
يرل بعض الفقياء أنو ال ينفي القصد الجنائي لدل الجاني اعتقاده الشخصي بأف العمؿ الذم 

 ؛بحاؿ ما ضار بمصمحة قكميةطمب أك قبؿ أك أخذ النقكد أك المنفعة أك قبؿ الكعد بيا مف أجمو ليس 
ذلؾ ألف العبرة في كصفو ىي تقدير الجية المختصة بتنظيـ ىذه المصمحة مف بيف جيات الدكلة، 
ذف فإنو يكفي لتكافر القصد الجنائي لمجريمة أف يككف الجاني عالما بأف العمؿ الذم يراد منو القياـ بو  كا 

 .2متعارض مع إرادة تمؾ الجية

الفقو أف القصد ىنا قصد خاص يتحصؿ في أف يقصد الجاني اإلضرار كيرل جانب آخر مف 
بالمصالح القكمية، كقد أفصحت المذكرة اإليضاحية عف ىذا بقكليا أنو يجب أف يككف إلى جانب 

 .3الحصكؿ بالذات أك بالكاسطة عمى نقكد أك منفعة نية اإلضرار بالمصالح القكمية

 ي جرائم التخابر "جريمة الخطأ غير المقصود"الفرع الثالث: جريمة التسبب باإلىمال ف
كالمادة  ،مف قانكف العقكبات المصرم 4/ جػ(82تجد ىذه الجريمة شرعيتيا في المادة )

 مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم. 5(131)

                                                           
 .62عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 1
 .47المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ 2
 .61عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 3
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز / جػ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "82تص المادة ) 4

ل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في جنيو أك بإحد 500
/ 78/ ب(، ك)78/ أ(، ك)78(، ك)78/ ق(، ك)77/ د(، ك)77/ جػ(، ك)77/ ب(، ك)77/ أ(، ك)77(، ك)77المكاد )
شخص ذم صفة نيابية  (. فإذا كقع ذلؾ في زمف الحرب أك مف مكظؼ عاـ أك80/ ق(، ك)78/ د(، ك)78جػ(، ك)

 عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة".
كؿ شخص خاضع ألحكاـ ىذا القانكف عمـ ( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم عمى أنو: "131تنص المادة ) 5

ء أقؿ بإحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب كلـ يبادر إلى األخبار عنيا في الحاؿ، يعاقب باإلعداـ أك بجزا
 ".منو منصكص عميو في ىذا القانكف
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الركف المادم ليذه الجريمة ىك اتخاذ سمكؾ خطر يتمثؿ في خمكؿ مف جانب اإلرادة في ك 
ظة الساىرة، فتحدث تبعا لذلؾ بفعؿ الغير كانتيازا ليذه الفرصة جناية مف الجنايات المداكمة عمى اليق

الكارد بيانيا في المكاد التي مف ضمنيا جرائـ التخابر، كذلؾ عمى سبيؿ الحصر مشارا إلييا بأرقاـ 
 .1المكاد التي تنص عمييا

أك عدـ االحتياط،  كقد أكردت المكاد صكرتاف لمخطأ غير المقصكد ىما اإلىماؿ كالتقصير
كىذا ما تـ دراستو سابقا عند دراستنا لصكر –كىاتاف الصكرتاف ليستا إال عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

 .-الخطأ غير المقصكد

كمف البدييي أف خمكؿ اإلرادة في تحاشي كقكع الجريمة إنما ينسب إلى مف كاف عميو 
قانكني بالعمؿ عمى تفادم حدكث جرائـ بمقتضى صفتو الخاصة أك لكجكده في كضع معيف، التزاـ 

التخابر فيتياكف في الكفاء بيذا االلتزاـ كتقع الجريمة دكف أف تككف إرادتو قد اتجيت إلى تسييؿ 
ال كاف فييا شريكا بطريؽ المساعدة؛ فالجريمة مف جرائـ السمكؾ السمبي المنتيي كالمتخذ  كقكعيا كا 

 .2حدث محظكر" صكرة االمتناع عف تفادم حدث محظكر "جريمة

( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم في الفقرة األكلى جريمة أخرل 131كأضافت المادة )
، كتتمثؿ في اتياف الجاني بذاتو سمككا خاطئا بتسميمو أك افشائو نحف بصدد الحديث عنياغير التي 

مف أسرار الدفاع عف لمعدك أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتو بأية صكرة كعمى أم كجو كبأية كسيمة سرا 
الببلد، ككذلؾ اتبلفو لمسر أك جعمو غير صالح ألف ينتفع بو بطريؽ الخطأ أك بإحدل صكره التي سبؽ 

 .3تناكليا

كتتمثؿ النتيجة المترتبة عمى الخطأ في كقكع جرائـ التخابر عمى أف يككف االنتياؾ لمصمحة 
ي صكرة تامة أك في صكرة شركع، دكلة أجنبية كعمى أف تقع مف شخص آخر غير المخطئ، إما ف

ال يراعكف  كالكاقع أف ىذه الجريمة كجدت في األصؿ لمكاجية الحالة التي ييمؿ كيقصر فييا البعض أك
القكانيف أك القرارات أك المكائح فيرتكب اآلخركف جرائـ عمدية بشأنيا مثؿ الحصكؿ عمى ما تتضمنو 

                                                           
 .106رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 1
 .119عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 2
مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد 3

 .300ص
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ميا إلى الدكلة األجنبية أك ألحد ممف يعممكف الكثائؽ كاألسرار بدكف عمـ الشخص الميمؿ لتكصي
 .1لمصمحتيا

كيثار ىنا التساؤؿ، إذا كاف البد مف كقكع إحدل الجرائـ األصمية لمتخابر، أم كقكعيا عمدا 
مف شخص آخر غير المخطئ أك الميمؿ ... فيؿ يعني ذلؾ إدانة الفاعؿ في الجريمة األصمية حتما 

 التقصير التي سيمت لو؟كشرط لكي تكجو جريمة اإلىماؿ أك 

ىناؾ رأم يذىب إلى أنو ينبغي أف تتكافر جميع أركاف الجريمة العمدية بما في ذلؾ الجانب 
الشخصي كال يكفي تحقؽ الجريمة ماديا؛ فالنص يتطمب كقكع جريمة كال يكتفى بحدكث "كاقعة 

مدا فإف جريمة مف أنو متى كقع الفعؿ المككف لمجريمة ع -كبحؽ–خر آإجرامية"، في حيف يرل 
اإلىماؿ تتحقؽ إذا كجدت شركطيا دكف أم تأثير في ذلؾ لما إذا كاف الجاني في الجريمة األصمية 

 .2غير أىؿ لممسئكلية أك قاـ بو مانع مف المحاكمة أك العقاب

كالمقصكد بمفظ التسييؿ ىك تطمب كتجكد عبلقة سببية بيف السمكؾ اإلرادم لمفاعؿ كبيف 
ما تدؿ عبارة النص أيضا عمى أنو ال يشترط أف يككف السمكؾ اإلرادم لمفاعؿ ىك النتيجة المجرمة، ك

السبب الكحيد لحصكؿ النتيجة اإلجرامية، كىذا كمو تطبيقا لمقكاعد العامة التي تتطمب تكافر عبلقة 
قرارىا  -مف جية–سببية بيف السمكؾ كالنتيجة في الركف المادم لمجريمة  بأف  -مف جية أخرل–كا 

السببية ىذه ال يقطعيا أك ينفييا تدخؿ عكامؿ أخرل ما دامت ىذه متكقعة أك محتممة كفقا لمسير  عبلقة
العادم لؤلمكر، كذلؾ مع مبلحظة أف المشرع قد عبر في النص عف حدكث النتيجة بتعبير "ارتكاب 

 .3الجريمة"

ارتكاب الجاني كلقد أحسف المشرع في قانكف األحكاـ العسكرية أف تناكؿ بالتجريـ كالعقاب 
فشاء ألسرار الدفاع لمعدك أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتو بطريؽ الخطأ، كما جـر لفعؿ التسميـ أك اإل

الخطأ الذم يسيؿ لمعدك الكصكؿ إلى النتيجة، كما أحسف في تشديد العقاب عمى ىذه الجريمة 
نا نصادؼ قصكرا خطيرا في فإن -كىك القانكف العاـ–بصكرتييا، أما إذا اتجينا صكب قانكف العقكبات 

                                                           
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  1

 كما بعدىا. 291ص
 .253عبد المييمف بكر سالـ، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 2
 .87محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص 3
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ىذا الصدد حيث أنو لـ يعاقب عمى ارتكاب الجاني لفعؿ التخابر بطريؽ الخطأ كأف كؿ ما عاقب عميو 
ىك الخطأ الذم يسيؿ لمغير انتياؾ األسرار، كعمى ذلؾ فإذا ارتكب الجاني بذاتو فعبل مف أفعاؿ 

حكاـ القانكف العسكرم فيعاقب عمى ىذا التخابر بطريؽ الخطأ فبل عقاب عميو إال إذا كاف خاضعا أل
كلذلؾ فإننا ندعك المشرع أف يسارع في سد ىذا النقص الخطير بقانكف العقكبات بتجريـ  ؛الفعؿ الخاطئ

كما يجب عميو تشديد العقاب بعد إضافة جريمة التخابر بطريؽ الخطأ في  ،فعؿ التخابر بطريؽ الخطأ
العقكبة المقررة لمفعؿ ذاتو كالمكضح بقانكف األحكاـ / جػ( عقكبات مصرم عمى غرار 82المادة )
 .1العسكرية

 : جريمة عدم اإلبالغ بوقوع جريمة من جرائم التخابرالرابعالفرع 
 3(132كالمادة ) ،مف قانكف العقكبات المصرم 2(84تجد ىذه الجريمة شرعيتيا في المادة )

 مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم.

 : الركن الماديأوال
الركف المادم ليذه الجريمة سمكؾ سمبي يتخذ صكرة االمتناع عف تحقيؽ حدث نفسي مطمكب  

ببلغ مضمكف نفسي معيف إلى السمطات المختصة كىك أف جريمة قد كقعت مف جرائـ إيتمثؿ في 
التخابر؛ فجريمة عدـ االببلغ جريمة حدث متخمؼ، حدث لـ يقع ككاف يجب كقكعو ىك حدث 

 .4ببلغاإل

لمشرع السمكؾ المعاقب عميو أك المككف لمجريمة كضمنو قكلو: "كلـ يسارع إلى كأكضح ا
خبار عنيما في الحاؿ"، كمنو يبيف أف مظير الجريمة قد يتخذ إحدل ببلغو"، "كلـ يبادر إلى اإلإ

                                                           
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  1

 كما بعدىا. 301ص
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز "( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: 84تنص المادة ) 2

خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب كلـ 
يسارع إلى إببلغو إلى السمطات المختصة. كتضاعؼ العقكبة إذا كقعت الجريمة في زمف الحرب. كيجكز لممحكمة أف 

 تعفي مف العقكبة زكج الجاني كأصكلو كفركعو".
كؿ شخص خاضع ألحكاـ ىذا القانكف عمـ ( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم عمى أنو: "132تنص المادة ) 3

بإحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الباب كلـ يبادر إلى اإلخبار عنيا في الحاؿ، يعاقب باإلعداـ أك بجزاء أقؿ 
 عميو في ىذا القانكف".منو منصكص 

 .122عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 4
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ذا كاف مف المتفؽ عميو أف اإلصكرتيف: الصكرة األكلى عدـ اإل ببلغ ليما في خبار كاإلخبار، كا 
يصاؿ المعمكمات المتعمقة إخبار يعني االمتناع التاـ عف تشريعية ذات المعنى؛ فإف عدـ اإلالصياغة ال

خباره بذلؾ، إبكقكع الجريمة أك بما اتصؿ بعمـ الجاني متعمقا بكقكعيا أك بمرتكبييا إلى مف يتعيف 
خبار في اإل خبار المتأخر، قد يتمثؿ السمكؾ المؤثـ مف جانب الفاعؿ في التأخيركالصكرة األخرل اإل

خبار في الحاؿ، كىك كذلؾ عمى ما يبيف مف عبارة النص التي تجـر عدـ المبادرة إلى اإل ،بنبأ الجريمة
خبار يككف قد كقع متراخيا عف أجمو الذم عبر عنو بمفظ "في الحاؿ" يأخذ حكـ عدـ إما يعني أف كؿ 

 .1خبار مف حيث التجريـاإل

مى التياكف في تحقيؽ الحدث الكاجب، فقد يككف الرغبة ببلغ أم عكال ييـ الباعث عمى عدـ اإل
ببلغ عنيا، كقد يككف الحرص عمى تفادم ما يجره في التستر عمى مرتكبي الجريمة التي كاف يمـز اإل

ببلغ بكقكع جريمة رخصة نصت ببلغ مف سؤاؿ كتحقيؽ يضيع معيما كقت المبمغ، كالكاقع أف اإلاإل
جراءات الجنائية المصرم كلـ تقرر ىذه المادة لعدـ استخداـ تمؾ مف قانكف اإل 2(25عمييا المادة )

( مف قانكف العقكبات، كىي المادة التي نحف بصددىا، اعتبرت 84الرخصة عقابا ما، غير أف المادة )
عدـ االببلغ بجريمة مف جرائـ التخابر حقيقا بالعقاب بمعنى أنو في مجاؿ ىذه الجرائـ بالذات كبالنظر 

كتقرر  ،لتزاما ال محض رخصةاا الخاصة كتيديدىا لمكطف باالنييار، جعؿ االببلغ عنيا إلى مساحتي
 .3خبلؿ بيذا االلتزاـالعقاب عمى اإل

نما يستيدؼ كجكب مبادرة  كال شؾ في أف تعبير "في الحاؿ" كالذم لـ يحدد المشرع مداه كا 
ؽ الغاية مف التبميغ، كىي سرعة الفاعؿ إلى تبميغ السمطة نبأ الجريمة فكر اطبلعو عمييا حتى تتحق
لذلؾ فإنو يفترض أف مضي فترة  ؛تمكيف سمطة الدكلة مف استقصاء الجريمة كالحيمكلة دكف تنفيذىا

خبار السمطات عنيا يفكت المصمحة أك الغاية المستيدفة مف التبميغ، كىذا ا  طكيمة بيف العمـ بالجريمة ك 
خبار، عمى أف تقدير طكؿ المدة كقصرىا كالقكؿ رغـ كقكع اإل قرار بكجكد السمكؾ المؤثـمف شأنو اإل

خبار يفيد عدـ كقكعو في الحاؿ أك بعدـ كجكده يعتبر مف المسائؿ التي يقررىا بكجكد تراخ في اإل
 .4قاضي المكضكع

                                                           
 كما بعدىا. 90محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، مرجع سابؽ، ص 1
: "لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة، يجكز لمنيابة العامة ( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمى أنو25تنص المادة ) 2

 رفع الدعكل عنيا بغير شككل أك طمب أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم الضبط القضائي عنيا"
 .108رمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالمصمحة العمكمية، مرجع سابؽ، ص 3
 .91محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، مرجع سابؽ، ص 4
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الجريمة التي نحف  فُ كِّ كَ يُ  1ببلغ عف الجريمة كلك اتخذت صكرة مجرد اتفاؽكيبلحظ أف عدـ اإل
نما تحرص كذلؾ بصددىا؛ ف الدكلة تحرص ال عمى ضبط الجرائـ بعد أف تككف أمرا كاقعا فحسب، كا 

 .2تفاؽ عمى ارتكابيا كلك لـ تكف قد ارتكبت بعدإلى ضبط مجرد اال

–خبار النافي لمجريمة ىك الذم يقكـ بو مف عمـ بأمر الجريمة فكر عممو بيا أك حاؿ ذلؾ كاإل
 بار إلى السمطات المختصة.خ، عمى أف يتـ اإل-عمى ما تـ تكضيحو

فبل يخفي فيو المبمغ شيئا  ،فاإلخبار الذم ينفي الركف المادم لمجريمة ىك الذم يتـ بحسف نية
مف المعمكمات التي اتصؿ بيا عممو عف السمطات ما داـ متعمقا بالجريمة أك متصبل بيا بحيث يساعد 

حباطيا، فإف كانت المعمكمات التي العمـ بيا عمى كشفيا أك عمى ضبط المساىميف فييا أك عمى ا
اتصؿ بيا عمـ المبمغ دكف ذلؾ فيثبت حسف نيتو أف يبمغ بما يعرؼ مف المعمكمات عف الجريمة، كال 
يؤثر في حسف نيتو أف يككف قد أخفى مف المعمكمات ما يككف بحكـ طبيعتو غير متعمؽ بالغاية 

ع عنو، أك ما اعتقد المبمغ أنو غير متعمؽ ببلغ عف طريؽ تجريـ االمتناالمستيدفة مف الحث عمى اإل
ببلغ المقصكد بالجريمة المبمغ عنيا أك غير مرتبط بيا إذا كاف العتقاده أسباب تبرره، كعمكما فإف اإل

 .3ببلغ عف فاعميا أك مرتكبيياببلغ عف الجريمة ككاقعة مادية كليس بالضركرة اإلىك اإل

ريمة أف يككف الممتنع عف اإلببلغ عمى عمـ بكقكع كبالتالي فمف البدييي أنو يمـز لتكافر الج
 كمع ذلؾ لـ ينقؿ إلى السمطات المختصة خبر كقكعيا. ،الجريمة

إقامة الدليؿ عمى تكافر العمـ لدل  -العامة أك العسكرية حسب الجاني–كيككف عمى النيابة 
مى أف لديو عمـ المتيـ إذ يجب أف ينصرؼ االتياـ إلى شخص تنيض األدلة كتظاىر بعضيا بعضا ع

                                                           
/ ب( مف قانكف العقكبات 82مف بيف الجرائـ، محض االتفاؽ عمى جرائـ التخابر، كىك ما نصت عميو المادة ) 1

ض منو ارتكاب يعاقب بالسجف المؤبد أك المشدد كؿ مف اشترؾ في اتفاؽ جنائي سكاء كاف الغر المصرم عمى أنو: "
(، 78/ ق(، ك)77/ د(، ك)77/ جػ(، ك)77/ ب(، ك)77/ أ(، ك)77(، ك)77الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد )

( أك اتخاذىا كسيمة لمكصكؿ إلى الغرض المقصكد 80/ ق( ك)78/ د(، ك)78/ جػ(، ك)78/ ب(، ك)78/ أ(، ك)78ك)
ى االتفاؽ أك كاف لو شأف في إدارة حركتو كمع ذلؾ إذا كاف منو. كيعاقب باإلعداـ أك السجف المؤبد كؿ مف حرص عم

الغرض مف االتفاؽ ارتكاب جريمة كاحدة معينة أك اتخاذىا كسيمة إلى الغرض المقصكد يحكـ بالعقكبة المقررة ليذه 
 ".الجريمة. كيعاقب بالحبس كؿ مف دعا آخر إلى االنضماـ إلى اتفاؽ مف ىذا القبيؿ كلـ تقبؿ دعكتو

 .123الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، صعبد  2
 .92محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، مرجع سابؽ، ص 3
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بالجريمة كمع ذلؾ لـ يبمغ بيا، كلمحكمة المكضكع استخبلص تكافر شرط العمـ مف عدمو بعد تمحيص 
 .1كافة الظركؼ كالمبلبسات الدالة عمى قيامو

كىذه المكاد ال تعني إال األشخاص الذيف يعممكف بارتكاب ىذه الجرائـ أك بالعـز عمى ارتكابيا 
ىا أك تنفيذىا، أما الذيف اشترككا فبطبيعة الحاؿ تطبؽ بالنسبة ليـ العقكبات دكف أف يشترككا في تحضير 

/ أ( مف قانكف العقكبات 84. كتطبؽ عمييـ نص المادة )2المقررة لمجريمة التي ارتكبت أك لمشركع فييا
 .3المصرم

كيغمب أف تتكافر جريمة عدـ االببلغ مف جانب مف يشارؾ الجاني مرتكب التخابر، في ذات 
لمسكف عمى سبيؿ المثاؿ، أك يككف أخا شقيقا لو يبلزمو كيتابعو في كؿ ما يبدر منو، إذ يككف مثؿ ا

ىذا الظرؼ معززا بظركؼ أخرل في الكاقعة، دليبل عمى أنو يقكـ لدل المتيـ الممتنع عف التبميغ، عمـ 
 .4بكقكع الجريمة التي كاف يمـز التبميغ عنيا

 : الركن المعنويثانيا
عدـ التبميغ تعد مف جرائـ االمتناع، كالقصد الجنائي الذم يجب أف يتكافر لدل الجاني كجريمة 

فييا ىك القصد الجنائي العاـ، كىك أف يتعمد الجاني عدـ التبميغ رغـ عممو بارتكاب إحدل جرائـ 
انت إرادة ط بو عمما، كال يتكافر القصد الجنائي إذا كيالتخابر، كأف تتجو إرادتو إلى التستر عمى ما أح

                                                           
ع المقارف، محمكد إبراىيـ إسماعيؿ، الجرائـ المضرة بأمف الدكلة مف جية الخارج في قانكف العقكبات المصرم كالتشري 1

 .282، ص1953مطبعة ككستاتكماس كشركاه، الطبعة األكلى، 
حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في قانكف العقكبات، تشريعا كقضاء في مائة عاـ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية،  2

 .329، ص2001الطبعة الثالثة، 
مف العقكبات المقررة لمجرائـ المشار إلييا في ىذا يعفى / أ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "84تنص المادة ) 3

الباب كؿ مف بادر مف الجناة بإببلغ السمطات اإلدارية أك القضائية قبؿ البدء في تنفيذ الجريمة كقبؿ البدء في التحقيؽ، 
يا ذلؾ إذا مكف كيجكز لممحكمة اإلعفاء مف العقكبة إذا حصؿ الببلغ بعد تماـ الجريمة كقبؿ البدء في التحقيؽ، كيجكز ل

الجاني في التحقيؽ السمطات مف القبض عمى مرتكبي الجريمة اآلخريف أك عمى مرتكبي جريمة أخرل مماثمة ليا في 
 ".النكع كالخطكرة

 .123عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 4
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غير مختص عمى اعتقاد منو  االجاني في عدـ التبميغ مشكبة بإكراه مادم أك معنكم أك إذا أبمغ شخص
 .1بأنو ىك المختص ثـ ال يقـك ىذا األخير بإببلغ السمطات المختصة

كاألصؿ باعتبار أف الجريمة عمدية أنو يجب أف يتكافر لدل الجاني إرادة عدـ التبميغ أك 
ؾ، كأنو يستطيع أف ينفي مسئكليتو إذا أثبت كقكع سبب أثر عمى ىذه اإلرادة، غير أف التأخر في ذل

خبار أك عبارة "كلـ يبادر إلى اإل ،ببلغو"إصيغة النص في التجريـ كما ىي في عبارة "كلـ يسارع إلى 
مف الفقو تدؿ عمى أف المشرع يعامؿ الجريمة معاممة الجرائـ المادية التي يرل جانب  ،عنيا في الحاؿ"

أف المشرع ال يتطمب فييا ركنا معنكيا، إذ يعني النص أف التبميغ الحاصؿ متأخرا يككف معاقبا عميو 
ببلغ، كلعؿ الصحيح أف المشرع يكتفي لمقكؿ بتكافر رغـ كضكح أف نية الجاني لـ تتجو إلى عدـ اإل

حدث التراخي في التبميغ بسمكؾ اإلرادة لدل الفاعؿ أف يككف في مقدكره التبميغ في الكقت المناسب ثـ ي
 .2سمبي منو مع قدرتو عميو مما يفيد تكافر عنصر اإلرادة لديو كمعاصرة ىذه اإلرادة لمسمكؾ

  
  

                                                           
جابر يكسؼ المراغي، جرائـ انتياؾ أسرار الدفاع عف الببلد مف الناحيتيف المكضكعية كاإلجرائية، مرجع سابؽ،  1

 .366ص
 .93محمد محمكد السعيد، قانكف األحكاـ العسكرية معمقا عميو، مرجع سابؽ، ص 2
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 الثانيالمبحث 
القواعد الموضوعية الخاصة بالعقاب عمى جريمة التخابر في التشريعات المقارنة 

 والتشريع الفمسطيني
كظيرت بعد ذلؾ كسائؿ أخرل لمحماية  ،الجنائية كجكدا تعتبر العقكبة أقدـ كسائؿ الحماية

 .1الجنائية مثؿ التدابير االحترازية

كيمكف تعريؼ العقكبة )الجزاء الجنائي( بأنيا المظير القانكني لرد الفعؿ االجتماعي إزاء 
جو مف الجناة، كالتي تتمثؿ في صكرة عقكبة، تكاجو الجريمة المرتكبة، أك في صكرة تدبير احترازم يكا

 .2تثبت لديو خطكرة إجرامية، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ األغراض المستيدفة بكؿ منيما

العقكبات األصمية بشأف جريمة التخابر، كالعقكبات التبعية التكميمية  ،في ىذا المبحث كسنتناكؿ
ف مف حيث اإلعفاء كالتخفيؼ كالتشديد م بشأف جريمة التخابر، كتطبيؽ العقكبة بشأف جرائـ التخابر

 في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني، كذلؾ كفؽ المطالب اآلتية: ،العقكبة

العقوبات األصمية والتبعية التكميمية بشأن جريمة التخابر في التشريعات المطمب األول: 
 المقارنة والتشريع الفمسطيني

كذلؾ في التشريعات المقارنة،  ،سنتناكؿ في ىذا المطمب العقكبات األصمية كالتبعية التكميمية
 .3كما سنتناكليما في التشريع الفمسطيني

                                                           
 251، ص1996الطبعة الثانية،  أحمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، 1

 كما بعدىا. 512كما بعدىا. محمد زكي أبك عامر، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص
أكـر نشأت إبراىيـ، الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجنائية في تقدير العقكبة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة  2

عبد هللا الشاذلي، أساسيات عمـ اإلجراـ كالعقاب، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  كما بعدىا. 64، ص1965القاىرة، 
 كما بعدىا. 76، ص2004

عف العقكبات الكاردة في قانكف العقكبات المصرم، حيث  1957( لسنة 555تختمؼ العقكبات الكاردة في األمر رقـ ) 3
ة لمحرية، كىي األشغاؿ الشاقة كالسجف كالحبس، كقد ألغى أف المشرع المصرم كاف يقرر ثبلثة أنكاع مف العقكبات السالب

بإنشاء محاكـ أمف الدكلة  1980( لسنة 105كالخاص بإلغاء القانكف رقـ ) 2003( لسنة 95القانكف المصرم رقـ )
قة كتعديؿ بعض أحكاـ قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية، فقد ألغى في المادة الثانية منو عقكبة األشغاؿ الشا

كاستبدليا بعقكبة السجف المؤبد إذا كانت مؤبدة كبعقكبة السجف المشدد إذا كانت مؤقتة، فأصبحت العقكبات السالبة 
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 الفرع األول: العقوبات األصمية بشأن جريمة التخابر
 جريمة التخابر عقوبة اإلعدام بشأن: أوال

غمظة، كأغمب التشريعات تنص عمى عقكبة اإلعداـ  عقكبة اإلعداـ ىي أشد العقكبات كأقساىا
. كجرائـ 1لمجرائـ الكبرل التي تتضمف جسامة معينة، تجعؿ مف المبلئـ أف تككف عقكبتيا ىي اإلعداـ
 االعتداء عمى أمف الدكلة مف جية الداخؿ كمف جية الخارج كالتي مف ضمنيا جرائـ التخابر.

 لتشريع المصريعقوبة اإلعدام بشأن جريمة التخابر في ا .1
نص عمى عقكبة اإلعداـ في أكثر مف مكضع لمكاجية جرائـ التخابر، كذلؾ  فالمشرع المصرم

 عمى النحك اآلتي:
/ ب( مف 77جريمة السعي أك التخابر الستعداء دكلة أجنبية عمى مصر، حيث نصت المادة ) . أ

أك تخابر معيا أك قانكف العقكبات عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية 
 مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدائية ضد مصر".

/ جػ( مف 77جريمة السعي أك التخابر لمعاكنة دكلة أجنبية عمى مصر، حيث نصت المادة ) . ب
قانكف العقكبات عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف سعى لدل دكلة أجنبية معينة أك تخابر 

مكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات معيا أك مع أحد ممف يعم
 الحربية لمدكلة المصرية".

جريمة إفشاء أسرار الدفاع أك التكصؿ إلييا بقصد إفشائيا كجناية إتبلفيا، حيث نصت المادة  . ت
 ( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف سمـ لدكلة أجنبية أك ألحد ممف80)

يعممكف لمصمحتيا أك أفشى إلييا أك إليو بأية صكرة كعمى أم كجو كبأية كسيمة سرا مف أسرار 
الدفاع عف الببلد أك تكصؿ بأية طريقة إلى الحصكؿ عمى سر مف ىذه األسرار بقصد تسميمو 
أك إفشائو لدكلة أجنبية أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتيا ككذلؾ كؿ مف أتمؼ لمصمحة دكلة 

 ئا يعتبر سرا مف أسرار الدفاع أك جعمو غير صالح ألف ينتفع بو".أجنبية شي

                                                                                                                                                                                 

لمحرية في التشريع المصرم ىي السجف بأنكاعو الثبلثة المؤبد كالمشدد كالسجف، كالحبس بنكعيو، الحبس مع الشغؿ 
 فقد أبقى عمى نفس العقكبات القديمة لقانكف العقكبات المصرم. 1957( لسنة 555كالحبس البسيط، أما األمر رقـ )

. محمد 1984عقكبة اإلعداـ: أحمد عكض ببلؿ، عمـ العقاب، النظرية كالتطبيقات، دار النيضة العربية، القاىرة،  1
النيضة العربية،  عبد المطيؼ عبد العاؿ، عقكبة اإلعداـ، دراسة مقارنة في القكانيف الكضعية كالشريعة اإلسبلمية، دار

. محمد عبد الرحمف مسعكد السميفاني، عقكبة اإلعداـ في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، دراسة 1989القاىرة، 
 .2003مقارنة، مطبعة ىاكار، دىكؾ، العراؽ، 
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يعاقب ( مف قانكف األحكاـ العسكرية عمى أنو: "130/6) ،(130/4كما نصت المادتاف )
منصكص عميو في ىذا القانكف، كؿ شخص خاضع ألحكاـ ىذا  وباإلعداـ أك بجزاء أقؿ من

تسميمو أك إفشائو لمعدك أك ألحد ممف يعممكف  -4 القانكف ارتكب إحدل الجرائـ اآلتية:
أم كجو كبأية كسيمة سرا مف أسرار الدفاع أك تكصؿ بأية طريقة  ىلمصمحتو بأية صكرة كعم

سرار بقصد تسميمو أك افشائو لمعدك أك ألحد ممف يعممكف األإلى الحصكؿ عمى سر مف 
لببلد أك بالقكات المسمحة، ضرارا بالدفاع عف اإلمصمحتو. ككذلؾ إتبلفو لمصمحة العدك أك 

مكاتبتو العدك أك  -6 شيئا يعتبر سرا مف أسرار الدفاع أك جعمو غير صالح ألف ينتفع بو.
تبميغو إياه أخبارا أك بيانات بطريقة الخيانة أك اتصالو بو بنفسو أك بكاسطة غيره بأية صكرة مف 

 ."الصكر
/ ب( مف 82لفقرة الثانية مف المادة )جريمة االتفاؽ الجنائي المتعمؽ بالتخابر، حيث نصت ا . ث

قانكف العقكبات عمى أنو: "... كيعاقب باإلعداـ أك السجف المؤبد كؿ مف حرض عمى االتفاؽ 
أك كاف لو شأف في إدارة حركتو، كمع ذلؾ إذا كاف الغرض مف االتفاؽ ارتكاب جريمة معينة 

 ليذه الجريمة". أك اتخاذىا كسيمة إلى الغرض المقصكد يحكـ بالعقكبة المقررة
 ة( مف قانكف األحكاـ العسكري132نصت المادة ) حيث ،جريمة عدـ اإلببلغ بجريمة التخابر . ج

ا في كؿ شخص خاضع ألحكاـ ىذا القانكف عمـ بإحدل الجرائـ المنصكص عميي" عمى أنو:
منصكص خبار عنيا في الحاؿ، يعاقب باإلعداـ أك بجزاء أقؿ منو ىذا الباب كلـ يبادر إلى اإل

 ."عميو في ىذا القانكف
داـ تككف العقكبة اإلع/ أ( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "83حيث نصت المادة ) ،جرائـ أخرل . ح

الباب الثاني مف ىذا الكتاب إذا كقعت بقصد المساس  يعمى أية جريمة مما نص عميو ف
كبقصد إعانة العدك  ف الحربزم يأك سبلمة أراضييا أك إذا كقعت ف باستقبلؿ الببلد أك كحدتيا

 ضرار بالعمميات الحربية لمقكات المسمحة ككاف مف شأنيا تحقيؽ الغرض المذككر.أك اإل
ىذا الباب متى كاف  يأية جناية أك جنحة منصكص عمييا فعمى  كتككف العقكبة اإلعداـ أيضا

نيا أمف ش لحربية لمقكات المسمحة ككافضرار بالعمميات اإلقصد الجاني منيا إعانة العدك أك ا
 ".تحقيؽ الغرض المذككر

 عقوبة اإلعدام بشأن جريمة التخابر في التشريع األردني. 2
، جرائـ التخابر في أكثر مف مكضع فقد نص عمى عقكبة اإلعداـ بشأف أما المشرع األردنيك 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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عمى األردف، حيث  جريمة دس الدسائس لدل دكلة أجنبية أك االتصاؿ بيا لدفعيا إلى العدكاف . أ
( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "كؿ أردني دس الدسائس لدل دكلة أجنبية 111نصت المادة )

أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الدكلة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ عكقب باألشغاؿ 
ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ".  الشاقة المؤبدة كا 

العدك أك االتصاؿ لمعاكنتو عمى فكز قكاتو، حيث نصت المادة  جريمة دس الدسائس لدل  . ب
( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "كؿ أردني دس الدسائس لدل العدك أك اتصؿ بو 112)

 ليعاكنو بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الدكلة عكقب باإلعداـ".
حيث  ،أسرار جريمة الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى أماكف محظكرة بقصد الحصكؿ عمى  . ت

( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى أنو: "مف دخؿ أك حاكؿ 14نصت المادة )
الدخكؿ إلى مكاف محظكر قصد الحصكؿ عمى أسرار أك أشياء أك كثائؽ محمية أك معمكمات 
ذا حصمت  يجب أف تبقى سرية حرصا عمى سبلمة الدكلة عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كا 

ذا كانت الدكلة األجنبية  ىذه المحاكلة لمنفعة دكلة أجنبية عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة. كا 
 .1عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ"

 /15نصت المادة ) ، حيثلمتصمة بسبلمة الدكلة أك سرقتياجريمة الحصكؿ عمى األسرار ا  . ث
اء أك كثائؽ أك مف سرؽ أسرارا أك أشي -ب( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى أنو: "أ

كاستحصؿ عمييا عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة  معمكمات كالتي ذكرت في المادة السابقة
إذا اقترفت الجناية لمنفعة دكلة أجنبية كانت العقكبة باألشغاؿ  -ال تقؿ عف عشر سنكات. ب

ذا كانت الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ"  .2الشاقة المؤبدة كا 
فشائيا،   . ج / ب( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ 16كما نصت المادة )جريمة إببلغ األسرار كا 

مف كصؿ إلى حيازتو أك عممو أم سر مف األسرار أك المعمكمات أك أية  -الدكلة عمى أنو: "أ
كثيقة محمية بحكـ كظيفتو أك كمسئكؿ أك بعد تخميو عف كظيفتو أك مسئكليتو ألم سبب مف 

غيا أك أفشاىا دكف سبب مشركع عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف األسباب فأبم

                                                           
غاة، كما ( مف قانكف العقكبات المم124( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة قد حمت محؿ المادة )14المادة ) 1

( مف قانكف 126، 125، 124( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى أنو: "تمغى المكاد )17نصت المادة )
 ".1952( لسنة 43( مف قانكف العقكبات العسكرم رقـ )42، كالمادة )1960( لسنة 16العقكبات رقـ )

 ( مف قانكف العقكبات الممغاة.125المادة )( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة قد حمت محؿ 15المادة ) 2
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ذا كانت  -عشر سنكات. ب كيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا أبمغ ذلؾ لمنفعة دكلة أجنبية كا 
 .1الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ"

 الفمسطينيعقوبة اإلعدام بشأن جريمة التخابر في التشريع . 3
 كأما المشرع الفمسطيني فقد نص عمى عقكبة اإلعداـ في أكثر مف مكضع لمكاجية جرائـ

 التخابر، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
/ أ( 131حيث نصت المادة ) ،جريمة السعي أك التخابر الستعداء دكلة أجنبية عمى فمسطيف . أ

سعى لدل دكلة أك جية  -مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف: أ
معادية لمثكرة أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدكانية ضد 

 الثكرة".
( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة 133كما نصت المادة )

العدكاف ضد الثكرة أك ليكفر  كؿ مف دس الدسائس لدل دكلة أجنبية أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى
ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ".  الكسائؿ إلى ذلؾ كا 

/ ب( 131حيث نصت المادة ) ،جريمة السعي أك التخابر لمعاكنة دكلة أجنبية عمى فمسطيف . ب
سعى لدل دكلة أجنبية  -مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف: ب

ابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك معادية أك تخ
 لئلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة الفمسطينية".

( عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ مف دس الدسائس لدل العدك أك 132ككما نصت المادة )
 ية".اتصؿ بو ليعاكنو بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الثكرة الفمسطين

/ ب( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: 140حيث نصت المادة ) ،جرائـ إفشاء األسرار . ت
تخابر مع العدك أك أعطاه أخبارا بصكرة تنطكم عمى الخيانة أك  -"يعاقب باإلعداـ كؿ فرد: ب

 أرسؿ إلى العدك راية الميادنة عف خيانة أك جبف".
لثكرم عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ فرد يعطي ( مف قانكف العقكبات ا144نصت المادة )كما 

لمعدك كثائؽ أك معمكمات مف شأنيا أف تضر باألعماؿ العسكرية أك أف تضر سبلمة المكاقع 
 كالمراكز العسكرية كسائر المؤسسات العسكرية أك يحسب أف مف شأنيا ذلؾ".

مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ فرد  (147ككما نصت المادة )
يعطي عف خيانة كممة المركر أك كممة السر أك اإلشارة الجكابية ألم شخص ال يحؽ لو أف 

                                                           
 ( مف قانكف العقكبات الممغاة.126( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة قد حمت محؿ المادة )16المادة ) 1
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يتمقاىا أك يعطي عف خيانة كممة مركر أك كممة سر أك إشارة جكابية خبلؼ كممة المركر أك 
 طيت لو".كممة السر أك اإلشارة الجكابية التي أع

 ئم التخابر: العقوبات السالبة لمحرية بشأن جراثانيا
 العقوبات السالبة لمحرية بشأن جريمة التخابر في التشريع المصري .1

كاف يقرر ثبلثة أنكاع مف العقكبات السالبة لمحرية، كىي األشغاؿ الشاقة  فالمشرع المصرم
عقكبة األشغاؿ الشاقة كاستبدليا  2003لسنة  (95) العقكبات رقـ قانكفكقد ألغى  ،كالسجف كالحبس

بعقكبة السجف المؤبد إذا كانت مؤبدة كبعقكبة السجف المشدد إذا كانت مؤقتة، فأصبحت العقكبات 
السالبة لمحرية في التشريع المصرم ىي السجف بأنكاعو الثبلثة المؤبد كالمشدد كالسجف، كالحبس 

 بنكعيو، الحبس مع الشغؿ كالحبس البسيط.

كقد قرر المشرع المصرم أف جرائـ التخابر ىي جرائـ متنكعة مف حيث الخطكرة، لذلؾ أخذ 
ذا  بسياسة التفريد العقابي، فنص عمى كؿ جريمة كعمى عقكبتيا في حالتيف، في األكضاع العادية، كا 
اقترف بيا ظرؼ مشدد؛ لذلؾ نرل أف المشرع المصرم يأخذ بمبدأ التدرج في العقاب بشأف جرائـ 

إلى السجف  -خمس عشرة سنة–كاألعمى  -ثبلث سنكات–لتخابر مف السجف المشدد بيف حديو األدنى ا
 .1المؤبد

كقد قرر المشرع المصرم العقكبة السالبة لمحرية عمى مرتكبي جرائـ التخابر في الحاالت 
 التالية:

جريمة السعي أك التخابر مع دكلة أجنبية عمى كجو مف شأنو اإلضرار بمركز مصر  . أ
مف قانكف  / د(77نصت المادة ) حيثكجناية العبث بكثائؽ تتعمؽ بمصمحتيا القكمية، 

عمى أنو: "يعاقب بالسجف إذا ارتكب الجريمة في زمف سمـ، كبالسجف المشدد إذا  العقكبات
سعى لدل دكلة أجنبية أك أحد ممف يعممكف  كؿ مف -1ارتكبت في زمف حرب: 

لمصمحتيا أك تخابر معيا أك معو ككاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بمركز مصر الحربي أك 
كؿ مف أتمؼ عمدا أك أخفى أك اختمس أك  -2السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم. 

مية أخرل. فإذا زكر أكراقا أك كثائؽ كىك يعمـ أنيا تتعمؽ بأمف الدكلة أك بأية مصمحة قك 
كقعت الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك 
االقتصادم أك بقصد اإلضرار بمصمحة قكمية ليا كانت العقكبة السجف المشدد في زمف 

                                                           
 .306عامر مرعي حسف الربيعي، جرائـ اإلرىاب في القانكف الجنائي، مرجع سابؽ، ص 1
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( مف ىذا القانكف بأم 17السمـ كالسجف المؤبد في زمف الحرب. كال يجكز تطبيؽ المادة )
مة مف ىذه الجرائـ إذا كقعت مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية حاؿ عمى جري

 عامة أك مكمؼ بخدمة عامة".
مف  (78نصت المادة ) حيثجريمة االرتشاء مف دكلة أجنبية لئلضرار بمصمحة قكمية،  . ب

عمى أنو: "كؿ مف طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخذ كلك بالكاسطة مف  قانكف العقكبات
مف أحد ممف يعممكف لمصمحتيا نقكدا أك أية منفعة أخرل أك كعدا بشيء دكلة أجنبية أك 

مف ذلؾ بقصد ارتكاب عمؿ ضار بمصمحة قكمية يعاقب بالسجف المشدد كبغرامة ال تقؿ 
عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو كتككف العقكبة السجف المؤبد كغرامة ال 

أك كعد بو إذا كاف الجاني مكظفا عاما أك مكمفا تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي 
بخدمة عامة أك ذا صفة نيابية عامة أك إذا ارتكب الجريمة في زمف حرب. كيعاقب بنفس 
العقكبة كؿ مف أعطى أك عرض أك كعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمؿ ضار 

ف الجرائـ بمصمحة قكمية. كيعاقب بنفس العقكبة أيضا كؿ مف تكسط في ارتكاب جريمة م
ذا كاف الطمب أك القبكؿ أك العرض أك الكعد أك التكسط كتابة فإف الجريمة تتـ  السابقة. كا 

 بمجرد تصدير الكتاب".
مف قانكف  / ك(78نصت المادة ) حيثجريمة التخابر بصكرتيا الخطأ غير المقصكد،  . ت

مف المادة السابقة  عمى أنو: "إذا كقع أحد األفعاؿ المشار إلييا في الفقرة األكلى العقكبات
بسبب إىماؿ أك تقصير تككف العقكبة السجف. فإذا كقعت الجريمة في زمف حرب تككف 
العقكبة السجف المشدد، كتككف العقكبة السجف المؤبد إذا ترتب عمييا تعطيؿ العمميات 

 العسكرية".
/ 80نصت المادة ) حيثجريمة إذاعة أخبار كاذبة أك مثيرة أثناء الحرب نتيجة التخابر،  . ث

عمى أنو: "يعاقب بالسجف كؿ مف أذاع عمدا في زمف الحرب  مف قانكف العقكبات (ػج
أخبارا أك بيانات أك إشاعات كاذبة أك مغرضة أك عمد إلى دعاية مثيرة ككاف مف شأف 

ستعدادات الحربية لمدفاع عف الببلد أك بالعمميات الحربية الضرر باالذلؾ كمو إلحاؽ 
مسمحة أك إثارة الفزع بيف الناس أك إضعاؼ الجمد في األمة. كتككف العقكبة لمقكات ال

السجف المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دكلة أجنبية. كتككف العقكبة السجف 
 المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دكلة معادية".

 / ك(80نصت المادة ) حيثالعامة،  جريمة إفشاء ما يتعمؽ بالمصالح الحككمية كالييئات . ج
عمى أنو: "يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى  مف قانكف العقكبات



114 
 

جنيو أك بإحدل ىاتيف  500جنيو كال تجاكز  100خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف 
أم العقكبتيف كؿ مف سمـ لدكلة أجنبية أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتيا بأية صكرة كعمى 
أك  اكجو كبأية كسيمة أخبارا أك معمكمات أك أشياء أك مكاتبات أك كثائؽ أك خرائط أك رسكم

كغير ذلؾ مما يككف خاصا بالمصالح الحككمية أك الييئات العامة أك المؤسسات  اصكر 
 ذات النفع العاـ كصدر أمر مف الجية المختصة بحظر نشره أك إذاعتو".

/ أ( مف قانكف 82عدكاف، حيث نصت المادة )جريمة التحريض دكف جدكل عمى ال . ح
 يريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا فكؿ مف حرض عمى ارتكاب جالعقكبات عمى أنو: "

 / أ(،78)ك (،78)ك / ق(،77)ك / د(،77)ك / جػ(،77)ك / أ(،77)ك (،77)المكاد 
مف ىذا القانكف كلـ يترتب  (80)ك / ق(،78)ك / د(،78)ك / جػ(،78)ك/ ب(، 78)ك

 ".مشدد أك بالسجفعمى تحريضو أثر يعاقب بالسجف ال
/ ب( مف قانكف 82جريمة االتفاؽ الجنائي المتعمؽ بالتخابر، حيث نصت المادة ) . خ

اتفاؽ جنائي سكاء  يالمؤبد أك المشدد كؿ مف اشترؾ ف يعاقب بالسجفالعقكبات عمى أنو: "
/ 77)ك / أ(،77)ك (،77)المكاد  يارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا ف كاف الغرض منو

 / جػ(،78)ك/ ب(، 78)ك / أ(،78)ك (،78)ك / ق(،77)ك/ د(، 77)ك / جػ(،77)ك ب(،
 أك اتخاذىا كسيمة لمكصكؿ إلى الغرض المقصكد منو. (80)ك / ق(78)ك / د(،78)ك

إدارة  يتفاؽ أك كاف لو شأف فحرص عمى االكيعاقب باإلعداـ أك السجف المؤبد كؿ مف 
تخاذىا كسيمة ااؽ ارتكاب جريمة كاحدة معينة أك حركتو كمع ذلؾ إذا كاف الغرض مف االتف

كيعاقب بالحبس كؿ مف دعا  إلى الغرض المقصكد يحكـ بالعقكبة المقررة ليذه الجريمة.
 ".االنضماـ إلى اتفاؽ مف ىذا القبيؿ كلـ تقبؿ دعكتو ىلخر إآ

جريمة التخابر بصكرتيا الخطأ غير –جريمة التسبب كاإلىماؿ في كقكع جريمة التخابر  . د
يعاقب بالحبس / جػ( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "82، حيث نصت المادة )-المقصكد

جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف  500مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز 
 (،77)المكاد  يعمييا ف اب إحدل الجرائـ المنصكصسيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتك

 / أ(،78)ك (،78)ك / ق(،77)ك / د(،77)ك / جػ(،77)ك / ب(،77)ك / أ(،77)ك
زمف الحرب  يفإذا كقع ذلؾ ف .(80)ك / ق(،78)ك / د(،78)ك / جػ(،78)ك / ب(،78)ك

أك مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت 
 ".العقكبة
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يعاقب باألشغاؿ الشاقة عمى أنو: " مف قانكف األحكاـ العسكرية (131كما نصت المادة )
المؤبدة أك بجزاء أقؿ منو منصكص عميو في ىذا القانكف، كؿ شخص خاضع ألحكاـ ىذا 

إتيانو فعبل أك سمككا مما نص عميو في المادة  -1 حدل الجرائـ اآلتية:القانكف ارتكب إ
تسييمو بتقصيره أك  -2 السابقة بطريقة الخطأ أك اإلىماؿ أك عدـ االحتياط أك التقصير.

 ."إىمالو أك عدـ احتياطو أك أخطائو ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في المادة السابقة
 مف قانكف العقكبات (84نصت المادة ) حيثببلغ بكقكع جريمة التخابر، جريمة عدـ اإل . ذ

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو أك عمى أنو: "
ىذا  يبإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا ف

كتضاعؼ العقكبة إذا كقعت الجريمة  المختصة. الباب كلـ يسارع إلى إببلغو إلى السمطات
 ...". زمف الحرب يف

 األردنيالعقوبات السالبة لمحرية بشأن جريمة التخابر في التشريع . 2
لقد قرر المشرع األردني أف العقكبات السالبة لمحرية، ىي األشغاؿ الشاقة بنكعييا المؤبدة 

 كالحبس.كالمؤقتة، كاالعتقاؿ بنكعيو المؤبد كالمؤقت، 

فجرائـ التخابر التي عاقب عمييا المشرع األردني بعقكبات سالبة لمحرية في القكانيف األردنية، 
 ىي:
جريمة دس الدسائس لدل دكلة أجنبية أك االتصاؿ بيا لدفعيا إلى العدكاف عمى األردف، حيث  . أ

دكلة أجنبية ( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "كؿ أردني دس الدسائس لدل 111نصت المادة )
أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الدكلة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ عكقب باألشغاؿ 

ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ".  الشاقة المؤبدة كا 
جريمة الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى أماكف محظكرة بقصد الحصكؿ عمى أسرار، حيث  . ب

رار ككثائؽ الدكلة عمى أنو: "مف دخؿ أك حاكؿ ( مف قانكف حماية أس14نصت المادة )
الدخكؿ إلى مكاف محظكر قصد الحصكؿ عمى أسرار أك أشياء أك كثائؽ محمية أك معمكمات 
ذا حصمت  يجب أف تبقى سرية حرصا عمى سبلمة الدكلة عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كا 

ذا كانت الدكلة األجنبية ىذه المحاكلة لمنفعة دكلة أجنبية عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤ  بدة. كا 
 عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ".
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 /15نصت المادة ) حيثجريمة الحصكؿ عمى األسرار المتصمة بسبلمة الدكلة أك سرقتيا،  . ت
مف سرؽ أسرارا أك أشياء أك كثائؽ أك  -ب( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى أنو: "أ

كاستحصؿ عمييا عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة  ابقةمعمكمات كالتي ذكرت في المادة الس
إذا اقترفت الجناية لمنفعة دكلة أجنبية كانت العقكبة باألشغاؿ  -ال تقؿ عف عشر سنكات. ب

ذا كانت الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ".  الشاقة المؤبدة كا 
فشائيا،  . ث ب( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ  /16نصت المادة ) حيثجريمة إببلغ األسرار كا 

مف كصؿ إلى حيازتو أك عممو أم سر مف األسرار أك المعمكمات أك أية  -الدكلة عمى أنو: "أ
كثيقة محمية بحكـ كظيفتو أك كمسئكؿ أك بعد تخميو عف كظيفتو أك مسئكليتو ألم سبب مف 

المؤقتة مدة ال تقؿ عف األسباب فأبمغيا أك أفشاىا دكف سبب مشركع عكقب باألشغاؿ الشاقة 
ذا كانت  -عشر سنكات. ب كيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا أبمغ ذلؾ لمنفعة دكلة أجنبية كا 

 الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ".

 الفمسطينيالعقوبات السالبة لمحرية بشأن جريمة التخابر في التشريع . 3
أنكاع مف العقكبات السالبة لمحرية، كىي األشغاؿ الشاقة كالسجف  ثبلثة المشرع الفمسطينييقرر 

نصت المادة  حيثكالحبس؛ ففي جرائـ التخابر عاقب المشرع الفمسطيني بعقكبات سالبة لمحرية، 
( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ مف دس الدسائس 133)

ذا أفضى لدل دكلة أجنبية أك اتص ؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الثكرة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ. كا 
 عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ".

 الفرع الثاني: العقوبات التبعية التكميمية بشأن جريمة التخابر
نما كما ىك ظاىر  العقكبات التبعية كالتكميمية عقكبات ال تكقع بمفردىا كجزاء عمى الجريمة، كا 

. كتنفذ العقكبات التبعية إذا نفذت العقكبة 1ميا إما أف تككف تابعة لعقكبة أصمية أك مكممة ليامف اس
. كتنفذ العقكبات األصمية متى صار الحكـ نيائيا فيما عدا عقكبة اإلعداـ فبل تنفذ إال بعد 2األصمية

 .3صيركرة الحكـ باتا
                                                           

 .1075انكف العقكبات، مرجع سابؽ، صعبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لق 1
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أنو: "تنفذ أيضا العقكبات التبعية المقيدة لمحرية 464نصت المادة ) 2

 المحكـك بيا، مع عقكبة الحبس إذا نفذت عقكبة الحبس طبقا لممادة السابقة".
تقبؿ الطعف بطريؽ االستئناؼ أحكاما ابتدائية، أما األحكاـ  تسمى األحكاـ الصادرة مف محكمة أكؿ درجة كالتي 3

النيائية فيي تمؾ التي ال تقبؿ الطعف فييا بطريؽ االستئناؼ، كالحكـ البات ىك الحكـ الذم ال يقبؿ الطعف فيو بطريؽ 
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 في التشريع المصري العقوبات التبعية التكميمية بشأن جريمة التخابرأوال: 
( مف قانكف العقكبات، 31 -24لقد عالج المشرع المصرم العقكبات التبعية في المكاد مف )

كالمبلحظ أف المشرع المصرم قد أطمؽ عمييا لفظ العقكبات التبعية، إال أف الفقو الجنائي في مصر 
 .1مستقر عمى أف المقصكد بذلؾ العقكبات التبعية كالتكميمية

 التبعية كالتكميمية التي نص عمييا قانكف العقكبات المصرم ىي:كالعقكبات 
 (.25الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا المنصكص عمييا في المادة )  .1
 العزؿ مف الكظائؼ العامة.  .2
 كضع المحكـك عميو تحت مراقبة الشرطة.  .3
 المصادرة.  .4
 الغرامة.  .5

  الحرمان من الحقوق والمزايا. 1
الحقكؽ كالمزايا إال عمى المحككـ عميو بعقكبة جنائية، إذ تنص  ال تكقع عقكبة الحرماف مف

كؿ حكـ بعقكبة جنائية يستمـز حتما حرماف المحكـك عميو ( مف قانكف العقكبات عمى أنو: "25المادة )
الحككمة مباشرة أك بصفة متعيد أك ممتـز أيا  يأم خدمة ف يالقبكؿ ف -1 :مف الحقكؽ كالمزايا اآلتية

الشيادة أماـ المحاكـ مدة العقكبة إال عمى سبيؿ  -3 ف.االتحمي برتبة أك نش -2 الخدمة.كانت أىمية 
إدارة أشغالو الخاصة بأمكالو كأمبلكو مدة اعتقالو كيعيف قيما ليذه اإلدارة تقره المحكمة،  -4 االستدالؿ.

بناء عمى طمب النيابة  غرفة مشكرتيا ية التابع ليا محؿ إقامتو فنيفإذا لـ يعينو، عينتو المحكمة المد
كيككف القيـ  .ذلؾ كيجكز لممحكمة أف تمـز القيـ الذم تنصبو بتقديـ كفالة يالعمكمية أك ذم مصمحة ف

كال يجكز لممحككـ عميو أف يتصرؼ . جميع ما يتعمؽ بقكامتو يالذم تقره المحكمة أك تنصبو تابعا ليا ف
ككؿ التزاـ يتعيد بو مع عدـ مراعاة ما تقدـ  أمكالو إال بناء عمى إذف مف المحكمة المدنية المذككرة. يف

يككف ممغي مف ذاتو. كترد أمكاؿ المحككـ عميو إليو بعد انقضاء مدة عقكبتو أك اإلفراج عنو كيقدـ لو 
حد المجالس الحسبية أك أ يف بقاؤه مف يكـ الحكـ عميو نيائيا عضكا -5 القيـ حسابا عف إدارتو.

صبلحيتو أبدا ألف يككف  -6. ية أك المحمية أك أم لجنة عمكميةمجالس المديريات أك المجالس البمد

                                                                                                                                                                                 

، 1980األكلى،  النقض. إدكار غالي الذىبي، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، دار النيضة العربية، الطبعة
 .577ص

 كما بعدىا. 418أحمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي، مرجع سابؽ، ص 1
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العقكد إذا حكـ عميو  يإحدل الييئات المبينة بالفقرة الخامسة أك أف يككف خبيرا أك شاىدا ف يعضكا ف
 ."نيائيا بعقكبة األشغاؿ الشاقة

لتخابر نجد أف العقكبة في بعضيا مف نكع جناية كالبعض اآلخر مف نكع كبالنظر إلى جرائـ ا
جنحة، فبالتالي تنطبؽ عقكبة الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا عمى بعض جرائـ التخابر كالتي عقكبتيا مف 

كالمبلحظ أف المعكؿ عميو ىك طبيعة العقكبة كليس طبيعة الجريمة مكضكع الدعكل  ،نكع جناية
 فيي تمحؽ األحكاـ الصادرة )بعقكبة جنائية( كليس األحكاـ الصادرة في جناية.الجنائية؛ لذلؾ 

 فالحقكؽ كالمزايا محؿ الحرماف، ىي كالتالي:
 القبكؿ في أم خدمة في الحككمة مباشرة أك بصفة متعيد أك ممتـز أيا كانت أىمية الخدمة. . أ

التي يحمميا، كيمتد الحرماف  التحمي برتبة أك نيشاف، تجريد المحككـ عميو مف الرتب كالنياشيف . ب
 لممستقبؿ، إذ يصير المحكـك عميو في جرائـ التخابر غير أىؿ ألف يمنح شيئا مف ذلؾ.

الشيادة أماـ المحاكـ مدة العقكبة إال عمى سبيؿ االستدالؿ، كذلؾ لعدـ الثقة بو، كيجكز سماع  . ت
مدة العقكبة المحككـ شيادتو عمى سبيؿ االستدالؿ بغير حمؼ يميف، إال أف الحرماف مؤقت ب

 بيا فقط.
 إدارة أشغالو الخاصة بأمكالو كأمبلكو مدة اعتقالو، كلكف ال يشمؿ الحرماف حقكقو الشخصية. . ث
 بقاؤه مف يـك الحكـ عميو نيائيا عضكا في أحد المجالس الحسبية. . ج
 صبلحيتو أبدا ألف يككف عضكا في إحدل الييئات المبينة بالفقرة الخامسة. . ح

 وظائف العامة كعقوبة تبعية تكميمية بشأن جرائم التخابرالعزل من ال. 2
العزؿ مف كظيفة أميرية ىك ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أف: "26تنص المادة )

 يف ء كاف المحككـ عميو بالعزؿ عامبلكسكا الحرماف مف الكظيفة نفسيا كمف المرتبات المقررة ليا.
كظيفة أميرية كال نيمو أم مرتب  يكظيفتو كقت صدكر الحكـ عميو أك غير عامؿ فييا ال يجكز تعيينو ف

 ."قؿ مف سنة كاحدةأكز أف تككف أكثر مف ست سنيف كال مدة يقدرىا الحكـ كىذه المدة ال يج

 فاألصؿ أف عقكبة العزؿ ال تكقع إال عمى مف يشغؿ كظيفة عامة، كمع ذلؾ أجيز تكقيع ىذه
العقكبة عمى مف كاف يشغؿ كظيفة عامة كتركيا قبؿ الحكـ عميو، كالغرض مف ذلؾ ىك الحيمكلة بينو 
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. كالمبلحظ مف النص أف الحد األقصى لمدة العزؿ ىك ست 1كبيف التعييف في كظيفة عامة بعد ذلؾ
 سنكات كالحد األدنى سنة كاحدة.

مرتبيا، كال يشمؿ ما قد يككف فالعزؿ كما يتضح مف النص ىك الحرماف مف الكظيفة كمف 
 .2مستحقا عنيا مف مرتب تقاعدم "معاش"

 مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية بشأن جرائم التخابر. 3
مراقبة الشرطة جزاء بمقتضاه يكضع المحكـك عميو تحت سيطرة الشرطة، كتتقيد حريتو بقيكد 

 .3معينة تحددىا القكانيف الخاصة بالمراقبة

المتخابر إلى مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقكبتو األصمية مدة مساكية كيخضع المجـر 
لمدة عقكبتو، كال يجكز أف تزيد مدة المراقبة عمى خمس سنيف، كمع ذلؾ يجكز لممحكمة أف تخفض 

 .4مدة المراقبة أك أف تأمر بإعفاء المحككـ عميو منيا أك أف تخفؼ مف قيكدىا

ة تقديرية لممحكمة في تخفيض مدة المراقبة أك اإلعفاء كالمبلحظ أف المشرع قد أعطى سمط
 .5منيا جممة عمى نحك غير معيكد في العقكبات التبعية التي ال يككف لممحكمة دكر فييا

                                                           
 .1082عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 1
 .820، ص1999رمسيس بيناـ، عمـ اإلجراـ كالعقاب، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  2
العادلي، مكسكعة القانكف الجنائي لئلرىاب، الجزء األكؿ: المكاجية الجنائية لئلرىاب، دار الفكر  محمكد صالح 3

 .185، ص2007الجامعي، اإلسكندرية، 
كؿ مف يحكـ عميو باألشغاؿ الشاقة أك السجف ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "28حيث تنص المادة ) 4

( مف 234نقكد أك سرقة أك قتؿ في األحكاؿ المبينة في الفقرة الثانية مف المادة ) لجناية مخمة بأمف الحككمة أك تزييؼ
( يجب كضعو بعد انقضاء مدة عقكبتو تحت 368( ك)356ىذا القانكف أك لجناية مف المنصكص عمييا في المكاد )

ذلؾ يجكز لمقاضي أف مراقبة البكليس مدة مساكية لمدة عقكبتو بدكف أف تزيد مدة المراقبة عمى خمس سنيف. كمع 
يترتب ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "29". كنصت المادة )يخفض مدة المراقبة أك أف يقضي بعدميا جممة

عمى مراقبة البكليس إلزاـ المحكـك عميو بجميع األحكاـ المقررة في القكانيف المختصة بتمؾ المراقبة. كمخالفة أحكاـ ىذه 
 مى مرتكبيا بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة".القكانيف تستكجب الحكـ ع

 .435أحمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي، مرجع سابؽ، ص 5
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ذا عفي عف المحككـ عميو باألشغاؿ الشاقة المؤبدة في جريمة التخابر أك بدلت عقكبتو،  كا 
ة مدة خمس سنيف، ما لـ ينص في العفك عمى كجب بقكة القانكف أيضا كضعو تحت مراقبة الشرط

 .1خبلؼ ذلؾ

 :2كلممراقبة ثبلث صكر جرل العمؿ عمى تطبيقيا أك إدماجيا ببعضيا، كىذه الصكر ىي
 نظاـ يحظر عمى المراقب دخكؿ أماكف معينة.  . أ

 نظاـ يحدد األماكف التي يجكز لممراقب أف ينتقؿ بينيا، كال يبارحيا بدكف إذف.  . ب
راقب حرية اختيار المكاف الذم يقيـ فيو كحرية تغييره بعد استيفاء شركط معينة، نظاـ يترؾ لمم  . ت

 فرض عمى المراقب حتى تتمكف الشرطة مف تعقبو كمبلحظتو.

 المصادرة كعقوبة تكميمية وجوبية بشأن جرائم التخابر. 4
المصادرة ىي نزع ممكية ماؿ لو صمة بجريمة كقعت أك يخشى كقكعيا جبرا عف مالكو 

 .3ضافتو إلى ممؾ الدكلة بغير مقابؿ بناء عمى حكـ بيا مف القضاء الجنائيكا  

. أما المصادرة 4كالمصادرة قد تككف عامة أك خاصة، كلقد حظر الدستكر المصادرة العامة
أك تدبيرا احترازيا، كما أف  5الخاصة فقد تككف عقكبة تكميمية جكازية في مكاد الجنايات كالجنح

                                                           
إذا صدر العفك بإبداؿ العقكبة بأخؼ منيا تبدؿ ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "75حيث تنص المادة ) 1

ذا عفي  عف محكـك عميو بالسجف المؤبد أك بدلت عقكبتو كجب كضعو حتما عقكبة اإلعداـ بعقكبة السجف المؤبد. كا 
تحت مراقبة البكليس مدة خمس سنيف. كالعفك عف العقكبة أك إبداليا إف كانت مف العقكبات المقررة لمجنايات ال يشمؿ 

دة الخامسة الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا المنصكص عنيا في الفقرات األكلى كالثانية كالخامسة كالسادسة مف الما
 كالعشريف مف ىذا القانكف. كىذا كمو إذا لـ ينص في العفك عمى خبلؼ ذلؾ".

 .186محمكد صالح العادلي، مكسكعة القانكف الجنائي لئلرىاب، مرجع سابؽ، ص 2
 .3، ص1973عمي فاضؿ حسف، نظرية المصادرة في القانكف الجنائي المقارف، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  3
عمى أنو: "المصادرة العامة لؤلمكاؿ محظكرة، كال تجكز  2012( مف الدستكر المصرم لعاـ 30المادة )تنص  4

 المصادرة الخاصة إال بحكـ قضائي".
يجكز لمقاضي إذا حكـ بعقكبة لجناية أك جنحة أف يحكـ ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "30تنص المادة ) 5

تحصمت مف الجريمة ككذلؾ األسمحة كاآلالت المضبكطة التي استعممت أك التي مف  بمصادرة األشياء المضبكطة التي
ذا كانت األشياء المذككرة مف التي يعد  شأنيا أف تستعمؿ فييا كىذا كمو بدكف إخبلؿ بحقكؽ الغير الحسف النية. كا 

بالمصادرة في جميع األحكاؿ كلك صنعيا أك استعماليا أك حيازتيا أك بيعيا أك عرضيا لمبيع جريمة في ذاتو كجب الحكـ 
 لـ تكف تمؾ األشياء ممكا لممتيـ".
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يا صفة التعكيض المدني، متى نص المشرع عمى أيمكلة األشياء محؿ المصادرة المصادرة قد يككف ل
 .1إلى المجني عمييـ أك خزانة الدكلة تعكيضا عف أضرار سببتيا الجريمة

( مف قانكف العقكبات عمى 30كقد أكرد المشرع المصرم األشياء محؿ المصادرة في المادة )
أك جنحة أف يحكـ بمصادرة األشياء المضبكطة التي ية يجكز لمقاضي إذا حكـ بعقكبة لجناو: "أن

تحصمت مف الجريمة ككذلؾ األسمحة كاآلالت المضبكطة التي استعممت أك التي مف شأنيا أف تستعمؿ 
ذا كانت األشياء المذككرة مف التي يعد صنعيا  فييا كىذا كمو بدكف إخبلؿ بحقكؽ الغير الحسف النية. كا 

بيعيا أك عرضيا لمبيع جريمة في ذاتو كجب الحكـ بالمصادرة في جميع أك استعماليا أك حيازتيا أك 
 ".األحكاؿ كلك لـ تكف تمؾ األشياء ممكا لممتيـ

 الغرامة كعقوبة تكميمية وجوبية بشأن جرائم التخابر. 5
كالغرامة في  .2الغرامة ىي إلزاـ المحككـ عميو بأف يدفع إلى خزينة الحككمة المبمغ في الحكـ

خابر عقكبة تكميمية كجكبية قد نص عمييا القانكف في بعض الحاالت؛ كلذلؾ البد عمى جرائـ الت
المحكمة التي تنظر الدعكل الجزائية بشأف جرائـ التخابر أف تبيف في حكميا بجانب العقكبة األصمية 

 عقكبة الغرامة كمقدارىا.

 في الحاالت التالية:كلقد قرر المشرع المصرم عقكبة الغرامة عمى مرتكبي جرائـ التخابر 
( مف 78حيث نصت المادة ) ،جريمة االرتشاء مف دكلة أجنبية لئلضرار بمصمحة قكمية . أ

كؿ مف طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخذ كلك بالكاسطة مف قانكف العقكبات عمى أنو: "
بشيء  ف أحد ممف يعممكف لمصمحتيا نقكدا أك أية منفعة أخرل أك كعدادكلة أجنبية أك م

مف ذلؾ بقصد ارتكاب عمؿ ضار بمصمحة قكمية يعاقب بالسجف المشدد كبغرامة ال تقؿ 
عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو كتككف العقكبة السجف المؤبد كغرامة ال 

 أك كعد بو إذا كاف الجاني مكظفا عاما أك مكمفا تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي
كيعاقب بنفس  زمف حرب. يبية عامة أك إذا ارتكب الجريمة فذا صفة نيا بخدمة عامة أك

العقكبة كؿ مف أعطي أك عرض أك كعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمؿ ضار 
ارتكاب جريمة مف الجرائـ  يبنفس العقكبة أيضا كؿ مف تكسط فكيعاقب  بمصمحة قكمية.

                                                           
، 36، س10/12/1985. كنقض 639، ص115، رقـ 17، مجمكعة أحكاـ النقض، س1966مايك  17نقض  1
 .1095، ص201ؽ
 ( مف قانكف العقكبات المصرم.22المادة ) 2
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ذا كاف الطمب أك القبكؿ أك العرض أك ال السابقة. كعد أك التكسط كتابة فإف الجريمة تتـ كا 
 ."بمجرد تصدير الكتاب

/ ك( 80حيث نصت المادة ) ،جريمة إفشاء ما يتعمؽ بالمصالح الحككمية كالييئات العامة . ب
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى مف قانكف العقكبات عمى أنو: "

جنيو أك بإحدل ىاتيف  500اكز جنيو كال تج 100خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف 
كعمى أم  العقكبتيف كؿ مف سمـ لدكلة أجنبية أك ألحد ممف يعممكف لمصمحتيا بأية صكرة

أك  اأك معمكمات أك أشياء أك مكاتبات أك كثائؽ أك خرائط أك رسكم كجو كبأية كسيمة أخبارا
أك المؤسسات  بالمصالح الحككمية أك الييئات العامة أك غير ذلؾ مما يككف خاصا اصكر 

 ."ذات النفع العاـ كصدر أمر مف الجية المختصة بحظر نشره أك إذاعتو
جريمة التخابر بصكرتيا الخطأ غير –جريمة التسبب كاإلىماؿ في كقكع جريمة التخابر  . ت

لممحكمة صبلحية الحكـ ىذه الحالة كقد أعطى قانكف العقكبات المصرم في  ،-المقصكد
مف قانكف  / جػ(82نصت المادة ) حيث ،برعمى جرائـ التخا بالغرامة كعقكبة جكازية

جنيو أك  500تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز  يعاقب بالحبس مدة العمى أنو: " العقكبات
بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتكاب إحدل الجرائـ 

 / د(،77)ك / جػ(،77)ك / ب(،77)ك / أ(،77)ك (،77)المكاد  يعمييا ف المنصكص
 / ق(،78)ك / د(،78)ك / جػ(،78)ك / ب(،78)ك / أ(،78)ك (،78)ك / ق(،77)ك
زمف الحرب أك مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية  يفإذا كقع ذلؾ ف .(80)ك

 ."عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة
 مف قانكف العقكبات( 84نصت المادة )حيث  ،جريمة عدـ اإلببلغ بكقكع جريمة التخابر . ث

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو أك عمى أنو: "
ىذا  يبإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا ف

كتضاعؼ العقكبة إذا كقعت الجريمة  الباب كلـ يسارع إلى إببلغو إلى السمطات المختصة.
 ...." مف الحربز  يف

الجنايات  يفعمى أنو: "قانكف العقكبات ( مف 83نصت المادة )حيث  ،جرائـ أخرل . ج
 يغير األحكاؿ المنصكص عمييا ف يممحكمة فلىذا الباب يجكز  يالمنصكص عمييا ف
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مف ىذا القانكف أف تحكـ فضبل عف العقكبات المقررة ليا  / أ(79)ك (،79)ك (،78)المكاد 
 ."بغرامة ال تجاكز عشرة آالؼ جنيو

 في التشريع األردني العقوبات التبعية التكميمية بشأن جريمة التخابرثانيا: 
كالعقكبة  لقد قرر المشرع األردني العقكبتيف التكميميتيف اإلضافيتيف ىما: الغرامة كالمصادرة،

يضيفيا القاضي إلى جانب العقكبة األصمية في حكمو بخبلؼ العقكبة التبعية التي تمحؽ اإلضافية 
 .1بالعقكبة األصمية بقكة القانكف دكنما حاجة ألف يصرح بيا القاضي في حكمو

لـ يبيف القانكف األردني في نصكصو الغرامة كعقكبة عمى جرائـ التخابر، أما المصادرة فيي 
 إضافة إلى العقكبة األصمية لجرائـ التخابر.سمطة تقديرية لمقاضي 

فالمصادرة في القانكف ىي تجريد المتيـ مف ممكية ماؿ أك مف حيازة شيء معيف لو صمة 
ضافتو إلى جانب الدكلة أك غيرىا قيرا عف صاحبو كببل مقابؿ بناء  بجريمة كقعت أك يخشى كقكعيا كا 

. ليذا 2ممصادرة بكافة أنكاعيا كفي كؿ أحكالياعمى حكـ مف القضاء الجزائي، كىذا التعريؼ يتسع ل
تعتبر المصادرة عقكبة ناقمة لمممكية جكىرىا حمكؿ الدكلة محؿ المتيـ المحككـ عميو في ممكية ماؿ، 
كمصادرة األمكاؿ قد تككف عامة أك خاصة، كالمصادرة العامة تنصب عمى سائر أمكاؿ كممتمكات 

فيما مضى، أما اليكـ فإف الدساتير كالتشريعات تحظر  الشخص، كقد عرؼ ىذا النكع مف المصادرة
المصادرة العامة لعدـ عدالتيا كتجاكزىا إلى غير المتيـ مف أفراد أسرتو حياؿ حياتو ككرثتو مف بعد 

كال يعرؼ  ،مكتو، أما المصادرة الخاصة فيي التي تقتصر عمى األمكاؿ كاألشياء ذات الصمة بالجريمة
 .3المصادرة العامة قانكف العقكبات األردني

 في التشريع الفمسطيني العقوبات التبعية التكميمية بشأن جريمة التخابرثالثا: 
 لقد اتفؽ المشرع الفمسطيني مع المشرع المصرم في العقكبات التبعية التكميمية اآلتية:

 الحرماف مف الحقكؽ. -1
 العزؿ مف الكظيفة العامة.  -2
 كىي غير مطبقة عمبل. ،اإلفراج تحت المراقبة  -3

                                                           
 .554عكض محمد، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .574عكض محمد، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 2
 .742سميماف عبد المنعـ، النظرية العامة لقانكف العقكبات، مرجع سابؽ، ص 3
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 المصادرة.  -4
 الغرامة.  -5
 المصاريؼ، مف مصاريؼ المحاكمة كالنفقات الناشئة عنيا.  -6

المطمب الثاني: تطبيق العقوبة بشأن جريمة التخابر في التشريعات المقارنة والتشريع 
 الفمسطيني

مف بمكغ الغاية ال يكفي أف يحدد القانكف سمفا نكع الجزاء المقرر لكؿ جريمة كمقداره، حتى يض
نما ينبغي لذلؾ أف يحاكؿ جعؿ الجزاء مبلئما لحالة كؿ مجـر كظركفو  المرجكة مف مباشرة الجزاء؛ كا 

 .1الخاصة عمى قدر اإلمكاف

اإلعفاء كالتخفيؼ كالتشديد مف العقكبات ىي أسباب تؤثر في العقكبة شأنيا شأف كقؼ تنفيذ 
مة كلكنيا تحمؿ القاضي عمى االمتناع عف تطبيؽ أية العقكبة؛ فأسباب اإلعفاء ظركؼ ال تمغي الجري

عقكبة عمى الجاني العتبارات قدرىا المشرع نفسو، كنص عمييا كاألعذار المعفية، حيث تقررت في 
القانكف لغايات نفعية مستمدة مف سياسة العقاب، كمبرراتيا تقدير المشرع أف منفعة المجتمع بعدـ 

 .2ف فرض العقابالعقاب في حاالت معينة أجدل لو م

كعميو سنتناكؿ في دراستنا ليذا المطمب، التخفيؼ كاإلعفاء مف العقكبة، كتشديد العقكبة بشأف 
جرائـ التخابر، كنحيؿ دراسة كقؼ تنفيذ العقكبة كانقضاء العقكبة بشأف جريمة التخابر إلى القكاعد 

مييا القكاعد العامة التي تنطبؽ ؽ عحيث أف جريمة التخابر تنطب ،العامة لمجريمة في قانكف العقكبات
 عمى أية جريمة بالنسبة لكقؼ تنفيذ العقكبة كانقضائيا:

  

                                                           
 .455سمير عالية، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 1
 .601، صطبلؿ أبك عفيفة، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ 2



125 
 

 الفرع األول: التخفيف واإلعفاء من العقوبة بشأن جرائم التخابر
 بشأن جرائم التخابر : التخفيف من العقوبةأوال

يحكـ مف أجؿ أف  -أك يجكز لو–أسباب تخفيؼ العقكبة ىي حاالت يجب فييا عمى القاضي 
الجريمة بعقكبة أخؼ في نكعيا مف المقررة ليا في القانكف أك أدنى في مقدارىا مف الحد األدنى الذم 

 .1يضعو القانكف

نما  فبل يعد مف قبيؿ التخفيؼ نزكؿ القاضي إلى الحد األدنى لمعقكبة أك ما يقرب منو، كا 
ىا األدنى أك إحبلؿ عقكبة أخرل محميا تخفيؼ العقكبة بالمعنى الحقيقي يقصد بو إما النزكؿ عف حد

 .2أخؼ منيا أك استبعادىا كميا

 . التخفيف من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع المصري1
نما ترؾ  لـ ينص المشرع المصرم عمى أعذار قانكنية مخففة خاصة بشأف جرائـ التخابر، كا 

العقكبات المصرم ىك صغر السف، فإذا ارتكب ذلؾ لمقكاعد العامة، كالعذر القانكني المخفؼ في قانكف 
حدث إحدل جرائـ التخابر سكاء أكاف فاعبل أصميا أـ شريكا، فينا يطبؽ عميو العذر القانكني المخفؼ، 

 .3إذ يكجب القانكف تخفيؼ عقكبة الجاني التي يرتكبيا الحدث قبؿ بمكغو سف الرشد

                                                           
. محمد 111ضارم خميؿ محمكد، الكجيز في شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار القادسية لمطباعة، بغداد، ص 1

سعيد نمكر، دراسات في فقو القانكف الجنائي، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، اإلصدار األكؿ، 
 .167، ص2004

 .342، النظرية العامة لمجريمة، مرجع سابؽ، صفتكح الشاذلي كعمي القيكجي 2
، الجريدة الرسمية، 2008لسنة  126كتعديبلتو بالقانكف رقـ  1996( لسنة 12مف قانكف الطفؿ رقـ ) (111المادة ) 3

: "ال يحكـ باإلعداـ كال بالسجف المؤبد كال بالسجف المشدد عمى المتيـ الذل 2008يكنيو لسنة  15مكررا، في  24العدد 
( مف قانكف 17لـ يجاكز سنو الثامنة عشرة سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكاب الجريمة. كمع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة )

العقكبات، إذا ارتكب الطفؿ الذل تجاكزت سنو خمس عشرة سنة جريمة عقكبتيا اإلعداـ أك السجف المؤبد أك السجف 
ذا كانت الجريمة عقكبت يا السجف يحكـ عميو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير. كيجكز المشدد يحكـ عميو بالسجف، كا 

( مف ىذا 101( مف المادة )8لممحكمة بدال مف الحكـ بعقكبة الحبس أف تحكـ عميو بالتدبير المنصكص عميو في البند )
مة، بدال مف القانكف. أما إذا ارتكب الطفؿ الذل تجاكزت سنو خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عمييا بالحبس جاز لممحك

( مف 101( مف المادة )8(، ك)6(، ك)5الحكـ بالعقكبة المقررة ليا، أف تحكـ بأحد التدابير المنصكص عمييا في البنكد )
 ىذا القانكف".
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تقديرية لممحكمة في النزكؿ بالعقكبة دكف كنبلحظ أيضا أف المشرع المصرم قد أعطى سمطة 
الحد األدنى المنصكص عميو إذا رأت في ظركؼ القضية ما يدعك إلى ذلؾ، كىذا ضمف القكاعد العامة 

( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "يجكز في مكاد الجنايات إذا 17التي نصت عمييا المادة )
عكل العمكمية رأفة القضاء تبديؿ العقكبة عمى الكجو اقتضت أحكاؿ الجريمة المقامة مف أجميا الد

عقكبة السجف المؤبد بعقكبة السجف المشدد أك  ،عقكبة اإلعداـ بعقكبة السجف المؤبد أك المشدد اآلتي:
 ،جكز أف تنقص عف ستة شيكريال  تيعقكبة السجف المشدد بعقكبة السجف أك الحبس ال ،السجف

 ".عف ثبلثة شيكر ص يجكز أف تنقال يعقكبة السجف بعقكبة الحبس الت

كبالتالي، فإف المشرع المصرم قد ترؾ جرائـ التخابر تخضع لؤلحكاـ العامة بالنسبة لمظركؼ 
، كيرل الباحث أنو كاف مف األفضؿ عمى المشرع المصرم أف يضع نصا خاصا 1المخففة لمعقكبة

إلعداـ كالحبس المؤبد، كأف يككف لمتخفيؼ مف العقكبة في جريمة التخابر، خاصة بالنسبة لعقكبتي ا
 ذلؾ سمطة تقديرية لممحكمة عمى التخفيؼ بقصد النزكؿ بالعقكبة درجة كاحدة.

 . التخفيف من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع األردني2
( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "ال عذر 95فقد نصت المادة ) أما المشرع األردني

عمى جريمة إال في الحاالت التي عينيا القانكف"، كقد أكرد عذرا قانكنيا مخففا خاصا لمعقاب عمى جرائـ 
يعفى مف العقكبة مف  -1( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "109التخابر، إذ نصت المادة )

إذا ارتكب  -2. مؤامرة عمى أمف الدكلة كأخبر السمطة بيا قبؿ البدء بأم فعؿ مييأ لمتنفيذاشترؾ في 
، المتيـ الذم أخبر يستفيد مف العذر المخفؼ -3. فعؿ كيذا أك بدء بو ال يككف العذر إال مخففا

رة كلك بعد مباش-قبؿ إتماميا أك أتاح القبض  السمطة بمؤامرة أك بجريمة أخرل عمى أمف الدكلة
ال تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى  -4. عمى المتيميف اآلخريف أك عمى الذيف يعرؼ مخبأىـ -المبلحقات
 ".المحرض

                                                           
( منو عمى أنو: 17اقتصر قانكف العقكبات المصرم تخفيؼ العقكبة قضائيا عمى الجنايات فقط، فقد نصت المادة ) 1

يات إذا اقتضت أحكاؿ الجريمة المقامة مف أجميا الدعكل العمكمية رأفة القضاء تبديؿ العقكبة عمى "يجكز في مكاد الجنا
عقكبة اإلعداـ بعقكبة السجف المؤبد أك المشدد، عقكبة السجف المؤبد بعقكبة السجف المشدد أك السجف،  الكجو اآلتي:

نقص عف ستة شيكر، عقكبة السجف بعقكبة الحبس عقكبة السجف المشدد بعقكبة السجف أك الحبس الذل ال تجكز أف ت
 التي ال يجكز أف تنقص عف ثبلثة شيكر".
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( أف المشرع قد كضع شركطا قانكنية يجب تكافرىا 3/ 2/ 109كيتضح مف نص المادة )
 مكتممة لكي يستفيد منيا الجاني في العذر المخفؼ، كىي كالتالي:

رائـ األمف الخارجي أك الداخمي دكف التحفظ بطبيعتيا، أم سكاء كانت أف تككف الجريمة مف ج . أ
 جناية أك جنحة، كجريمة التخابر.

 أف يككف الفعؿ قد ارتكب فعبل أك تـ البدء بو. . ب
 أف يتـ اإلخبار مف أحد المتيميف. . ت
يستكم أف يككف اإلخبار عمى الجريمة أك المؤامرة قبؿ تماميا أك حتى بعد مباشرة التحقيقات  . ث

 كأتاح القبض عمى المتيميف اآلخريف أك عمى الذيف يعرؼ مخبأىـ.

( مف القانكف أف المشرع األردني قد كقؼ مف 4/ 109كيتضح أيضا مف نص المادة )
المحرض مكقفا صارما، حيث أنو استثنى مف العذر المخفؼ المحرض، فبل تطبؽ عميو أحكاـ المادة 

 ( مف ذات القانكف.109)

عندما ينص القانكف عمى عذر "( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: 97كقد نصت المادة )
 :مخفؼ

إذا كاف الفعؿ جناية تكجب اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة أك االعتقاؿ المؤبد حكلت  .1
 .العقكبة إلى الحبس سنة عمى األقؿ

ذا كاف الفعؿ يؤلؼ إحدل الجنايات األخرل كاف الحبس مف ستة أشير إلى  .2  .سنتيفكا 
ذا كاف الفعؿ جنحة فبل تتجاكز العقكبة الحبس ستة أشير أك الغرامة خمسة كعشريف  .3 كا 

 ".دينارا

يستفيد مف العذر المخفؼ فاعؿ ( مف قانكف العقكبات ذاتو عمى أنو: "98كما نصت المادة )
اه الجريمة الذم أقدـ عمييا بسكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة أت

 ".المجني عميو

كنبلحظ أف المشرع األردني قد حدد مجاؿ كحدكد كتأثير األسباب القضائية المخففة في 
"إذا كجدت في ( منو عمى أنو: 99( مف قانكف العقكبات، حيث نصت المادة )100( ك)99المادتيف )

 :قضية أسباب مخففة قضت المحكمة
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باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف عشر سنيف الى بدال مف اإلعداـ باإلشغاؿ الشاقة المؤبدة أك  .1
 .عشريف سنة

بدال مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة باألشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف ثماني سنكات كبدال مف  .2
 .االعتقاؿ المؤبد باالعتقاؿ المؤقت مدة ال تقؿ عف ثماني سنكات

 .كليا أف تخفض كؿ عقكبة جنائية أخرل إلى النصؼ .3
، أف تخفض أية عقكبة ال يتجاكز حدىا األدنى ثبلث سنكات حالة التكراركليا أيضا ما خبل  .4

 ".إلى الحبس سنة عمى األقؿ

اب المخففة إذا أخذت المحكمة باألسب -1( منو أيضا عمى أنو: "100كما نصت المادة )
( 22، 21) ، فميا أف تخفض العقكبة إلى حدىا األدنى المبيف في المادتيفلمصمحة مف ارتكب جنحة

العقكبة  -فيما خبل حالة التكرار-كليا أف تحكؿ الحبس إلى غرامة أك أف تحكؿ  -2. عمى األقؿ
يجب أف يككف القرار المانح لؤلسباب المخففة معمبل تعميبل كافيا سكاء  -3. الجنحية إلى عقكبة المخالفة

 .".في الجنايات أك الجنح

لـ يشأ أف يضع لمقاضي بيانا حاصرا كيتضح مف نص المادتيف السابقتيف أف المشرع األردني 
لمظركؼ التي يعتد بيا في مقاـ التخفيؼ كلـ يزكده بضابط مكضكعي يعينو عمى استخبلص ىذه 

 .1الظركؼ؛ بؿ ترؾ ذلؾ لمطمؽ تقديره

 . التخفيف من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع الفمسطيني3
 ،يتعمؽ بالظركؼ القانكنية المخففة لمجريمةحذا المشرع الفمسطيني حذك المشرع األردني فيما 

( منو عمى 129في المادة ) 1979حيث نص قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 
يعفى مف العقكبة مف اشترؾ بمؤامرة عمى أمف الثكرة كأخبر الجية المسؤكلة بيا قبؿ البدء بأم  -أأنو: "

ذا اقتر  –ب. فعؿ مييأ لمتنفيذ كيككف العذر مخففا إذا  -ػج. ؼ فعؿ كيذا أك بدء بو كاف العذر مخففاكا 
أخبر المجـر الجيات المختصة بجناية عمى أمف الثكرة قبؿ إتماميا أك أتاح القبض كلك بعد مباشرة 

ال تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى  -د. المبلحقات عمى المجرميف اآلخريف أك عمى الذيف يعرؼ مخبأىـ
( مف قانكف العقكبات األردني؛ إال أف 109"، حيث نجد أف ىذه المادة ىي نفس المادة )المحرض

                                                           
، سنة 494، ص89/ 111، رقـ 1989، سنة 2159، ص87/ 72تمييز أردني، مجمة نقابة المحاميف، )رقـ  1

 (.1991، سنة 575، ص89/ 84، رقـ 1991
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المشرع األردني أضفى الحماية عمى أمف الدكلة، بينما المشرع الفمسطيني قد أضفى الحماية عمى أمف 
 الثكرة.

فقد أعطت أما بالنسبة لمظركؼ القضائية المخففة في التشريع الفمسطيني كفقا لمقكاعد العامة، 
المطبؽ في قطاع غزة صبلحية لممحكمة في  1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات رقـ )42المادة )

يجكز  -1( عمى أنو: "42تخفيؼ العقكبات أك تبديميا أك فرض العقكبات عمييا، حيث نصت المادة )
ب جـر ينطبؽ عمى بارتكا إدانتيا شخصا متيماألية محكمة مف المحاكـ ذات الصبلحية الجزائية، لدل 

أحكاـ ىذا القانكف أك عمى أحكاـ أم تشريع آخر، أف تحكـ عمى المجـر بأية عقكبة ال تتجاكز الحد 
كيشترط في ذلؾ أنو إذا كاف المجـر قد أديف بجناية . األقصى المعيف في القانكف لمجـر الذم أديف بو

، إال إذا نص القانكف صراحة عمى غير تستكجب عقكبة اإلعداـ فبل يجكز الحكـ عميو بغير ىذه العقكبة
ف تحكـ عميو مف الحكـ عميو بعقكبة الحبس أ ف شخص بارتكاب جـر فمممحكمة بدالإذا أدي -2. ذلؾ

أك أف تحكـ عميو بغرامة ال يزيد مقدارىا عمى المبمغ الذم مف صبلحيتيا الحكـ  بالحبس كالغرامة معا
غير أف مدة الحبس التي قد يحكـ بيا عمى ذلؾ  بو كأف تأمر بحبسو إذا تخمؼ عف دفع الغرامة

الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة ال يجكز أف تزيد في أم حاؿ مف األحكاؿ عمى الحد األقصى 
 :المبيف في الجدكؿ التالي

 الحد األقصى لمدة الحبس مقدار الغرامة
 سبعة أياـ مؿ 500إذا كانت الغرامة ال تزيد عمى 

 أربعة عشر يكما مؿ كال تتجاكز الجنيو 500تزيد عمى إذا كانت الغرامة 
 شير كاحد إذا كانت الغرامة تزيد عمى جنيو كال تتجاكز خمسة جنييات

 شيراف إذا كانت الغرامة تزيد عمى خمسة جنييات كال تتجاكز العشريف جنييا
 ثبلثة أشير إذا كانت الغرامة تزيد عمى عشريف جنييا

 الغرامة كفقامف األمر بحبس المجـر أف تأمر بتحصيؿ  لممحكمة بدال رط في ذلؾ أنو يجكزكيشت
إذا اقتنعت المحكمة بأف المتيـ ينتمي إلى  -3. مف ىذا القانكف (41)ألحكاـ الفقرة )ج( مف المادة 
لمعرؼ كالعادة كبأف المصمحة العامة تقضي بفصؿ دعكاه عمى  طبقاعشيرة اعتادت حسـ خبلفاتيا 

يجكز ليا بعد الحكـ عمى المتيـ بالعقكبة المقررة في ىذا القانكف أك في أم تشريع الكجو المذككر، ف
آخر أف تستبدليا بالعقكبة المألكفة حسب عرؼ العشائر، عمى أف ال تككف تمؾ العقكبة مخالفة لمبادئ 

 ".العدالة الطبيعية أك اآلداب العامة
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بجريمة  مسطيني أف تضع نصا خاصاكيرل الباحث أنو عمى التشريعات المقارنة كالتشريع الف
التخابر لمتخفيؼ مف العقاب عمييا، كأف تضع شركطا كاضحة لمتخفيؼ القانكني عمى العقاب عمى 
الجريمة، كيقتصر األخذ بالظركؼ القضائية المخففة لمعقكبة عمى عقكبتي اإلعداـ كالسجف المؤبد، كأف 

قكبة درجة كاحدة، أما باقي العقكبات فميس مف يقيد مف سمطة المحكمة في التخفيؼ بقصد النزكؿ بالع
المعقكؿ إعطاء المحكمة سمطة تقديرية كاسعة في تخفيؼ العقاب؛ ألف ذلؾ ال يتناسب مع طبيعة 

 كبشاعة جرائـ التخابر.

 بشأن جرائم التخابر : اإلعفاء من العقوبةثانيا
انكف، كينتج عف تكفرىا األعذار المعفية أك مكانع العقاب ىي ظركؼ أك أسباب نص عمييا الق

كما أنو ليس ليا  ،رفع العقكبة عمف تكفرت لديو رغـ تكفر كافة أركاف الجريمة كشركط المسئكلية عنيا
، بمعنى أف القانكف ال يعرؼ أعذارا معفية عامة تسرم عمى كافة الجرائـ، ككؿ ما ىنالؾ  صفة العمـك

 .1أف يعرؼ أعذارا خاصة بجرائـ معينة

كتستند األعذار المعفية إلى أساس نفعي يتمثؿ في تقدير المشرع، أف المنفعة االجتماعية التي 
يحققيا اإلعفاء مف العقكبة تفكؽ تمؾ التي تنجـ عف تكقيع العقكبة بمرتكب الجريمة، فالفرض أف منفعة 

عقاب فميس ثمة بعدـ الالمجتمع ىي األساس الذم يستند إليو حؽ العقاب، كحيث تتحقؽ ىذه المنفعة 
 .2ما يبرر تكقيعو

 . اإلعفاء من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع المصري1
( مف قانكف العقكبات المصرم أعطى لممحكمة 82نص المادة ) المشرع المصرم كبمكجب

سمطة تقديرية في إعفاء أقارب الجاني كأصياره إلى الدرجة الرابعة مف العقاب عمى االشتراؾ في جرائـ 
 التخابر، إال أنو حدد شرطا لذلؾ كىك أال يككنكا معاقبيف بنص آخر في القانكف.

إعفاء كؿ مف زكج الجاني كأصكلو كفركعو مف  ككذلؾ أعطى سمطة تقديرية لممحكمة في
العقاب عند عممو بارتكاب جريمة التخابر كلـ يسارع إلى إببلغ السمطات المختصة بذلؾ كفقا لنص 

تفاديا لمتصدع الذم يصيب األسرة لك تقرر العقاب حتى  ،( مف قانكف العقكبات المصرم84المادة )
لى التقدـ بالببلغ ضد زكج أك ابف أك أب فيعدـ مدل الحياة بالنسبة لكاحد مف ىؤالء يرل نفسو مضطرا إ

                                                           
 .687ات، مرجع سابؽ، صالسعيد مصطفى السعيد، األحكاـ العامة في قانكف العقكب 1
 .10، ص1976فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، النظرية العامة لؤلعذار القانكنية المعفية مف العقكبة، دراسة مقارنة،  2
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بمعنى أنو ال يشمؿ اإلخكة أك الحكاشي كالعـ أك الخاؿ  ،كلكف اإلعفاء ال يمتد إلى غير ىؤالء ،مكدتو
 .1أك ابف العـ أك الخاؿ

يككف اإلعفاء مف عقاب عدـ التبميغ  ،كيبلحظ أنو حتى بالنسبة لمزكج أك األصؿ أك الفرع
فإذا كانت الجريمة التي لـ يبمغ عنيا بالغة في الجسامة حدا ال يطيقو  ،زيا لممحكمة كليس كجكبياجكا

يككف لممحكمة أال تعفي الزكج أك األصؿ أك الفرع الممتنع عف التبميغ بيا مف عقكبة ىذا  ،الضمير
 .2االمتناع

بؿ امتد التسامح كلـ يقتصر المشرع المصرم عمى التسامح مع زكج كأصكؿ كفركع الجاني؛ 
/ أ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى نكعيف مف اإلعفاء، 84إلى الجناة أنفسيـ، حيث نصت المادة )

 أكليما كجكبي، كثانييما جكازم.

 عمى ارتكاب جريمة التخابراإلعفاء الوجوبي من العقاب  أ.
و: "يعفى مف / أ( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أن84تنص الفقرة األكلى مف المادة )

العقكبات المقررة لمجرائـ المشار إلييا في ىذا الباب كؿ مف بادر مف الجناة بإببلغ السمطات اإلدارية 
 أك القضائية قبؿ البدء في تنفيذ الجريمة كقبؿ البدء في التحقيؽ...".

كيتضح مف النص السابؽ أنو البد مف كجكد ضكابط معينة ينبغي تكافرىا لتمتع الجاني 
 فاء الكجكبي مف العقاب، كىي كالتالي:باإلع

 أن يقع اإلبالغ من أحد المساىمين في جريمة التخابر .1
فالتبميغ المراد بو ىك الذم يقكـ بو أحد المساىميف في جريمة التخابر التي لـ تحدث بعد، 

لمادة كبالتالي ال يمتد إلى األشخاص الذيف ال دخؿ ليـ في جريمة التخابر، كىؤالء ينطبؽ عمييـ نص ا
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كالتي تعطييـ حؽ التبميغ، كأيضا ال يشمؿ المكظفيف  3(25)

                                                           
 .123عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 1
 .110صمحة العمكمية، مرجع سابؽ، صرمسيس بيناـ، شرح الجرائـ المضرة بالم 2
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أنو: "لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة، يجكز لمنيابة العامة رفع 25تنص المادة ) 3

 الدعكل عنيا بغير شككل أك طمب أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم الضبط القضائي عنيا".
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العمكمييف كالمكمفيف بخدمة عامة؛ ألف ىؤالء األشخاص عمييـ التبميغ عما عممكه مف جرائـ كفقا لنص 
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم. 1(26المادة )

دفع الجاني إلى التبميغ سكاء كاف الخكؼ مف العقكبة القاسية، أك الرغبة  كال عبرة لمباعث الذم
 .2في االنتقاـ مف بقية زمبلئو الذيف كرطكه أك اشترككا معو في اإلعداد لجريمة التخابر

 أن يتم اإلبالغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق .2
الجريمة، بمعنى آخر يتعيف أف يتـ اإلببلغ كالجناة ال يمـز أف يتـ اإلببلغ قبؿ البدء في تنفيذ 

 يزالكف في نطاؽ األعماؿ التحضيرية.

–كيمـز أيضا إلعفاء الجاني مف العقاب أف يتـ اإلببلغ قبؿ أف تشرع السمطات المختصة 
 بعد في إجراءاتيا، كبالتالي إف كقع اإلببلغ في أثناء قياـ الشرطة كسمطات -النيابة العامة في مصر

الضبط القضائي بإجراءاتيا بخصكص الجريمة؛ فإنو ينتج أثره في اإلعفاء مف العقاب، حيث أف 
المقصكد بالسمطات المختصة النيابة العامة في مصر باعتبارىا سمطة تحقيؽ كاتياـ كتقكـ مف خبللو 

 بتحريؾ الدعكل الجنائية.

 أن يتم اإلبالغ إلى السمطات المختصة .3
ىذه الجريمة إلحدل السمطتيف اإلدارية أك القضائية، كالشرطة أك يجب أف يتـ التبميغ عف 

النيابة العامة، كيثار التساؤؿ ىنا، ىؿ يجكز لقاضي التحقيؽ أك النيابة العامة أف تأمر بحفظ التحقيؽ 
كغمؽ الدعكل، أك أف تصدر أمرا بعدـ تحريؾ الدعكل الجنائية لتكافر شركط اإلعفاء مف العقاب؟، إف 

سبب تكافر شركط اإلعفاء مف العقاب تفترض قياـ مسئكلية المتيـ عف الجريمة كتحقؽ شركط البراءة ب
أف  -قاضي التحقيؽ أك النيابة العامة-اإلعفاء مف العقاب، كىذا األمر ال تستطيع سمطة االتياـ 

تفصؿ فيو، إذ ال يجكز لسمطة التحقيؽ أف تجمع بيف ككنيا سمطة اتياـ كسمطة محاكمة في الكقت 
. فضبل عف أف محكمة المكضكع ىي التي تقكـ بتطبيؽ العقكبة كمف ثـ فيي التي تقرر اإلعفاء 3ذاتو

                                                           
ءات الجنائية عمى أنو: "يجب عمى كؿ مف عمـ مف المكظفيف العمكمييف أك ( مف قانكف اإلجرا26تنص المادة ) 1

المكمفيف بخدمة عامة أثناء تأدية عممو أك بسبب تأديتو بكقكع جريمة مف الجرائـ يجكز لمنيابة العامة رفع الدعكل عنيا 
 القضائي". بغير شككل أك طمب أف يبمغ عنيا فكرا النيابة العامة أك أقرب مأمكر مف مأمكرم الضبط

، دار الفكر 1992( لسنة 97مصطفى مجدم ىرجة، ممحؽ التعميؽ عمى قانكف العقكبات، شرح القانكف رقـ ) 2
 .39، ص1993كالقانكف، المنصكرة، 

 .411محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، ص 3
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. إذف البد مف أف تقكـ سمطة التحقيؽ بإحالة الدعكل إلى محكمة المكضكع كي تقرر تكافر 1منيا
 شركط اإلعفاء مف العقاب مف عدمو.

ب ال عمى سبب مف أسباب / أ( تنص عمى عذر معؼ مف العقا84كلما كانت المادة )
اإلباحة، فميس لسمطة التحقيؽ أف تقرر عدـ السير في الدعكل؛ بؿ إف السمطة المكككؿ إلييا الحكـ في 

 .2الجريمة ىي التي ليا حؽ الحكـ بإعفاء المبمغ مف العقاب

 عمى جريمة التخابراالعفاء الجوازي من العقاب  ب.
قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "... كيجكز  / ب( مف48تنص الفقرة الثانية مف المادة )

لممحكمة االعفاء مف العقكبة إذا حصؿ الببلغ بعد تماـ الجريمة كقبؿ البدء في التحقيؽ، كيجكز ليا 
السمطات مف القبض عمى مرتكبي الجريمة اآلخريف أك عمى  -أثناء التحقيؽ-ذلؾ إذا مكف الجاني 

 كع كالخطكرة".مرتكبي جريمة أخرل مماثمة ليا في الن

كيتضح مف النص السابؽ أف المشرع المصرم قد أعطى سمطة تقديرية لمحكمة المكضكع في 
اعفاء الجاني مف العقكبة، كيتضح أيضا كجكد حالتيف لئلعفاء الجكازم مف العقاب البلحؽ عمى 

 :مة التخابر، كذلؾ كفقا لآلتيارتكاب جري

 البدء في التحقيقاإلعفاء لمتبميغ بعد تمام الجريمة وقبل  .1
كيتضح مف خبلؿ النص أف ضكابط اإلعفاء الكجكبي ال تختمؼ عف اإلعفاء الجكازم إال في 
ضابط كاحد كالمتمثؿ في زمف التبميغ، ففي اإلعفاء الكجكبي البد كأف يككف اإلببلغ قبؿ البدء في تنفيذ 

بعد تماـ الجريمة كقبؿ البدء في  الجريمة كقبؿ التنفيذ في التحقيؽ، أما ىنا فزمف التبميغ يتحدد بأنو
 التحقيؽ.

 اإلعفاء لمتبميغ أثناء أو بعد البدء في التحقيق .2
في ىذه الحالة نرل أف المشرع قد كسع في درجة تسامحو مع الجناة كالمساىميف، حيث أجازت 

قاـ  / أ( مف قانكف العقكبات المصرم لمحكمة المكضكع سمطة إعفاء الجاني مف العقاب، إذا84المادة )
ذلؾ الجاني بتمكيف السمطات المختصة مف خبلؿ التبميغ مف القبض عمى مرتكبي الجريمة اآلخريف أك 

 عمى مرتكب جريمة أخرل مماثمة ليا في النكع كالخطكرة.
                                                           

 .170، ص2005عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  1
 .146جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجزء الثالث، دار العمـ لمجميع، بيركت، لبناف، الطبعة الثانية، ص 2
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يتضح مف ذلؾ أف المشرع قد أضاؼ ضكابط أخرل في ىذه الحالة عف اإلعفاء الكجكبي مع 
لحالة أضاؼ المشرع شرطا بعد أف يتـ اإلببلغ أثناء أك بعد االختبلؼ في كقت التبميغ، ففي ىذه ا

التحقيؽ لكي يعفي الجاني مف العقكبة، كىك أف يتضمف التبميغ كشفا عف الجناة اآلخريف المساىميف في 
جريمة التخابر مكضكع التحقيؽ، لتمكيف السمطات المختصة مف القبض عمييـ، أك كشفا عف مرتكبي 

مة التخابر في النكع كالخطكرة، كليس المقصكد أف يؤدم التبميغ إلى الكشؼ جريمة أخرل مماثمة لجري
نما يكفي أف يؤدم الكشؼ عف كؿ مف يعرفو المبمغ منيـ.  عف جميع الجناة؛ كا 

 . اإلعفاء من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع األردني2
فى مف العقكبة مف اشترؾ يع -1( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "109نصت المادة )

إذا ارتكب فعؿ كيذا  -2. في مؤامرة عمى أمف الدكلة كأخبر السمطة بيا قبؿ البدء بأم فعؿ مييأ لمتنفيذ
، المتيـ الذم أخبر السمطة بمؤامرة يستفيد مف العذر المخفؼ -3. أك بدء بو ال يككف العذر إال مخففا
عمى  -كلك بعد مباشرة المبلحقات-ك أتاح القبض قبؿ إتماميا أ أك بجريمة أخرل عمى أمف الدكلة

 ".ال تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى المحرض -4. المتيميف اآلخريف أك عمى الذيف يعرؼ مخبأىـ

كطبقا لنص المادة نجد أف المشرع األردني قد كضع شركطا لتطبيؽ العذر المعفي مف العقاب، 
 كذلؾ كفقا لآلتي:

 النشاط اإلجرامي لممؤامرة عمى أمن الدولةأن يكون المبمغ قد اشترك في  . أ
يمـز أف يككف المبمغ أحد المشاركيف في المؤامرة عمى أمف الدكلة حتى يتـ تطبيؽ العذر المعفي 
مف العقاب، كال مجاؿ لتطبيؽ العذر المحؿ المعفي مف العقكبة إال إذا كانت المؤامرة عمى ارتكاب 

تجريـ كعقاب فتعد مف األعماؿ التحضيرية التي لـ يعبأ بيا  الجريمة المعاقب عمييا، فإذا لـ تكف محؿ
المشرع بالتجريـ كالعقاب، فيي مباحة كاالشتراؾ فييا مباح، كال مجاؿ لمقكؿ بتطبيؽ العذر المحؿ 

 .1كاإلعفاء مف العقكبة عمى أمر لـ يقرر لو الشارع عقكبة

 السمطات بياأن يقوم المشترك في المؤامرة عمى جريمة التخابر بإخبار  . ب
أف يتـ اإلببلغ إلى السمطة المختصة بذلؾ، سكاء السمطة اإلدارية أك السمطة القضائية، كيكفي 

 اإلببلغ إلى أم أداة مف أدكات تمؾ السمطتيف.

                                                           
 .65إلرىاب، مرجع سابؽ، صمحمد الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة كجرائـ ا 1
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كال يشترط شكبل معينا في اإلببلغ، فقد يككف مكتكبا أك شفكيا، أك باستخداـ أم كسيمة مف 
 كسائؿ االتصاؿ الحديثة.

فقياء عمى أنو ليس مف الضركرم أف يككف المبمغ قد أخبر السمطات المختمفة أك دليا كيتفؽ ال
عمى الكسائؿ المؤدية لمقبض عمى كؿ الفاعميف ككؿ الشركاء، فإف تحتيـ ذلؾ ليس في نص القانكف كال 
ركحو، كمع ذلؾ يرل بعض الشراح عدـ إعفاء المبمغ مف العقاب إذا كاف في كسعو أف يدؿ السمطات 

لمختصة عمى الكسائؿ المؤدية لمقبض عمى أشخاص آخريف مف شركائو كلكنو لـ يشأ أف يدليـ ا
 .1عمييـ

 أن يكون أول من أخبر الحكومة عن ىذه المعمومات . ت
فبل يفيد ىذا العذر إال كاحدا مف الجناة فقط، كمع ذلؾ إذا ذىب شخصاف في كقت كاحد كبمغا 

 .2بلثنيف التمسؾ باالستفادة مف العذرالسمطات المختصة عف حصكؿ مؤامرة فيجكز ل

 أن يتم اإلبالغ قبل وقوع أي فعل مييئ لمتنفيذ . ث
لكي يستفيد الشريؾ مف العذر المعفي مف العقاب يمزمو أف يتـ اإلببلغ قبؿ كقكع أم فعؿ 
 مييئ لمتنفيذ، أم قبؿ االنتقاؿ مع شركائو مف مرحمة االتفاؽ إلى مرحمة اإلعداد لتنفيذ ما تـ االتفاؽ
ف جاء اإلببلغ بعد كقكع أم فعؿ مييئ لمتنفيذ، فينا يفقد الشريؾ حقو في االستفادة مف العذر  عميو، كا 

 المعفي مف العقاب.

 . اإلعفاء من العقوبة بشأن جرائم التخابر في التشريع الفمسطيني3
عمى نيج المشرع  لقد سار المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير

يعفى مف العقكبة مف  -( مف قانكف العقكبات الثكرم عمى أنو: "أ129األردني، حيث نصت المادة )
ذا  –ب. اشترؾ بمؤامرة عمى أمف الثكرة كأخبر الجية المسؤكلة بيا قبؿ البدء بأم فعؿ مييأ لمتنفيذ كا 

خففا إذا أخبر المجـر الجيات كيككف العذر م -جػ. كيذا أك بدء بو كاف العذر مخففا اقترؼ فعبل
المختصة بجناية عمى أمف الثكرة قبؿ إتماميا أك أتاح القبض كلك بعد مباشرة المبلحقات عمى 

حيث  ،"ال تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى المحرض -د. المجرميف اآلخريف أك عمى الذيف يعرؼ مخبأىـ
 حكاميا.كبالتالي يطبؽ عمييا أ ،ردني( مف قانكف العقكبات األ109أف ىذا النص يكافؽ نص المادة )

                                                           
 .145جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجزء الثالث، مرجع سابؽ، ص 1
 .147جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجزء الثالث، مرجع سابؽ، ص 2
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إال أف المشرع الفمسطيني قد أضاؼ حالة جديدة مف حاالت اإلعفاء مف العقكبة في جرائـ 
( مف قانكف العقكبات الثكرم، حيث نصت عمى أنو: "يعفى 155التخابر، كىك ما نصت عميو المادة )

ذا الفصؿ إذا أخبر المرجع المختص بأمر مف العقكبة الشريؾ في ارتكاب الجرائـ السابقة الذكر مف ى
الجـر في كقت يمكف فيو الحيمكلة دكف كقكعو أك حدكث الضرر"، كلكي يستفيد الجاني مف اإلعفاء 

 البد مف تكافر الشركط اآلتية:

 أن يقع اإلخبار من أحد المساىمين في جريمة التخابر. . أ
 كالمساىميف في جريمة التخابر.فيمـز ىنا أف يتـ اإلببلغ مف أحد األشخاص المشاركيف 

 أن يتم اإلبالغ في وقت يمكن فيو الحيمولة دون وقوع الجرم أو حدوث الضرر. . ب
فينا ال يشترط في اإلببلغ أف يتـ قبؿ تنفيذ الجريمة، حيث أجازت المادة أف يتـ اإلببلغ بعد 

 كقكع الجريمة شريطة أف يككف قبؿ حدكث ضرر.

 ختص.أن يتم اإلبالغ إلى المرجع الم . ت
 فيمـز أف يتـ التبميغ إلى المرجع المختص، سكاء كانت المرجع المختص الشرطة أك النيابة العامة.

 الفرع الثاني: التشديد في العقوبة بشأن جرائم التخابر
الظركؼ المشددة لمعقكبة ىي عناصر أك كقائع حددىا القانكف تتصؿ بالجريمة أك بالجاني، 

مف شدة فاعميا كتستتبع تشديد العقكبة المقررة لمجريمة أكثر مف  تضاعؼ مف جسامة الجريمة كتكشؼ
 .1الحد األعمى المقرر قانكنا

كتعرؼ أيضا بأنيا مجمكعة األحكاؿ التي إف تكافر إحداىا كجب عمى القاضي إف جاز لو أف 
ناه أف يحكـ بعقكبة أشد نكعا أك أكبر مقدارا مف الحدكد المقررة لمعقاب عمى الجريمة أصبل، كىذا مع

قضاء القاضي بالحد األقصى المقرر لمعقاب عمى الجريمة أصبل ليس تشديدا لمعقاب؛ ألنو ال يجاكز 
نما الصحيح أف القاضي في مثؿ تمؾ الحالة قد  العقكبة المقررة أصبل ال في نكعيا كال في مقدارىا، كا 

 .2أخذ المتيـ بالشدة في حدكد استخدامو العادم لسمطتو التقديرية

                                                           
 كما بعدىا. 42، ص2002صباح عريس، الظركؼ المشددة في العقكبة، المكتبة القانكنية، بغداد،  1
 .578ي أبك عامر، قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، مرجع سابؽ، صمحمد زك 2
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ؼ المشددة بشأف جرائـ التخابر، منيا ما يتعمؽ بالنتيجة اإلجرامية، كمنيا ما يتعمؽ كالظرك 
بصفة الجاني، كمنيا ما يرتبط بزماف كقكع الجريمة، كمنيا ما يتعمؽ بالقصد اإلجرامي، كىذا ما 

 سنتناكلو تباعا:

 : الظروف المشددة المتعمقة بالنتيجة اإلجراميةأوال
بالرغـ مف أنو ال تدخؿ النتيجة اإلجرامية ضمف مقكمات جريمة التخابر، إال أف بعض 

قد شددت في العقكبة إذا أدل سمكؾ الجاني إلى تحقيؽ نتيجة  -األردني كالفمسطيني–التشريعات 
 عمى خبلؼ التشريع المصرم الذم لـ يتضمف ذلؾ. ،إجرامية

 في التشريع األردني اميةالظروف المشددة المتعمقة بالنتيجة اإلجر . 1
األردف  شدد المشرع األردني في جريمة دس الدسائس لدل دكلة أجنبية لدفعيا إلى العدكاف ضد

عقكبة ىذه الجريمة مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة إلى اإلعداـ إذا أفضى سمكؾ الجاني إلى نتيجة، حيث 
أردني دس الدسائس لدل دكلة أجنبية كؿ ( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو: "111نصت المادة )

أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى العدكاف ضد الدكلة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة 
ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ  ".كا 

 في التشريع الفمسطيني الظروف المشددة المتعمقة بالنتيجة اإلجرامية. 2
الثكرم عمى  ( مف قانكف العقكبات133حيث نصت المادة ) ،الفمسطيني في ذلؾشدد المشرع 

أجنبية أك اتصؿ بيا ليدفعيا إلى  يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كؿ مف دس الدسائس لدل دكلةأنو: "
ذا أفضى عممو إلى نتيجة عكقب باإلعداـ  ".العدكاف ضد الثكرة أك ليكفر الكسائؿ إلى ذلؾ كا 

 وف المشددة المتعمقة بصفة الجاني: الظر ثانيا
لـ يتناكؿ المشرع األردني كال المشرع الفمسطيني تشديد العقكبة بالنسبة لظركؼ متعمقة بصفة 

 الجاني، إال أف المشرع المصرم قد عد تكافر صفة معينة في الجاني ظرفا مشددا لمعقكبة.

كالتي –رار بمصمحة قكمية فقد قرر المشرع المصرم لجريمة االرتشاء مف دكلة أجنبية لئلض
عقكبة السجف المشدد كغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى  -ىي صكرة مف صكر جرائـ التخابر

ما أعطي أك كعد بو إذا كاف الجاني شخصا عاديا، في حيف شدد العقكبة إذا كاف الجاني مكظفا عاما 
تقؿ عف ألؼ جنيو كال  أك مكمفا بخدمة عامة أك ذا صفة نيابية عامة، فجعميا السجف المؤبد كغرامة ال

( مف قانكف العقكبات المصرم، حيث 78تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو، كىذا ما نصت عميو المادة )
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أحد كؿ مف طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك أخذ كلك بالكاسطة مف دكلة أجنبية أك مف نصت عمى أنو: "
مف ذلؾ بقصد ارتكاب عمؿ ضار بشيء  ممف يعممكف لمصمحتيا نقكدا أك أية منفعة أخرل أك كعدا

بمصمحة قكمية يعاقب بالسجف المشدد كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو 
كتككف العقكبة السجف المؤبد كغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطي أك كعد بو إذا كاف 

زمف  يالجريمة فة نيابية عامة أك إذا ارتكب بخدمة عامة أك ذا صف مكظفا عاما أك مكمفاالجاني 
 ".حرب

جنييا لجريمة  50كما كقرر أيضا عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة كغرامة ال تتجاكز 
 التخابر بصكرتيا الخطأ غير المقصكد، كشدد العقكبة المذككرة إذ ضاعفيا إذا ارتكبت الجريمة مف

/ 82مؼ بخدمة عامة، كىذا ما نصت عميو المادة )مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مك
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة جػ( مف قانكف العقكبات المصرم، حيث نصت عمى أنو: "

اب إحدل جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف سيؿ بإىمالو أك بتقصيره ارتك 500ال تجاكز 
/ ق( 77)ك/ د( 77)ك/ جػ( 77)ك/ ب( 77)ك/ أ( 77)ك (77)المكاد  يالجرائـ المنصكص عمييا ف

زمف  يفإذا كقع ذلؾ ف(. 80)ك / ق(78)ك/ د( 78)ك/ جػ( 78)ك/ ب( 78)ك/ أ( 78)ك (78)ك
 ".الحرب أك مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة ضكعفت العقكبة

 : الظروف المشددة المرتبطة بزمان وقوع الجريمةثالثا
لـ يتناكؿ المشرع األردني كال المشرع الفمسطيني ظركؼ تشديد العقكبة بالنسبة لمظركؼ 
المشددة المرتبطة بزماف كقكع الجريمة، إال أف المشرع المصرم عد زماف كقكع الجريمة ظرفا مشددا 

 لمعقكبة.

/ د( مف قانكف العقكبات المصرم عقكبة السجف 77فقد قرر المشرع المصرم في المادة )
لمجاني إذا ارتكب الجريمة المنصكص عمييا في ىذه المادة في زمف سمـ، كبالسجف المشدد إذا ارتكبت 

يعاقب بالسجف / د( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "77في زمف حرب، حيث نصت المادة )
 للد ىكؿ مف سع -1 زمف حرب: يإذا ارتكبت ف زمف سمـ، كبالسجف المشدد يإذا ارتكب الجريمة ف

دكؿ أجنبية أك أحد ممف يعممكف لمصمحتيا أك تخابر معيا أك معو ككاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بمركز 
أك اختمس  ىكؿ مف أتمؼ عمدا أك أخف -2 مصر الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم.

فإذا كقعت  خرل.أك زكر أكراقا أك كثائؽ كىك يعمـ أنيا تتعمؽ بأمف الدكلة أك بأية مصمحة قكمية أ
بقصد  الجريمة بقصد اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم أك
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زمف  يزمف السمـ كالسجف المؤبد ف ياإلضرار بمصمحة قكمية ليا كانت العقكبة السجف المشدد ف
ىذه الجرائـ إذا كقعت  مف ىذا القانكف بأم حاؿ عمى جريمة مف (17)كال يجكز تطبيؽ المادة  الحرب.

 ".مف مكظؼ عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة

كما قرر عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة كغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو أك بإحدل 
العقكبتيف لمف يعمـ بارتكاب جرائـ التخابر كلـ يسارع إلى إببلغو إلى السمطات المختصة، فقد شدد 

( مف قانكف 84كضاعؼ العقكبة إذا ارتكبت الجريمة في زمف حرب، حيث نصت المادة ) المشرع
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو العقكبات المصرم عمى أنو: "

ىذا الباب كلـ  يأك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا ف
 زمف الحرب. يكتضاعؼ العقكبة إذا كقعت الجريمة ف سارع إلى إببلغو إلى السمطات المختصة.ي

 ".كيجكز لممحكمة أف تعفي مف العقكبة زكج الجاني كأصكلو كفركعو

كما كشدد العقكبة إلى عقكبة اإلعداـ في جرائـ التخابر متى كقعت في زمف الحرب، حيث 
الباب الثاني  يداـ عمى أية جريمة مما نص عميو فالعقكبة اإلعتككف / أ( عمى أنو: "83نصت المادة )

أك سبلمة أراضييا أك إذا كقعت  مف ىذا الكتاب إذا كقعت بقصد المساس باستقبلؿ الببلد أك كحدتيا
ضرار بالعمميات الحربية لمقكات المسمحة ككاف مف شأنيا ف الحرب كبقصد إعانة العدك أك اإلزم يف

 يجنحة منصكص عمييا فعمى أية جناية أك  كتككف العقكبة اإلعداـ أيضا .تحقيؽ الغرض المذككر
لحربية لمقكات المسمحة ككاف ضرار بالعمميات اد الجاني منيا إعانة العدك أك اإلىذا الباب متى كاف قص

 ".نيا تحقيؽ الغرض المذككرأمف ش

 : الظروف المشددة المتعمقة بقصد الجانيرابعا
األردني كال المشرع الفمسطيني ىذه الحالة، كتناكليا المشرع المصرم كعدىا لـ يتناكؿ المشرع 

 ظرفا مشددا لمعقكبة المفركضة عمى بعض جرائـ التخابر.

/ د( العقكبة في الجريمة التي نصت عمييا المادة 77في المادة ) المشرع المصرمشدد  حيث
ك الدبمكماسي أك االقتصادم  أك بقصد إذا كقعت بقصد اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أ

الجريمة  تعاقب بالسجف إذا ارتكبي/ د( عمى أنو: "77اإلضرار بمصمحة قكمية، حيث نصت المادة )
أجنبية أك أحد  ةدكل للد ىكؿ مف سع -1 :زمف حرب يإذا ارتكبت ف ، كبالسجف المشددزمف سمـ يف

ممف يعممكف لمصمحتيا أك تخابر معيا أك معو ككاف مف شأف ذلؾ اإلضرار بمركز مصر الحربي أك 
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أك  أك اختمس أك زكر أكراقا ىكؿ مف أتمؼ عمدا أك أخف -2 السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم.
ا كقعت الجريمة بقصد فإذ كثائؽ كىك يعمـ أنيا تتعمؽ بأمف الدكلة أك بأية مصمحة قكمية أخرل.
بقصد اإلضرار بمصمحة ك اإلضرار بمركز الببلد الحربي أك السياسي أك الدبمكماسي أك االقتصادم أ

كال يجكز تطبيؽ  زمف الحرب. يزمف السمـ كالسجف المؤبد ف يليا كانت العقكبة السجف المشدد فقكمية 
رائـ إذا كقعت مف مكظؼ عاـ أك مف ىذا القانكف بأم حاؿ عمى جريمة مف ىذه الج (17)المادة 

 ".شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكمؼ بخدمة عامة

كما كشدد العقكبة إلى اإلعداـ إذا كقعت جرائـ التخابر بقصد المساس باستقبلؿ الببلد أك 
كحدتيا أك سبلمة أراضييا أك كقعت بقصد إعانة العدك أك اإلضرار بالعمميات الحربية لمقكات المسمحة، 

الباب  يداـ عمى أية جريمة مما نص عميو فتككف العقكبة اإلع/ أ( عمى أنو: "83ت المادة )حيث نص
أك سبلمة أراضييا أك إذا  الثاني مف ىذا الكتاب إذا كقعت بقصد المساس باستقبلؿ الببلد أك كحدتيا

ككاف مف ضرار بالعمميات الحربية لمقكات المسمحة ف الحرب كبقصد إعانة العدك أك اإلزم يكقعت ف
جنحة منصكص عمييا عمى أية جناية أك  كتككف العقكبة اإلعداـ أيضا شأنيا تحقيؽ الغرض المذككر.

لحربية لمقكات المسمحة ضرار بالعمميات اد الجاني منيا إعانة العدك أك اإلىذا الباب متى كاف قص يف
 ".نيا تحقيؽ الغرض المذككرأككاف مف ش

فيك معنكيا  ،صائص، إحداىما معنكية كاألخرل ماديةكىذا الظرؼ المشدد يتميز بثبلث خ
يتمثؿ في تكافر غاية معينة لدل الجاني يتعيف أف يقاـ الدليؿ عمى كجكدىا عنده كىي غاية إعانة العدك 

كىك ماديا يتمثؿ في ككف سمكؾ الجاني قد بمغ مف  ،أك اإلضرار بالعمميات الحربية لمقكات المسمحة
أما الخصيصة الثالثة في  ،أف يحقؽ تمؾ الغاية كلك لـ يحققيا بالفعؿ الجسامة حدا يجعؿ مف شأنو

 ،-كىذا ما تـ ذكره سابقا–الظرؼ المشدد ىي أف تقع الجريمة جناية كانت أـ جنحة في زمف الحرب 
 .1كيمـز الستبعاد زمف الحرب أف تككف الدكلة في حالة سبلـ مع سائر الدكؿ

  

                                                           
 .121عبد الحميد الشكاربي، التعميؽ المكضكعي عمى قانكف العقكبات، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص 1
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 الفصل الثالث
 لجريمة التخابرالقواعد اإلجرائية 

نزاؿ العقكبة ال  بارتكاب الجريمة ينشأ لمدكلة حؽ بمعاقبة مرتكبييا؛ إال أف الحكـ باإلدانة كا 
إال مف خبلؿ دعكل أك خصكمة جزائية يككف طرفاىا المجتمع  -كفؽ مبدأ الشرعية–يمكف أف يتحقؽ 

حتى تصؿ  قانكنية رسميا المشرع؛كاـ كقكاعد المتيـ، كتخضع ىذه الدعكل ألحك ممثبل بالنيابة العامة 
إلى نيايتيا بإصدار الحكـ البات الذم ىك عنكاف الحقيقة، مف خبلؿ إجراءات صحيحة تحقؽ الغاية 

 .1منيا، كىي إظيار الحقيقة كتحقيؽ العدالة

كتمر الدعكل الجزائية في مرحمتيف أساسيتيف؛ األكلى مرحمة التحقيؽ االبتدائي، حيث يتـ فييا 
التحقيؽ النيائي"، حيث يتـ "أك جريمة، كالثانية مرحمة المحاكمة ككشؼ شخصية مقترؼ ال جمع األدلة

فييا حسـ النزاع، المرحمة األكلى تتكالىا النيابة العامة باعتبارىا ممثمة المجتمع كصاحبة االختصاص 
 .2المختصةاألصيؿ في تحريؾ الدعكل الجزائية كمباشرتيا، أما المرحمة الثانية فتتكالىا المحاكـ 

كنبيف في ىذا الفصؿ القكاعد اإلجرائية لجريمة التخابر في مبحثيف، سنتناكؿ في المبحث األكؿ 
بتدائي بشأف جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع متي جمع االستدالالت كالتحقيؽ االمرح

خابر في التشريعات الفمسطيني، ثـ نستعرض في المبحث الثاني مرحمة المحاكمة بشأف جريمة الت
 المقارنة كالتشريع الفمسطيني.

 المبحث األول
جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي في جريمة التخابر في التشريعات المقارنة  قواعد

 والتشريع الفمسطيني
جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي بشأف جريمة التخابر  سنتناكؿ في ىذا المبحث مرحمتي

لمقارنة كالتشريع الفمسطيني، مف حيث األحكاـ العامة كاإلجراءات المتبعة بيما في التشريعات ا
 .في التحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ

                                                           
محمد سعيد نمكر، أصكؿ اإلجراءات الجزائية، شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  1

 .73، ص2011الطبعة الثانية، 
، الجزء األكؿ، 2001( لسنة 3طارؽ محمد الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 2

 .225، ص2013الثانية،  جامعة فمسطيف، الطبعة
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 جمع االستدالالت بشأن جريمة التخابر قواعدالمطمب األول: 
جمع االستدالالت مف حيث األحكاـ العامة لجمع  قكاعدسنتناكؿ في ىذا المطمب، 

 تصة بو كاختصاصاتيا، كالتصرؼ بجمع االستدالالت.االستدالالت، كالسمطة المخ

 الفرع األول: األحكام العامة لجمع االستدالالت
 أوال: ماىية جمع االستدالالت

تعرؼ التشريعات العربية بأف مرحمة االستدالالت ىي عبارة عف المرحمة التي يتـ فييا جمع 
. فإجراءات االستدالؿ 1كالتحرم كاالستقصاءالمعمكمات كالبيانات الخاصة بالجريمة بكاسطة البحث 

 سابقة عمى تحريؾ الدعكل الجزائية، فيي إجراءات تحضيرية كتمييدية لمدعكل الجزائية.

كىي المرحمة التي يتـ فييا جمع المعمكمات المتعمقة بكقكع الجريمة كالكشؼ عف مكاف كقكعيا 
ؿ في ىذه المرحمة . كيتكلى العم2قبض عمييـكضبط اآلثار الناتجة عنيا كتحريزىا كمبلحقة الجناة كال

 الضبط القضائي أك رجاؿ الضبط القضائية حسب مسمى التشريعات. كيباشرىا مأمكرك

فمرحمة االستدالالت ليست مف إجراءات الدعكل الجزائية، كال يترتب عمى اتخاذ إجراء منيا 
 تحريؾ الدعكل الجزائية.

ف: "إجراءات االستدالالت أيا كاف مف يباشرىا كفي ىذا قضت محكمة النقض المصرية عمى أ
سابقة عمى  تككفال تعتبر مف إجراءات الخصكمة الجنائية؛ بؿ ىي مف اإلجراءات األكلية التي 

 .3"إجرائيا

 2006( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ )105كنصت المادة )
في حالة التمبس بالجريمة، كأيا كاف مف يباشرىا مف إجراءات  عمى أنو: "ال تعد أعماؿ االستدالؿ كلك

نما ىي مف اإلجراءات السابقة عمييا المميدة ليا".  الدعكل الجزائية، كا 
                                                           

( مف أصكؿ المحاكمات الجنائية 7( مف قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم، كالمادة )36(، )29(، )24(، )2المكاد ) 1
 األردني.

محمد عمي السالـ الحمبي، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  2
 .13، ص2009 اإلصدار الثاني،

 .61، رقـ 322، ص31مجمكعة أحكاـ النقض، س 1980مف مارس سنة  3نقض  3
 ؽ. 45لسنة  68، طعف رقـ 24، رقـ 188، ص26مجمكعة أحكاـ النقض، س 1975فبراير سنة  24كنقض 
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فاليدؼ مف إجراءات االستدالؿ إذف جمع المعمكمات بغية تكضيح األمكر لقضاء التحقيؽ كي 
لمقاضي لكي يحكـ عمى نحك معيف، ينصرؼ عمى كجو معيف، كليست غايتو تكضيح عناصر الدعكل 

فذلؾ ميمة التحقيؽ االبتدائي، كمف ثـ ساغ القكؿ بأف سمطات االستدالالت مكمؿ لحساب سمطات 
 .1التحقيؽ كتحت إشرافيا كليس لعمميا اتصاؿ مباشر بالقضاء

 ثانيا: التمييز بين جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي
البتدائي ال يرجع إلى اختبلؼ السمطة التي تباشر كؿ منيما، الفرؽ بيف االستدالالت كالتحقيؽ ا

فقد تقـك بالعمميتيف سمطة كاحدة، كلكف أىـ فرؽ بينيما ىك أف االستدالؿ ليس في حقيقتو مرحمة مف 
النقض المصرية، كىك بمثابة تحضير لمتحقيؽ الذم يعد  محكمة مراحؿ الدعكل الجزائية عمى حد قكؿ

 .2الدعكل أك الخصكمة الجزائية مرحمة أساسية مف مراحؿ

كيتفرع عف ىذا الفارؽ أف أعماؿ االستدالؿ ال تتكلد عنيا أدلة بمعناىا القانكني، فبل يجكز 
ف كاف مف الجائز أف يككف ىذا  لمقاضي أف يستند في حكمو عمى مجرد محضر االستدالؿ، كا 

ذلؾ، ىي أف أعماؿ االستدالؿ ال االستدالؿ أساسا لتحقيؽ يجرم فيستخمص منو الدليؿ، كالعمة في 
تحاط بضمانات الدفاع، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتحقيؽ االبتدائي؛ إذ يحاط التحقيؽ االبتدائي بضمانات 

 .3عند تقصي الحقيقة -الضبط القضائي كأك مأمكر -قد ال تتقيد بيا الضابطة العدلية 

                                                           
شر كالتكزيع، كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة، دار الثقافة لمن 1

 .343، ص2008الطبعة األكلى، اإلصدار الثاني، 
 .343كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 2

كتطبيقا ليذا قضت محكمة النقض المصرية بأف الدعكل الجنائية ال تعتبر قد بدأت بأم إجراء تقـك بو سمطات 
. كال 599، ص178، رقـ 14، مجمكعة األحكاـ، س 1986نكفمبر  4مة. نقض االستدالؿ كلك في حالة التمبس بالجري

شؾ في إقرار صكاب قرار النقض، كلكف ما يستكقؼ النظر التقرير بأف الدعكل ال تتحرؾ كلك في حالة التمبس بالجريمة 
لتحقيؽ خكلت استثناء مع أف التكييؼ الصحيح لئلجراءات التي تتخذىا سمطات االستدالؿ في حالة التمبس أف إجراءات ا

لسمطات االستدالؿ كقد كاف مؤدل ذلؾ أف تتحرؾ بيا الدعكل، كلكف يرد عمى ذلؾ بأف القانكف لـ يخكؿ تحريؾ الدعكل 
إال لسمطة االتياـ كىي النيابة العامة أساسا كليس لسمطات االستدالؿ "سمطة اتياـ"، كمف ثـ ال يككف مف شأف اإلجراء 

تحرؾ بو الدعكل. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاىرة الذم تتخذه ابتداء أف ت
 .499، ص1982كالكتاب الجامعي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .5، ص1986جبلؿ ثركت، أصكؿ المحاكمات الجزائية، سير الدعكل العمكمية، الدار الجامعية، بيركت،  3
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ىي عبارة عف جمع المعمكمات كتجدر اإلشارة إلى أف اليدؼ مف إجراءات جمع االستدالالت 
كالبيانات الخاصة بالكاقعة عف طريؽ البحث كالتحرم كاالستقصاء كالبحث عف فاعمييا بشتى الكسائؿ 
كالطرؽ القانكنية أك إعداد العناصر البلزمة لمبدء في التحقيؽ، أم أف اليدؼ مف إجراءات االستدالؿ 

 ةاءات التحقيؽ االبتدائي فاليدؼ منيا كشؼ الحقيقىك إمداد النيابة العامة بعناصر التقرير، أما إجر 
لذا ال تككف إال بعد أف تظير الجريمة كيتجو فييا التحقيؽ إلى لجريمة التي يجرم التحقيؽ فييا، بصدد ا

. لمكقكؼ عمى مدل كفاية األدلة ضده لرفع الدعكل الجزائية أماـ المحكمة 1تحديد المتيـ بارتكابيا
لرفعيا إذا رجحت كفة أدلة البراءة، كلذلؾ فإجراءات التحقيؽ غالبا ما تمي  المختصة أك عدـ كفايتيا

 .2إجراءات جمع االستدالالت كقد تستمر األخيرة أثناء مباشرة التحقيؽ

القضاء استقر عمى أف ليا دكرا  دليبل مف األدلة القانكنية، كلكفجمع االستدالالت ليس  إف
ممحكمة أف تقكؿ في عقيدتيا عمى ما جاء بيا مف معمكمات اإلجراءات الجزائية، فيمكف ل في بارزا

. 3باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة ما دامت تمؾ التحريات قد عرضت عمى بساط البحث في الجمسة
كما يمكف لممحكمة أف تستند إلى اعتراؼ المتيـ الكارد في محضر ىذه االستدالالت، كلك عدؿ عنو 

ؽ ال يمكنيا إصدار أمر بالقبض عمى األشخاص بتفتيشيـ إال بناء عمى بعد ذلؾ؛ بؿ إف سمطة التحقي
ال كقع أمر القبض أك القضائي أك رجاؿ الضبطية العدليةتحريات جديدة يقكـ بيا مأمكر الضبط  ، كا 

 .4التفتيش باطبل، كال يكفي في ذلؾ مجرد الببلغ بكقكع الجريمة

ركرة يممييا الكاقع في كثير مف األحياف، كلكنيا ض ،ضركرة قانكنية تفمرحمة االستدالؿ ليس
مأمكر  كاألمر متركؾ لحكـ الكاقع كلفطنةفميس في القانكف ما يكجب القياـ بيا قبؿ البدء في التحقيؽ، 

                                                           
راءات الجنائية في القانكف المصرم، دار الجيؿ لمطباعة، القاىرة، الطبعة السابعة عشر، رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلج 1

 .284، ص1989
عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مكتبة آفاؽ، غزة، الطبعة  2

 كما بعدىا. 273، ص2009األكلى، 
 ؽ. 49لسنة  2007، طعف رقـ 60، رقـ 313، ص 31، مجمكعة أحكاـ النقض، س 1980مارس سنة  3نقض  3

ف كاف لمحكمة المكضكع أف تعكؿ في تككيف عقيدتيا  فالتحريات ال تصمح بمفردىا دليبل نقضي بأنو: "مف المقرر أنو كا 
تككف دليبل بذاتو، أك قرينة  عمى التحريات باعتبار ككنيا معززة بحسب لما ساقتو مف أدلة، إال أنيا ال تصمح كحدىا ألف

 ؽ. 67لسنة  14393، طعف رقـ 1999يكليك لسنة  5بعينيا عمى الكاقعة المراد إثباتيا". نقض 
 القضائية. 57لسنة  4186، طعف رقـ 1988نكفمبر  6نقض  4
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الضبط أك لتقدير النيابة العامة، كال كجو لمنعي بمخالفة القانكف إذا تـ التحقيؽ في الكاقعة مباشرة دكف 
 .1جراءات االستدالؿأف يسبقيا أم إجراء مف إ

كبناء عمى ما سبؽ يتضح لنا بأف إجراءات االستدالؿ ىي ضركرة يجب قبكليا، مع العمؿ 
عمى تقميؿ أخطارىا بالنيابة التي تمارسيا النيابة العامة مع تمؾ األعماؿ حماية لمحرية الفردية، كخاصة 

عدادىـ لما يكفره ىذا ىتماـ بتأىيؿ مأمكرم افييـ، كاال في إجراءات التحفظ عمى المشتبو لضبط كا 
 .2اإلعداد مف ضمانات لعدـ التعسؼ في مباشرة سمطاتيـ حماية لمحريات الفردية

 الفرع الثاني: السمطة المختصة بجمع االستدالالت واختصاصاتيا
 أوال: السمطة المختصة بجمع االستدالالت

 .3إف السمطة المختصة بأعماؿ االستدالؿ ىي أعضاء الضبط القضائي

ففي التشريع المصرم نجد أف السمطة المختصة بجمع االستدالالت متمثمة بأعضاء الضبط 
يقكـ مأمكرك ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أنو: "21نصت المادة )حيث  ،القضائي

 ".الدعكل يالضبط القضائي بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ ف

 ،ما في التشريع األردني فالسمطة المختصة بجمع االستدالالت ىي أعضاء الضابطة العدليةبين
مكظفك الضابطة  -1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى أنو: "8نصت المادة )حيث 

حالتيـ عمى المحاكـ المكككؿ ا  دلتيا كالقبض عمى فاعمييا ك أالعدلية مكمفكف باستقصاء الجرائـ كجمع 
يضا قضاة أيقكـ بكظائؼ الضابطة العدلية المدعي العاـ كمساعدكه كيقكـ بيا  -2. مر معاقبتيـألييا إ

 ".الصمح في المراكز التي ال يكجد فييا مدعي عاـ، كؿ ذلؾ ضمف القكاعد المحددة في القانكف

ص أعضاء الضبط القضائي كلقد حذا المشرع الفمسطيني حذك المشرع المصرم حيث يخت
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو: 2/ 19نصت المادة ) حيث ،بجمع االستدالالت

يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي  -2"
 ".لمتحقيؽ في الدعكل تمـز 

                                                           
 .281سابؽ، صعبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع  1
 .231طارؽ محمد الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص 2
استخدـ المشرع المصرم كالمشرع الفمسطيني مصطمح "أعضاء الضبط القضائي"، أما المشرع األردني فقد استخدـ  3

 مصطمح "أعضاء الضابطة العدلية".
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ؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية ( مف قانكف أصك 10نصت المادة )ك 
أعضاء الضابطة القضائية الثكرية مكمفكف باستقصاء الجرائـ كجمع أدلتيا عمى أنو: " 1979لعاـ 

حالتيـ إلى المحاكـ المكككؿ إلييا أمر معاقبتيـ  ".كالقبض عمى فاعمييا كا 

ستدالؿ ال تبدأ ميمتيا إال إذا ارتكبت مف نصكص القانكف أف السمطة المختصة باال فالكاضح
 جريمة فتجمع المعمكمات بشأنيا، كذلؾ بيدؼ معاكنة النيابة عمى القياـ بدكرىا.

ف ميمة مأمكر الضبط القضائي بك   التخابر جرائـمقتضى نصكص المكاد ىي الكشؼ عف ا 
كالتكصؿ إلى معاقبة مرتكبييا، كمف ثـ فإف كؿ إجراء يقكـ بو في ىذا السبيؿ يعتبر صحيحا منتجا 
ألثره ما داـ لـ يتدخؿ بفعمو في خمؽ الجريمة أك التحريض عمى مقارفتيا، كطالما بقيت إرادة الجاني 

الحدكد مف حرة غير معدكمة، كمف ثـ فبل تثريب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يصطنع في تمؾ 
 .1لمقصكده في الكشؼ عف الجريمة كال يتصادـ مع أخبلؽ الجماعة يؤدمالكسائؿ البارعة ما 

كال يكجب القانكف حتما أف يككف رجؿ الضبط القضائي قد أمضى كقتا طكيبل في التحريات، إذ 
مف رجاؿ لو أف يستعيف فيما يجريو مف تحريات أك أبحاث أك ما يتخذه مف كسائؿ التنقيب بمعاكنيو 

السمطة العامة كالمرشديف السرييف أك مف يتكلكف إببلغو عما كقع بالفعؿ مف جرائـ ما داـ أنو اقتنع 
 .2شخصيا بصحة ما نقمكه إليو كبصدؽ ما تمقاه مف معمكمات بدكف تحديد فترة زمنية إلجراء التحريات

التي يؤسس عمييا  كال يكجب أيضا أف يتكلى رجؿ الضبط القضائي بنفسو التحريات كاألبحاث
الطمب باإلذف لو بتفتيش الشخص أك أف يككف عمى معرفة شخصية سابقة بو؛ بؿ لو أف يستعيف فيما 
قد يجريو مف تحريات كأبحاث أك ما يتخذه مف كسائؿ التنقيب بمعاكنيو مف رجاؿ السمطة العامة 

اـ ىك قد اقتنع شخصيا بما كالمرشديف السرييف أك مف يتكلكف إببلغو عما كقع بالفعؿ مف جرائـ ما د
 .3نقمكه إليو كبصدؽ ما تمقاه عنيـ مف معمكمات

؛ التخابر جريمةىا ارتكاب كتختمؼ الضبطية القضائية عف الضبطية اإلدارية التي يسبؽ دكر 
فكظيفة الضبطية القضائية ممارسة نشاط الحؽ عمى الجريمة، بينما تفترض أعماؿ االستدالؿ جريمة 

                                                           
 .962، ص199، ؽ 33، س 8/12/1982جمسة نقض مصرم  1
 .879، ص182، ؽ 29، س 7/12/1978نقض مصرم جمسة  2
 .624، ص128، ؽ 24، س 13/5/1973نقض مصرم جمسة  3
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س الضبطية اإلدارية نشاطا سابقا غايتو منع ارتكاب الجريمة، كبعبارة أخرل كقعت، في حيف تمار 
 .1كظيفة الضبطية القضائية تبدأ حينما ينتيي عمؿ الضبطية اإلدارية بالفشؿ المتمثؿ بارتكاب الجريمة

 أشخاص الضبط القضائيثانيا: 
نكف اإلجراءات ( مف قا23المادة ) لقد حدد المشرع المصرم أشخاص الضبط القضائي بمكجب

يككف مف مأمكرم الضبط  -أ، حيث نصت عمى أنو: "مصرم كىـ مأمكرم الضبط القضائيالجنائية ال
ضباط الشرطة كأمناؤىا  -2 أعضاء النيابة العامة كمعاكنكىا. -1: دكائر اختصاصيـ يالقضائي ف

 -5 كمشايخ الخفراء.العمد كمشايخ الببلد  -4 رؤساء نقط الشرطة. -3 كالككنستببلت كالمساعدكف.
 نظار كككبلء محطات السكؾ الحديدية الحككمية.

كلمديرم أمف المحافظات كمفتشي مصمحة التفتيش العاـ بكزارة الداخمية أف يؤدكا األعماؿ التي يقـك بيا 
 دكائر اختصاصيـ. يمأمكرم الضبط القضائي ف

مديرك كضباط إدارة  -1 جميع أنحاء الجميكرية: يكيككف مف مأمكرم الضبط القضائي ف -ب
مديرك اإلدارات كاألقساـ كرؤساء  -2 المباحث العامة بكزارة الداخمية كفركعيا بمديريات األمف.

المكاتب كالمفتشكف كالضابط كأمناء الشرطة كالككنستببلت كالمساعدكف كباحثات الشرطة العاممكف 
 -4 ضباط مصمحة السجكف. -3 بمصمحة األمف العاـ كفى شعب البحث الجنائي بمديريات األمف.

قائد كضباط  -5 كالنقؿ كالمكاصبلت كضباط ىذه اإلدارة. يةمديرك اإلدارة العامة لشرطة السكة الحديد
 مفتشك كزارة السياحة. -6 أساس ىجانة الشرطة.

كيجكز بقرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع الكزير المختص تخكيؿ بعض المكظفيف صفة مأمكرم 
 .دكائر اختصاصيـ كتككف متعمقة بأعماؿ كظائفيـ يبالنسبة إلى الجرائـ التي تقع فالضبط القضائي 

القكانيف كالمراسيـ كالقرارات األخرل بشأف تخكيؿ بعض المكظفيف  يكتعتبر النصكص الكاردة ف
اختصاص مأمكرم الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع الكزير 

 ".المختص

                                                           
 .347كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 1

اإلدارية، كيقكمكف باتخاذ ما يمـز في سبيؿ منع كيعتبر رجاؿ الشرطة الفمسطينية بمختمؼ درجاتيـ مف أعضاء الضبطية 
كقكع الجرائـ مف خبلؿ السير عمى األمف العاـ كاتخاذ االحتياطات األمنية بكاسطة تنفيذ ما تقضي بو التشريعات 

( 3( مف قانكف الشرطة رقـ )5كالمكائح التنفيذية ليا، كمباشرة التدابير الكفيمة بمنع كقكع الجرائـ، حيث تنص المادة )
عمى أنو: "تختص ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ، كعمى األخص منع الجرائـ كضبطيا  1963لسنة 

 كحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ، كتنفيذ ما تفرضو عميو مف القكانيف كالمكائح كالتكاليؼ".
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( مف قانكف أصكؿ 10(، )9المادة ) المشرع األردني أشخاص الضبط القضائي فيكحدد 
 -1عمى أنو: " 1(9، حيث نص المادة )ية األردني كىـ مأمكرم الضبط القضائيالمحاكمات الجزائ

 -. مف العاـمدير األ -. داريكفالحكاـ اإل -: جراء كظائؼ الضابطة العدليةإيساعد المدعي العاـ في 
المكظفكف المكمفكف بالتحرم  -. فراد الشرطةأضباط ك  -. منيةرؤساء المراكز األ -. الشرطةمديرك 

كجميع المكظفيف الذيف خكلكا . رؤساء المراكب البحرية كالجكية -. المخاتير –. كالمباحث الجنائية
كؿ مف يقكـ  -2. نظمة ذات العبلقةصبلحيات الضابطة العدلية بمكجب ىذا القانكف كالقكانيف كاأل

اؽ الصبلحيات المعطاة ليـ في ىذا القانكف طالمكظفيف المذككريف بكظائؼ الضابطة العدلية في ن
لنكاطير القرل العمكمييف كالخصكصييف ( عمى أنو: "10"، كنصت المادة )كالقكانيف الخاصة بيـ

ثار الحؽ مكرم الصحة كمحافظي الجمارؾ كمحافظي الحراج كمراقبي اآلأكمػ الشركاتكمكظفي مراقبة 
لى المرجع القضائي إنظمة المنكط بيـ تطبيقيا كيكدعكف في ضبط المخالفات كفقا لمقكانيف كاأل

 ".المختص المحاضر المنظمة بيذه المخالفات

ردني في إعطاء مأمكرم الضبط كلقد حذا المشرع الفمسطيني حذك المشرعيف المصرم كاأل
كف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( مف قان21المادة )فقد حددت  ،القضائي سمطة جمع االستدالالت

مدير  -1 يككف مف مأمكرم الضبط القضائي.حيث نصت عمى أنو: " ،مأمكرم الضبط القضائي
ضباط كضباط صؼ  -2 الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة.

المكظفكف الذيف خكلكا  -4 رؤساء المراكب البحرية كالجكية. -3 الشرطة، كؿ في دائرة اختصاصو.
 ".صبلحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم الفمسطيني أعضاء الضابطة 12) ،(11كحددت المادة )
يقكـ بكظائؼ الضابطة القضائية النائب العاـ عمى أنو: "( منو 11حيث نصت المادة ) ،القضائية

كأعضاء النيابة مف الككبلء كالمعاكنيف كيساعده في إجراء كظائؼ الضابطة القضائية المذككريف في 
كؿ في دائرة اختصاصو كضمف القكاعد المحددة كفي نطاؽ الصبلحيات المعطاة ليـ في  (12) المادة

ضباط  -: أيككف مف أعضاء الضابطة القضائية( منو عمى أنو: "12"، كنصت المادة )ىذا القانكف
ضباط  -ػج. ضباط كصؼ ضباط الشرطة العسكرية -ب. كصؼ ضباط األمف كالكحدات كاألجيزة

األفراد الذيف يمنحكف ىذه السمطة مف القائد األعمى أك مف يفكضو  -د. قكات الثكرة الفمسطينية المسمحة

                                                           
 .2001( لسنة 16ىذه المادة كما ىي معدلة بمكجب القانكف رقـ ) 1

http://forum.arabia4serv.com/t48437.html
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. مف يخكؿ ىذه الصفة بمقتضى قكانيف أك أنظمة أخرل منبثقة عنيا -ق. فيما يكمفكف بو مف أعماؿ
 ".قادة مراكز الكفاح المسمح الفمسطيني -. زقادة الكحدات كالتشكيبلت كالمكاقع -ك

أعضاء  2008( لسنة 4( مف قانكف القضاء العسكرم الفمسطيني رقـ )65كحددت المادة )
يككف مف أعضاء الضبط القضائي العسكرم كؿ الضبط القضائي العسكرم، حيث نصت عمى أنو: "

مف يخكؿ ىذه الصفة بمقتضى قكانيف  -2. ضباط كضباط صؼ قكل األمف -1: في دائرة اختصاصو
 ".أخرل أك قرارات صادرة تنفيذا ليا

كمف المقرر أف مأمكر الضبط القضائي ال يتجرد مف صفتو في غير أكقات العمؿ الرسمي؛ 
ف كاف في إجازة رسمية–بؿ تظؿ أىميتو لمباشرة األعماؿ التي ناطو بيا القانكف  ما لـ يكقؼ  -حتى كا 

 .1عف عمؿ أك يمنح إجازة إجبارية

 الحصر؛ ائية عمى سبيؿككاضح مما تقدـ أف المشرع حدد مف يخكليـ صفة الضبطية القض
فتبدك أىمية التحديد في أنو إذا حدث كقاـ أحد رجاؿ السمطة مف غير مف ليـ صفة الضبط اإلدارم 
بأم إجراء مف اإلجراءات التي خكليا القانكف لرجاؿ الضبطية القضائية، فإف عممو يقع باطبل كال يعتد 

 .2ختصاصو النكعي كالمكانيبو، كاألمر كذلؾ أيضا إذا خرج مأمكر الضبط القضائي عف ا

كيعتبر كؿ عضك مف أعضاء النيابة العامة مأمكر ضبط قضائي إلى جانب صفة النيابة، 
كتجد كؿ مف صفتيو ىاتيف مجاال يختمؼ عف اآلخر، فيك بصفتو عضك نيابة يباشر أساسا التحقيؽ 

فتو مأمكر ضبط قضائي االبتدائي، كيتكلى التصرؼ فيو باعتباره سمطة تحقيؽ كاتياـ، في حيف أنو بص
يتكلى مباشرة إجراءات االستدالؿ، كصبلحيتو بصفتو األكلى أكسع منيا بصفتو األخرل، كمع ذلؾ فيك 

 .4 3يخضع في الحالتيف إلشراؼ النائب العاـ كيتبعو

                                                           
 .1023، ص213، ؽ 24، س 5/11/1975قض مصرم جمسة ن 1
إيياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، المجمد األكؿ، المركز القكمي  2

 .247، ص2009لئلصدارات القانكنية، القاىرة، 
 .292عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3
عمى أنو: "إذا أراد عضك النيابة  2006( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ )123حيث نصت المادة ) 4

اؿ الضبط القضائي، عف تصرؼ بدر منو بمناسبة التحقيؽ الذم تكجيو أية مبلحظة إلى ضباط الشرطة أك غيره مف رج
 يجريو فبل يكجييا إليو مباشرة بؿ يجب عرض األمر عمى رئيس النيابة ليتصرؼ بما يراه مناسبا".
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كتبدك أىمية جمع أعضاء النيابة بيف ىاتيف الصفتيف أنو في حاؿ اعتكار إجراء التحقيؽ عيب 
يقة أدائو، فإنو يتحكؿ إلى مجرد عمؿ استداللي، كمف أمثمتو: أف يجرم ككيؿ النيابة شكمي يتعمؽ بطر 

أك أف يستمع إلى أقكاؿ  ،معاينة لمكاف الكاقعة دكف أف يصطحب معو كاتبا يتكلى تدكينيا في المحضر
 .2 1متيـ أك أحد الشيكد بذات الطريقة

 ثالثا: اختصاصات مأموري الضبط القضائي
ت مأمكرم الضبط القضائي في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني في تتقارب اختصاصا
 :3جممة االختصاصات اآلتية

 تمقي البالغات واإلخبارات .1
عف جرائـ التخابر أكلى خطكات اتصاؿ مأمكرم الضبط  يمثؿ تمقي الببلغات كاإلخبارات

ألكلى التي يسارع القضائي بيا، في غير حالة الجـر المشيكد، كمأمكرم الضبط عادة ىي الجية ا
تصاؿ بيا بشأف ما يقع مف جرائـ، كبالتالي يجب عمى مأمكرم الضبط القضائي تمقي األفراد إلى اال

 ئـ التخابر كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة.التبميغات التي ترد إلييـ بشأف جرا

مف أم شخص كىك قد يككف تحريريا  التخابر كالببلغ ىك إخطار إلى السمطات بكقكع جريمة
مقدما مف صاحبو مباشرة أك مرسبل بطريؽ البريد أك البرؽ أك منشكرا في الصحؼ ككسائؿ النشر 

 .4بلغ مف شخص معمـك كما يككف مف مجيكؿالمختمفة، كقد يككف شفييا أك بالتميفكف، كقد يككف الب

 إجراء التحريات .2
الكاقع أف ميمة مأمكرم الضبط القضائي في القياـ بالتحريات إنما تبدأ منذ لحظة عمميـ بأمر 

، كيتحقؽ ىذا العمـ غالبا بتقديـ ببلغ أك إخطار عف كقكع الجريمة مف أم شخص كاف، التخابر جريمة

                                                           
 .292عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 1
عمى أنو: "يصطحب ككيؿ  2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )58المادة ) حيث نصت 2

 النيابة في جميع إجراءات التحقيؽ كاتبا لتدكيف المحاضر كيكقعيا معو".
دني، ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األر 20( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )24المادة ) 3

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم لمنظمة 13( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )22المادة )
 التحرير الفمسطينية.

 .223، ص2006عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  4
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، كقد تبدأ إجراءات التحريات مف جانب مأمكر الضبط القضائي ي عميولـ تكف لو أية صمة بالمجنكلك 
 .1عقب رؤية الجريمة مباشرة، كذلؾ في حاؿ كقكع جـر مشيكد )التمبس(

جراء الكشف والمعاينة .3  الحصول عمى اإليضاحات وا 
أكجبت التشريعات عمى مأمكر الضبط القضائي كعمى مرؤكسيو أف يحصمكا عمى جميع 

جرا ء الكشؼ كالمعاينة البلزمة لتسييؿ تحقيؽ الكقائع، كيقصد بالحصكؿ عمى اإليضاحات كا 
اإليضاحات جمع المعمكمات مف جميع األشخاص المتصميف بالكاقعة ممف لدييـ معمكمات عنيا سكاء 
أمف المبمغ أك الشيكد أـ المشتبو في أمرىـ، كليس لمأمكر الضبط القضائي إكراه أحد عمى الحضكر 

معمكماتو، كال يرتكب مف امتنع عف الحضكر أك حضر كرفض اإلفضاء بمعمكمات عف أمامو لئلدالء ب
بسبب الطبيعة العامة إلجراءات االستدالؿ كتجردىا مف كسائؿ القير، أك  -جريمة التخابر-الكاقعة 

الكشؼ كالمعاينة، فيقصد بيا إثبات حالة األشخاص كاألمكنة كاألشياء ذات الصمة بالجريمة قبؿ أف 
ا يد العبث كالتخريب، كىي ال تعدك إال أف تككف صكرة مف صكر الحصكؿ عمى اإليضاحات تنالي

 .2خصيا المشرع بالذكر لما ليا مف أىمية في كشؼ الحقيقة

 سؤال الشيود والمشتبو فييم .4
مف أىـ أعماؿ االستدالؿ؛ ألف ىذه  التخابر جريمةماع أقكاؿ مف لدييـ معمكمات عف يعد س

ممعمكمات التي تقكـ سمطات االستدالؿ بجمعيا، كقد يككف مف بيف مف تسمع األقكاؿ مصدر ىاـ ل
أقكاليـ عمى ىذا النحك مف تحيط بيـ شبيات الجريمة كيتبيف فيما بعد أنو المتيـ، كلو أف يسأؿ المتيـ 

 :3في المعمكمات التي حصؿ عمييا بذلؾ، كسمطة المأمكر في االستماع كالسؤاؿ مقيدة بالقكاعد التالية
عدـ إكراه أحد عمى الحضكر أمامو أك اإلدالء بأقكالو إذا رفض مف لديو المعمكمات عف  . أ

 الجريمة.
 عدـ تحميؼ الشيكد كالخبراء اليميف. . ب
 عدـ استجكاب مأمكر الضبط لممتيـ. . ت

  

                                                           
راءات الجزائية، في التشريع كالقضاء كالفقو، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر سميماف عبد المنعـ، أصكؿ اإلج 1

 كما بعدىا. 449، ص1997كالتكزيع، بيركت، 
 كما بعدىا. 299عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، ص 2
 .359ت الجزائية، مرجع سابؽ، صكامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكما 3
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 تحرير المحاضر. 5
 في سبيؿ االطمئناف إلى ما قد تسفر عنو االستدالالت التي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي،
كأنيا قد اتخذت كفؽ ما يكجبو القانكف، تطمبت التشريعات اثبات اإلجراءات التي يجرييا في محاضر 
ف كاف القانكف لـ يكجب تحرير  مكقع عمييا منو يبيف بيا كقت اتخاذ اإلجراء كمكاف حصكلو كا 

 .1المحضر في مكاف اتخاذ اإلجراءات ذاتيا

ثبيت جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا مأمكر كيجد تنظيـ المحاضر أساسو في أنو ييدؼ إلى ت
لى أف عدـ التدكيف يجعميا عرضة لمنسياف،  الضبط القضائي كالمعمكمات التي يحصؿ عمييا، كا 

 .2كتشكبيا مظنة الشؾ كعدـ اليقيف

 الفرع الثالث: التصرف بجمع االستدالالت
قدمنا أف مأمكر الضبط القضائي يخطر النيابة بالببلغات التي ترد إليو، ثـ بعد أف ينتيي مف 
أداء كاجباتو التي بيناىا يرسؿ محضره إلى النيابة المختصة لمتصرؼ في التيمة، ذلؾ أف مأمكر 

؛ فالنيابة العامة ىي صاحبة السمطة في التصرؼ القضائي ال يممؾ التصرؼ في محاضرهالضبط 
 .3يياف

ما أف  كال يخرج تصرؼ النيابة عف أحد طريقيف: فإما أف تصدر أمرا بحفظ أكراؽ القضية، كا 
 تحيؿ أكراؽ القضية إلى المحكمة كتحرؾ الدعكل الجزائية.

 : األمر بالحفظأوال
لـ يرد أم نص في التشريع األردني كال في التشريع الفمسطيني بإعطاء النيابة العامة سمطة 

( 61إذا كجد أنو ال محؿ لتحريؾ الدعكل الجزائية، كما فعؿ التشريع المصرم في المادة )حفظ األكراؽ 
 يإذا رأت النيابة العامة أف ال محؿ لمسير فمف قانكف اإلجراءات الجنائية، حيث نصت عمى أنو: "

                                                           
 .36، ص9، ؽ 16، أحكاـ النقض، س 11/1/1965نقض جمسة  1
حسف الجكخدار، البحث األكلي أك االستدالؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر  2

 .96، ص2012كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، 
 .339، ص1979القانكني لمنيابة العامة، دار الفكر العربي، محمد عيد الغريب، المركز  3
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عطاءه "، كلكف القكاعد العامة في التشريعات األردني كالفمسطيني تبرر إ الدعكل، تأمر بحفظ األكراؽ
 .1ىذه السمطة حتى دكف نص يسمح بذلؾ، كأشار المشرع الفمسطيني بصكرة ضمنية إلى األمر بالحفظ

بعدـ تحريؾ  -بكصفيا سمطة اتياـ-كاألمر بحفظ األكراؽ ىك قرار يصدر مف النيابة العامة 
مف إجراءات الدعكل الجنائية إذا ما رأت أنو ال محؿ لمسير فييا، فيك عمى ىذه الصكرة يعتبر إجراء 

 االتياـ.

 :2كيصدر األمر بحفظ األكراؽ ألحد أسباب ثبلثة
 سبب قانكني: .1

إذا تبينت النيابة العامة أف أركاف الجريمة لـ تتكافر قانكنا، كذلؾ بغض النظر عف ثبكت 
مر ليذا السبب لنائب العاـ يطمؽ اصطبلحا عمى األالكاقعة أك نسبتيا إلى متيـ معيف، ككفقا لتعميمات ا

 بالحفظ "لعدـ الجناية" كاألصح أف يقاؿ "لعدـ الجريمة".

 سبب مكضكعي: .2
 كيتكافر ىذا السبب في أحد فركض ثبلثة:

 األكؿ: عدـ نسبة الكاقعة المدعاة إلى شخص معيف.
 الثاني: ثبكت عدـ صحة الجريمة المسندة إلى الشخص.
 الثالث: عدـ تكافر دالئؿ كافية عمى اتياـ ىذا الشخص.

ميمات النائب العاـ يسمى األمر الصادر في الحالة األكلى بالحفظ )لعدـ معرفة ككفقا لتع
الفاعؿ(، كفي الحالة الثانية بالحفظ )لعدـ الصحة(، كفي الحالة الثالثة بالحفظ )لعدـ كفاية 

 االستدالالت(.
  

                                                           
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة في مكاد 53حيث نصت المادة ) 1

أماـ بناء عمى محضر جمع االستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضكر مباشرة   المخالفات كالجنح أف الدعكل صالحة إلقامتيا
 المحكمة المختصة".

إيياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ،  2
 كما بعدىا. 544ص
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 مة:المبلء .3
األكراؽ إذا اقتضت يجكز لمنيابة العامة رغـ ثبكت الكاقعة كتكافر أركاف الجريمة أف تقرر حفظ 

اعتبارات الصالح العاـ عدـ تحريؾ الدعكل الجنائية قبمو، كمثاؿ ذلؾ: مراعاة صعر سف المتيـ، أك 
 ككنو طالبا، أك تصالحو مع المجني عميو.

كيعد قرار حفظ األكراؽ في جميع ىذه األحكاؿ قرارا إداريا، كليس قضائيا، كال يككف ليذا القرار 
غير ممـز لممدعي العاـ، كلو حؽ الرجكع عنو ببل قيد أك شرط بالنظر إلى  أية حجية أك قكة، فيك

. كىذا القرار ال 1طبيعتو اإلدارية البحتة، كذلؾ قبؿ انتياء المدة المفردة لسقكط الجـر أك الدعكل بالتقادـ
ي يفيد كذلؾ المجني عميو أك المتضرر، كال يشكؿ عقبة في طريقو؛ إذ يجكز لو التقدـ بادعاء شخص

 .2أماـ مرجعو، فيجبر النيابة العامة عمى تحريؾ دعكل الحؽ العاـ

 ثانيا: تحريك الدعوى الجزائية
قد ترل النيابة العامة أف األدلة القائمة في محاضر االستدالالت التي جمميا مأمكر الضبط 

المختصة القضائي تكفي لرفع الدعكل الجزائية، فيي حينئذ تكمؼ المتيـ بالحضكر أماـ المحكمة 
. ألف إقامة الدعكل في مكاد 3لمحاكمتو عف التيمة المسندة إليو في مكاد المخالفات كالجنح فقط

الجنايات ال يككف إال بناء عمى تحقيؽ، كتقدير صبلحية االستدالالت التي جمعت لرفع الدعكل مرجعو 
 .4إدانة المتيـ االنيابة العامة كمقياسيا أف تترجح لديي

نيابة العامة أف تدخؿ الدعكل الجنائية مباشرة في حكزة المحكمة المختصة إذا كيعني ذلؾ أف لم
كانت الجريمة مخالفة أك جنحة، فتبدأ الدعكل مباشرة في صكرة المحاكمة دكف أف تمر بمرحمة التحقيؽ 

                                                           
، رقـ 5، ج 23/6/1941. 616، ص487، رقـ 3، مجمكعة القكانيف القانكنية، ج 15/6/1936نقض مصرم،  1

، 102، رقـ 7، س 15/3/1956. 581، ص220، رقـ 2كاـ النقض، س ، أح6/2/1951. 552، ص284
. 797، ص170، رقـ 10، س 19/10/1959. 651، ص145، رقـ 10، س 22/6/1959. 340ص
 .262، ص63، رقـ 23، س5/3/1972. 490، ص93، رقـ 19، س 29/4/1968

، 109، رقـ 7 ، س19/3/1956، 661، ص148، رقـ 27، أحكاـ النقض، س 20/6/1976نقض مصرم،  2
 .369ص

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، 1/ 51( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )63المادة ) 3
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.53كالمادة )

سكندرية، الطبعة األخيرة، حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارؼ باإل 4
 .339، ص1982
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ممزمة بالتحقيؽ االبتدائي في المخالفات كالجنح، فإذا قدرت أف  تاالبتدائي؛ فالنيابة العامة ليس
لمعمكمات التي جمعت عف طريؽ جناية فميس لمنيابة العامة ىذه السمطة، إذ التحقيؽ االبتدائي إلزامي؛ ا

بؿ إنو ليس لمنيابة العامة بعد انتياء التحقيؽ في الجناية أف تحيؿ المتيـ مباشرة إلى المحكمة 
نما يتعيف أف يك  .1فيحددىا القانك  كف ذلؾ عف طريؽ سمطة اإلحالة التيالمختصة، كا 

كيترتب عمى إحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة أف تدخؿ الدعكل في حكزة ىذه المحكمة، 
فيصدر ليا كحدىا اتخاذ إجراءات المحاكمة، كيترتب عمى ذلؾ أف تنقضي سمطات النيابة العامة 
بالنسبة لمدعكل، فقد انقضت المرحمة التي كانت ليا فييا عمى الدعكل سمطات، فبل يجكز ليا أف 
تجرم في شأنيا تحقيقا، سكاء بنفسيا أك عف طريؽ ندب مأمكر الضبط القضائي؛ بؿ أنو ال يجكز 

 .2لممحكمة أف تكمفيا بإجراء تحقيؽ فييا

يتبيف لمباحث مما سبؽ أف السمطة المختصة بتحريؾ الدعكل الجزائية في التشريعات المقارنة 
 مأمكرم الضبط القضائي. لفمسطيني ىي النيابة كليستكالتشريع ا

 التحقيق االبتدائي في جرائم التخابر قواعدالمطمب الثاني: 
سناد غير قائـ عمى رفتيا إلى شخص معيف، كقد يككف اإلإذا كقعت الجريمة فقد تسند مقا

أساس، كمف ثـ كجب التحقؽ مف صحتو، كالسبيؿ المكصؿ إلى ىذا ىك إجراءات التحقيؽ، أم فحص 
في الدعكل لتعرؼ كجو الحؽ؛ فإف كاف المتيـ ىك المرتكب لمجـر ترفع عميو الدعكل األدلة القائمة 

ال فيصدر قرار بأف ال كجو إلقامتيا . كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ بياف األحكاـ العامة لمتحقيؽ 3الجزائية كا 
التحقيؽ االبتدائي مف حيث ماىية التحقيؽ االبتدائي كالسمطة المختصة بو، ثـ نتناكؿ بياف إجراءات 

 االبتدائي، كالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي.
  

                                                           
 كما بعدىا. 535محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .581، ص110، رقـ 12، مجمكعة أحكاـ النقض، س 1961مايك سنة  16نقض  2
 .354حسف المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 3



156 
 

 الفرع األول: األحكام العامة لمتحقيق االبتدائي
 أوال: ماىية التحقيق االبتدائي

لقد عرؼ الفقو التحقيؽ االبتدائي عمى أنو مجمكعة مف اإلجراءات التي تباشرىا السمطة 
قانكنا بيدؼ التنقيب عف األدلة كتقديرىا كالكشؼ المختصة بالتحقيؽ طبقا لمشركط كاألكضاع المحددة 

 .1عف الحقيقة في شأف جريمة ارتكبت لتقرير لزـك محاكمة المدعى عميو أك عدـ لزكميا

كعرفو البعض اآلخر بأنو: "مجمكعة اإلجراءات التي يحددىا القانكف كتختص بمباشرتيا 
ما تحصؿ لدل ىذه السمطات مف  سمطات معينة في محاكلة الكصكؿ إلى دليؿ اإلثبات مف مجمكع

 .2أدلة تكفي ألف تككف القضية معدة بشكؿ مقبكؿ لكي تصبح جاىزة لممحاكمة"

كرأل البعض أف لمتحقيؽ االبتدائي معنى ضيقا كآخر كاسعا، كاألكؿ يشمؿ كؿ ما تجريو 
؛ فإنو سمطات التحقيؽ المختمفة مف إجراءات بشأف جمع األدلة كالتصرؼ فييا، أما المعنى الكاسع

 .3يشمؿ أيضا إجراءات جمع التحريات باعتبارىا تصاحب ىذا التحقيؽ عادة كتسبقو غالبا

التحقيؽ االبتدائي إلى التثبت مف األدلة القائمة عمى نسبة الجريمة إلى فاعؿ معيف، كقد  ميكير 
س متيف كضع نظاـ التحقيؽ االبتدائي حتى ال يطرح عمى سمطات الحكـ غير التيـ المرتكبة عمى أسا

مف الكاقع كالقانكف، كفي ذلؾ ضماف لصالح األفراد كلممصمحة العامة عمى السكاء، غير أف التحقيؽ 
يارم في الجنح، كالـز في كاخت ،االبتدائي ليس محتما في كؿ األحكاؿ، فيك غير الـز في المخالفات

االبتدائي البد أف  إذا رؤم السير في الدعكل، كلكي يتحقؽ الغرض المقصكد مف التحقيؽ الجنايات
 :4يقكـ عمى أسس معينة، أم تتكافر عند إجرائو الضمانات اآلتية

ضماف يتعمؽ بالمحقؽ نفسو، كىك أىـ الضمانات، إذ يتكقؼ عمى نزاىة المحقؽ أك عدـ تحيزه  .1
 استقامة التحقيؽ.

 عبلنية التحقيؽ، كعمى كجو أخص بالنسبة لمخصكـ كككبلئيـ. .2

                                                           
الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة حسف  1

 .11، ص2008األكلى، اإلصدار األكؿ، 
 .231، ص1981عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتيـ قبؿ كأثناء المحاكمة، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  2
 .283إلجراءات الجنائية في القانكف المصرم، مرجع سابؽ، صرؤكؼ عبيد، مبادئ ا 3
إيياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ،  4

 كما بعدىا. 597ص
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 سرعة إنجاز التحقيؽ. .3
 التحقيؽ. تدكيف .4

 ثانيا: السمطة المختصة بالتحقيق االبتدائي
 السمطة المختصة بالتحقيق االبتدائي بشأن جرائم التخابر في التشريع المصري. 1

البد كأف تجرم التحقيؽ االبتدائي ىيئة قضائية، ككانت السمطة األصمية لمتحقيؽ االبتدائي عند 
إليو التحقيؽ يسمى قاضي التحقيؽ، ثـ عدؿ قانكف صدكر قانكف اإلجراءات الجنائية ىي قاض يسند 

اإلجراءات الجنائية بحيث أصبحت النيابة العامة ىي السمطة األصمية إلجراء التحقيؽ كأصبح ندب 
 .1قاض لمتحقيؽ عمبل استثنائيا يككف إما بناء عمى طمب النيابة العامة أك طمب المتيـ

كمف ضمنيا  ،مكررا( 206لمادة )ة العامة اكقد أضاؼ القانكف مادة أخرل الختصاصات النياب
يككف ألعضاء النيابة العامة مف درجة حيث تنص عمى أنو: " ،ختصاص بالتحقيؽ في جرائـ التخابراال

سمطات قاضى التحقيؽ  ،باإلضافة الى االختصاصات المقررة لمنيابة العامة ،رئيس نيابة عمى األقؿ
 يمكررا كالرابع مف الكتاب الثان يكالثان يكاب األكؿ كالثاناألب يتحقيؽ الجنايات المنصكص عمييا ف يف

غرفة  يكيككف ليـ فضبل عف ذلؾ سمطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة ف ،مف قانكف العقكبات
القسـ األكؿ  يتحقيؽ الجرائـ المنصكص عمييا ف ي( مف ىذا القانكف ف143المادة ) يالمشكرة المبينة ف
ى التحقيؽ فيما عدا كيككف ليؤالء األعضاء مف تمؾ الدرجة سمطات قاض ،المشار إليو يمف الباب الثان
تحقيؽ الجنايات  ي( مف ىذا القانكف، كذلؾ ف143المادة ) يحتياطي المنصكص عميو فمدد الحبس اال

 ".مف قانكف العقكبات يالباب الثالث مف الكتاب الثان يالمنصكص عمييا ف

 يق االبتدائي بشأن جرائم التخابر في التشريع األردنيالسمطة المختصة بالتحق. 2
األصؿ أف النيابة العامة لدل المحاكـ النظامية أك العادية )أك العامة( ىي المختصة بالتحقيؽ 
االبتدائي في جميع الجرائـ، لكف المشرع العتبارات معينة جعؿ التحقيؽ االبتدائي في جرائـ ذات طبيعة 

. فنيابة أمف الدكلة ىي النيابة التي ليا صبلحية 2امة لدل المحاكـ الخاصةخاصة لبعض النيابات الع
 التحقيؽ االبتدائي في جرائـ التخابر كالتي تنظر أماـ محكمة أمف الدكلة.

                                                           
 كما بعدىا. 305عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .69حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 2
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( مف قانكف محكمة أمف الدكلة؛ فإف النيابة العامة لدل محكمة أمف 7ككفقا لنص المادة )
المحاكـ األخرل، سكاء مف حيث التشكيؿ، أك مف حيث الدكلة ال تختمؼ كثيرا عف مثيمتيا في 

ف لكحظت مفارقات ىنا كىناؾ . فبالتالي يمارس النائب العاـ كالمدعي العاـ ىنا 1االختصاصات، كا 
ذات الصبلحيات التي يمارسيا النائب العاـ كالمدعي العاـ، كالكاردة كفقا ألحكاـ قانكف أصكؿ 

 .2المحاكمات الجزائية األردني

 سمطة المختصة بالتحقيق االبتدائي بشأن جرائم التخابر في التشريع الفمسطينيال. 3
النيابة العامة بالتحقيؽ في  1956( لسنة 473( مف األمر الفمسطيني رقـ )1خصت المادة )

الجرائـ بما فييا جرائـ التخابر كرفع الدعكل الجزائية كمباشرتيا، كمنحت النائب العاـ صبلحية تفكيض 
مف المكظفيف كرجاؿ البكليس لمقياـ بأم عمؿ مف أعماؿ النيابة العامة، إلى أف جاء قانكف مف يشاء 

كقد أعطى صبلحية التحقيؽ في الجرائـ بما فييا التخابر  2001( لسنة 3اإلجراءات الجزائية رقـ )
 كقصرىا عمى النيابة العامة.

أحاؿ جميع جرائـ التخابر إلى كالذم  2008( لسنة 91إلى أف جاء قرار كزير الداخمية رقـ )
القضاء العسكرم، كألغى كؿ ما يتعارض مع ىذا القرار؛ فأصبحت النيابة العسكرية كبمكجب ىذا القرار 

 ىي النيابة المختصة بالتحقيؽ في جرائـ التخابر.

/ أ( مف قانكف القضاء العسكرم الجرائـ التي تقع تحت صبلحية النيابة 25قد بينت المادة )ك 
ة التحقيؽ في الجرائـ اآلتية يتباشر النيابة العسكر  -حيث نصت عمى أنو: "أ ،ية لمتحقيؽ فيياالعسكر 

الجرائـ  -2 كافة جرائـ القانكف العاـ الداخمة في اختصاص القضاء العسكرم. -1 فكر اببلغيا إلييا:
السمطات المختصة الجرائـ العسكرية المحالة إلييا مف  -3 العسكرية المرتبطة بجرائـ القانكف العاـ.

 ."طبقا لمقانكف

أف المشرع المصرم أعطى النيابة العامة سمطة التحقيؽ االبتدائي في  إلى الباحث كيخمص
 ،بينما المشرع األردني جعؿ سمطة التحقيؽ االبتدائي في جرائـ التخابر لنيابة أمف الدكلة ،جرائـ التخابر

 أما المشرع الفمسطيني فقد أعطى النيابة العسكرية سمطة التحقيؽ االبتدائي بشأف جرائـ التخابر. 
  

                                                           
 .16أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.11(، )9)المادتاف  2
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 الفرع الثاني: إجراءات التحقيق االبتدائي بشأن جرائم التخابر
األصؿ أف إجراءات التحقيؽ االبتدائي تيدؼ إلى جمع األدلة كتمحيصيا كتقييميا، كفي سبيؿ 

ت التشريعات بيف إجراءات التحقيؽ االبتدائي إجراءات تيدؼ إلى التحفظ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ أدرج
 .1المتيـ لمنعو مف اليرب أك منعو مف التأثير عمى األدلة

كتتقارب إجراءات التحقيؽ االبتدائي بشأف جرائـ التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع 
 الفمسطيني عمى النحك التالي:

 التحقيق االحتياطيةأوال: إجراءات 
مف مقتضيات التحقيؽ أف يككف المتيـ حاضرا، كذلؾ مف أجؿ استجكابو كلمكاجيتو باألدلة 
القائمة ضده، كمناقشتو فييا، أك لمكاجيتو بالشيكد؛ كمف أجؿ ذلؾ فقد أكجد المشرع بعض الكسائؿ 

كجو األفضؿ، فيستعيف لتككف في متناكؿ المحقؽ؛ حتى يتمكف مف السير في إجراءات التحقيؽ عمى ال
بيا لدعكة المتيـ لمحضكر، كالتحفظ عميو إف لـز األمر خشية فراره أك لمنعو مف العبث باألدلة، مما 

 .2يؤدم إلى إخفائيا، أك إلى تشكيو ىذه األدلة، فتصبح غير صالحة لبلعتماد عمييا في اإلثبات

 األمر بحضور المتيم بالتخابر. 1
التشريع الفمسطيني صبلحية لممحقؽ في إصدار األمر بحضكر أعطت التشريعات المقارنة ك 

المتيـ بالتخابر حتى يتمكف مف سؤالو كاستجكابو كمكاجيتو، فإف لـ يستجب كاف لو أف يصدر أمرا 
حضاره  .3بالقبض عميو كا 

كالتكميؼ بالحضكر عمى ىذا النحك ال يعدك أف يككف دعكة يكجييا المحقؽ لممتيـ بالتخابر 
ف شاء  ممتيـفيي غير ممزمة ل كلذلؾ ف كمكاف محدديف؛مو في زمابالمثكؿ أما إف شاء استجاب ليا كا 

. كلكف يترتب عمى تمنع المتيـ بالتخابر عف 4رفضيا، كىي ال تخكؿ لحامميا حؽ تنفيذىا بالقكة

                                                           
 .385عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .366محمد سعيد نمكر، أصكؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 2
( أصكؿ محاكمات ثكرم 83)( أصكؿ محاكمات أردني، المادة 115( إجراءات مصرم، المادة )126المادة ) 3

 ( إجراءات فمسطيني.106فمسطيني، كالمادة )
 .389، ص1992نبيؿ مدحت سالـ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة السادسة،  4
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الحضكر بمكجب مذكرة الدعكل الصادرة لو مف قبؿ سمطة التحقيؽ أف يصدر بحقو مذكرة قبض 
حضار   .1بالقكةكا 

حضاره. 2  األمر بالقبض عمى المتيم بالتخابر وا 
عمى القبض عمى المتيـ يعني تقييد حريتو في الحركة لفترة زمنية محددة لكجكد دالئؿ كافية 

لحيف استجكابو لمتصرؼ في أمره إما بحبسو احتياطيا أك اإلفراج  ارتكابو جريمة؛ كذلؾ لمنع حريتو
 .2عنو

عبارة عف أمر كقتي تكمؼ بو النيابة العامة أك المحكمة بضبط أما األمر باإلحضار فيك 
شخص مطمكب لدييا في أم مكاف يتكاجد فيو جبرا عنو إذا اقتضى األمر ذلؾ، ككضعو تحت تصرفيا 

 .3فكرا؛ تمييدا لمباشرة إجراءات جزائية بحقو

عمى القير  فاألمر بالقبض كاإلحضار ىك تكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ المحقؽ تكميفا ينطكم
كاإلجبار، أك ىك أمر صادر عف المحقؽ كمكجو إلى رجاؿ السمطة العامة بأف يحضركا أمامو شخصا، 

 .4كىك بالقكة الجبرية

كال يجكز أف تزيد مدة استمرار القبض عمى المتيـ بالتخابر عمى أربع كعشريف ساعة مف تسميـ 
ال كجب إطبلؽ سراحو؛ فبالتالي ينتيي المتيـ لممحقؽ، كعميو قبؿ انتيائيا أف يبدأ في  استجكابو، كا 

 .5القبض عمى المتيـ بالتخابر إما بتكقيفو أك بإطبلؽ سراحو

كتعتبر مجمكعة األكامر السابقة بمثابة مجمكعة مف اإلجراءات االحتياطية الكقتية الصرفة التي 
مو، فيي تعمؿ عمى حجز تيدؼ إلى التحقؽ مف شخصية المتيـ كمباشرة إجراءات التحقيؽ األكلي قب

                                                           
، الطبعة 1979عبد الحميد لطفي العيمة، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  1

 .154ص ،1995األكلى، 
 .388عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 2
عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد الثاني، مكتبة آفاؽ، غزة،  3

 .672، ص2009الطبعة األكلى، 
 .713نائية، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الج 4
( 118(، )107(، )105(، )34( أصكؿ محاكمات أردني، كالمكاد )112( إجراءات مصرم، المادة )36المادة ) 5

 إجراءات فمسطيني.
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المتيـ ككضعو في المكاف المعد لذلؾ قانكنا؛ لكي يبقى تحت تصرؼ السمطة المختصة لمدة بضع 
ساعات يمكف خبلليا االستنتاج عف مدل لزكـ تكقيع الحبس االحتياطي كصحتو قانكنا مف عدـ ذلؾ، 

مف جسمو كتقييد حركتو كحرمانو كتفسر ىذه اإلجراءات االحتياطية الكقتية بأنيا إمساؾ المقبكض عميو 
 .1مف حرية التجكاؿ دكف أف يتعمؽ األمر عمى قضاء فترة معينة

 التوقيف أو الحبس االحتياطي بحق المتيم بالتخابر. 3
ف كاف المشرع الفمسطيني  التكقيؼ أك الحبس االحتياطي تعبيراف متعدداف لمعنى كاحد، كا 

في حيف يكثر المشرع المصرم مف استعماؿ  ،ر األكؿكالمشرع األردني يكثراف مف استعماؿ التعبي
 التعبير الثاني.

كيعرؼ عمى أنو سمب حرية المتيـ مدة مف الزمف تحددىا مقتضيات التحقيؽ كمصمحتو كفؽ 
 .2ضكابط قررىا القانكف

فالحبس االحتياطي إجراء مف إجراءات التحقيؽ غايتو ضماف سبلمة التحقيؽ االبتدائي مف 
المتيـ تحت تصرؼ المحقؽ كتيسير استجكابو أك مكاجيتو كمما استدعى التحقيؽ ذلؾ، خبلؿ كضع 

كالحيمكلة دكف تمكينو مف اليرب أك العبث بأدلة الدعكل أك التأثير عمى الشيكد أك تيديد المجني عميو، 
 .3ريمةنتقاـ منو كتيدئة الشعكر العاـ الثائر بسبب جسامة الجذلؾ كقاية المتيـ مف احتماالت االكك

كاعتبر بعض الفقو أف التكقيؼ أك الحبس االحتياطي لممتيـ بالتخابر ال يعد عقكبة؛ ألف 
العقكبة ال تصدر بغير حكـ قضائي باإلدانة، كيثير التكقيؼ نزاعا بيف مصمحتيف، مصمحة المتيـ في 

حة أال يحبس إال إذا صدر حكـ بإدانتو، كمصمحة المجتمع في حبسو قبؿ إدانتو مف أجؿ مصم
التحقيؽ، كقد غمب الشارع مصمحة المجتمع مع عدـ إغفاؿ مصمحة المتيـ فكضع شركطا لمحبس 

 .4كحصره في مدد قصيرة تكفؿ أال تسمب حريتو إال في النطاؽ المحدكد الذم تقتضيو مصمحة التحقيؽ

                                                           
، الجزء األكؿ، 2001( لسنة 3طارؽ محمد الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 1

 .437مرجع سابؽ، ص
، 1976محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاىرة، القاىرة، الطبعة األكلى،  2

 .306ص
 .79، ص1996عبد الفتاح مراد، أصكؿ أعماؿ النيابات، المكتبة الكبرل، اإلسكندرية،  3
 .500كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 4
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ي كاعتبر رأم آخر مف الفقو أف األصؿ فيو أنو عقكبة، كبالتالي يجب أال يكقع إال بحكـ قضائ
بعد محاكمة عادلة تتكفر فييا لممتيـ ضمانات الدفاع عف نفسو، كذلؾ إعماال ألصؿ عاـ مف أصكؿ 

ىك أف األصؿ في اإلنساف البراءة، كمع ذلؾ  -بؿ ىك حؽ مف حقكؽ اإلنساف-المحاكمات الجنائية 
حبس االحتياطي أجازه المشرع لممحقؽ في التحقيؽ االبتدائي بمجرد أف يبدأ التحقيؽ أك أثناء سيره؛ فال

 .1إجراء مف إجراءات التحقيؽ كيتعارض مع أصؿ البراءة المفترض في اإلنساف

ف كاف يتـ عف كيرل الباحث  أف التكقيؼ أك الحبس االحتياطي لممتيـ بالتخابر ال يعد عقكبة كا 
نما ىك إجراء تحفظي لضماف عدـ ىركب المتيـ بالتخابر مف كجو العدالة أك لضما ف طريؽ القضاء؛ كا 

فيك إجراء  عتداء عميو، كبالتاليا ضمانا لمحفاظ عمى المتيـ مف االعدـ طمسو لمعالـ الجريمة، كأيض
سباب تصب في مصمحة العدالة سكاء كانت تصب في مصمحة المجتمع أك مصمحة المتيـ أل تحفظي

 بالتخابر.

 مدة التوقيف أو الحبس االحتياطيأ. 
 شريع المصريمدد التوقيف أو الحبس االحتياطي في الت .1

لفقرة الرابعة أكجب الدستكر المصرم عمى المشرع تحديد مدة الحبس االحتياطي، فنص في ا
عمى أنو: "ينظـ القانكف أحكاـ الحبس االحتياطي كمدتو كأسبابو"، كقد حدد قانكف  ( منو35مف المادة )

اإلجراءات الجنائية مدة الحبس االحتياطي بنصكص صريحة، كتختمؼ مدة الحبس االحتياطي الجائزة 
 بحسب جية التحقيؽ اآلمرة بو.

لو أف يأمر بحبس ف ، فإفإذا كاف قاضي التحقيؽ ىك القائـ بالتحقيؽ سمطة قاضي التحقيق:
المتيـ بالتخابر احتياطيا لمدة خمسة عشر يكما، فإذا لـ تكؼ ىذه المدة جاز لمقاضي بعد سماع أقكاؿ 
النيابة العامة كالمتيـ أف يصدر أمرا بمد الحبس مدة أك مددا أخرل ال يزيد مجمكعيا عمى خمسة 

 .2كأربعيف يكما

                                                           
 .397عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في الفقرة األكلى منو عمى أنو: "ينتيي الحبس 142حيث نصت المادة ) 2

ماع أقكاؿ النيابة االحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يكما عمى حبس المتيـ، كمع ذلؾ يجكز لقاضي التحقيؽ بعد س
 العامة كالمتيـ أف يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرل ال يزيد مجمكعيا عمى خمسة كأربعيف يكما".



163 
 

ذا كانت النيابة  سمطة النيابة العامة:وأما  فإف ليا أف  ،العامة ىي التي تتكلى التحقيؽكا 
تصدر أمرا بالحبس االحتياطي لمدة أقصاىا أربعة أياـ تحسب مف كقت تسميـ المتيـ مقبكضا عميو إذا 

 .1كاف مأمكر الضبط القضائي ىك الذم قاـ بالقبض عميو

ائيا أف فإذا لـ تكؼ مدة النيابة العامة كجب عمييا قبؿ انقض سمطة القاضي الجزئي:وأما 
تعرض األكراؽ عمى القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة كالمتيـ، 

مد الحبس االحتياطي لمدة أك لمدد متعاقبة بحيث ال يزيد مجمكع مدد الحبس عمى خمسة  كلمقاضي
 .2كأربعيف يكما

لنيابة العامة قبؿ انقضائيا كجب عمى ا ،فإذا لـ تكؼ المدة كذلؾ سمطة غرفة المشورة:وأما 
غرفة المشكرة لتصدير أمرىا بعد سماع أقكاؿ  يإحالة األكراؽ إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة ف"

النيابة العامة كالمتيـ بمد الحبس مددا متعاقبة ال تزيد كؿ منيا عمى خمسة كأربعيف يكما إذا اقتضت 
ر عمى النائب العاـ إذا انقضى عمى حبس المتيـ "، "كمع ذلؾ يتعيف عرض األممصمحة التحقيؽ ذلؾ
 .3"نتياء مف التحقيؽذ اإلجراءات التي يراىا كفيمة لبلكذلؾ التخا احتياطيا ثبلثة شيكر

كفى جميع األحكاؿ ال يجكز أف تزيد مدة الحبس االحتياطي عمى ستة شيكر، ما لـ يكف 
ىذه المدة، فإذا كانت التيمة المنسكبة إليو  المتيـ قد أعمف بإحالتو إلى المحكمة المختصة قبؿ انتياء

جناية فبل يجكز أف تزيد مدة الحبس االحتياطي عمى ستة شيكر إال بعد الحصكؿ قبؿ انقضائيا عمى 
أمر مف المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزيد عمى خمسة كأربعيف يكما قابمة لمتجديد لمدة أك مدد 

ال كجب اإلفراج عف  .4جميع األحكاؿ يالمتيـ ف أخرل مماثمة، كا 

 مدد التوقيف أو الحبس االحتياطي في التشريع األردني .2
 لقد حدد قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني مدة التكقيؼ بنصكص صريحة.

                                                           
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في الفقرة األكلى منو عمى أنو: "األمر بالحبس 201حيث تنص المادة ) 1

لمدة األربعة أياـ التالية لمقبض عمى المتيـ، أك تسميمو لمنيابة العامة  الصادر مف النيابة العامة ال يككف نافذ المفعكؿ إال
 إذا كاف مقبكضا عميو مف قبؿ".

 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.202المادة ) 2
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.143الفقرة األكلى كالثانية مف المادة ) 3
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.143الفقرة الثالثة مف المادة ) 4
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ف يصدر بحقو مذكرة تكقيؼ لمدة ال أيجكز لممدعي العاـ  المتيـ بالتخابربعد استجكاب 
كلمدة ال  ،عميو قانكنا بالحبس مدة تزيد عمى سنتيف ليو معاقباإذا كاف الفعؿ المسند إياـ أتتجاكز سبعة 

األدلة  ليو معاقبا عميو قانكنا بعقكبة جنائية كتكافرتإذا كاف الفعؿ المسند إتتجاكز خمسة عشر يكما 
ف أذلؾ عمى ليو، كيجكز لو تمديد ىذه المدة كمما اقتضت مصمحة التحقيؽ إالتي تربطو بالفعؿ المسند 

شير في الجنايات المعاقب عمييا قانكنا بعقكبة مؤقتة كستة أكثبلثة  ال يتجاكز التمديد شيرا في الجنح
 .1تمديد مدة التكقيؼ بعدىا ما لـ يتـ تيـ بالتخابرمالف يفرج عف أخرل كعمى شير في الجنايات األأ

تيف السابقتيف استمرار تكقيؼ ذا اقتضت مصمحة التحقيؽ قبؿ انتياء المدد المبينة في الفقر ا  ك 
 ،ممؼ الدعكل عمى المحكمة المختصة بنظر الدعكل كجب عمى المدعي العاـ عرض المتيـ بالتخابر،

ككيمو حكؿ  كأ المتيـ بالتخابرقكاؿ أكلممحكمة كبعد االطبلع عمى مطالعة المدعي العاـ كسماع 
ف تقرر قبؿ انتياء تمؾ المدة تمديد أكراؽ التحقيؽ أكاالطبلع عمى  ،مبررات استمرار التكقيؼ مف عدمو

ف ال يزيد أعمى  ،شير في الجناياتأتتجاكز في كؿ مرة شيرا في الجنح كثبلثة  مدة التكقيؼ لمدة ال
قصى كعمى ربع الحد األ ،الجنح شير فيأربعة أحكاؿ عمى مجمكع التكقيؼ كالتمديد في جميع األ

ك أفراج عف المكقكؼ بكفالة ف تقرر اإلأك أقانكنا بعقكبة مؤقتة،  لمعقكبة في الجناية المعاقب عمييا
 .2مف تمؾ الحاالت بدكنيا في أم

 مدد التوقيف أو الحبس االحتياطي في التشريع الفمسطيني .3
أكجب القانكف األساسي الفمسطيني عمى المشرع تحديد مدة الحبس االحتياطي، فنصت المادة 

كيحدد القانكف مدة الحبس االحتياطي،..."، كقد حدد قانكف أصكؿ ( منو عمى أنو: "...، 2/ 11)
 المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية كقانكف القضاء العسكرم مدة الحبس االحتياطي.

/ أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم مدة تكقيؼ المتيـ، حيث 88فقد حددت المادة )
بعد مضى خمسة عشر يكما عمى تكقيؼ المتيـ كيجكز لممدعي  ينتيي التكقيؼ حتمانصت عمى أنو: "

العاـ تجديد التكقيؼ لمدة ال تتجاكز الخمسة كأربعيف يكما كال يجكز تجاكز ىذه المدة إال بإذف مف 
 ".رئيس الييئة القضائية

                                                           
 .2009كالمعدؿ لسنة  1961( لسنة 9( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )1/ 114المادة ) 1
 .2009كالمعدؿ لسنة  1961( لسنة 9( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )3/ 114المادة ) 2
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/ ب( مف ذات القانكف صبلحية خاصة لمنائب العاـ بخصكص مدة 88كقد أعطت المادة )
أما في الجرائـ المخمة بأمف الثكرة فيجكز لمنائب العاـ التخابر، حيث نصت عمى أنو: "تكقيؼ المتيـ ب

ذا لـ ينتو التحقيؽ جاز تمديد التكقيؼ ثبلثة أشير أخرل بمكافقة رئيس الييئة  تكقيفو ثبلثة أشير كا 
 ".القضائية

ينتيي  -2أما قانكف القضاء العسكرم فقد كضح أكثر في مدد التكقيؼ، حيث نص عمى أنو: "
يجكز  -3. الحبس االحتياطي الصادر مف النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يكما مف يكـ الحبس

لقاضي المحكمة العسكرية المركزية تمديد الحبس مدة أك مددا أخرل ال يزيد مجمكعيا عمى خمسة 
مديد حبسو لمدد إذا لـ ينتو التحقيؽ فمممحكمة العسكرية الدائمة المختصة محميا ت -4. كأربعيف يكما

ال يجكز بأم حاؿ أف تزيد مدد الحبس المشار إلييا في الفقرات أعبله عمى  -5. أخرل أك اإلفراج عنو
ال يفرج فكرا عف المتيـ ما لـ تتـ إحالتو لممحكمة المختصة لمحاكمتو  .1"ستة أشير كا 

 انقضاء التوقيف أو الحبس االحتياطيب. 
عتبارات تتصؿ بمصمحة التحقيؽ، فإذا زالت أك تغيرت ا جراء مؤقت اقتضتو التكقيؼ بطبيعتو إ

حيث أف  .2ىذه االعتبارات فثبت أف مصمحة التحقيؽ لـ تعد تقتضيو فإنو يتعيف إنياؤه إذ قد زالت عمتو
التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني قد اتخذت نظاـ إخبلء السبيؿ بنكعيو الكجكبي كالجكازم 

 إلنياء التكقيؼ.كطريقة 

 انقضاء التوقيف أو الحبس االحتياطي في التشريع المصري .1
يتخذ انقضاء الحبس االحتياطي لممتيـ بالتخابر في التشريع المصرم صكرة "اإلفراج المؤقت"، 

 كىك متصكر في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي كالنيائي، كاإلفراج المؤقت نكعاف: كجكبي كجكازم.
يعني التزاـ سمطة التحقيؽ باإلفراج عف المتيـ بالتخابر دكف أف  وجوبيواإلفراج المؤقت ال

فراج الكجكبي حاالت قدر الشارع أف عمة الحبس االحتياطي قد ككف ليا تقدير مبلءمتو، كمكضع اإلي
 :3نقضاؤه، كىذه الحاالت أربعاك ال شؾ فيو، كمف ثـ يتعيف حتما زالت عمى نح

                                                           
 ( مف قانكف القضاء العسكرم.5، 4، 3، 2/ 76المادة ) 1
 .512كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 2
 .730محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 3
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( مف قانكف اإلجراءات الجنائية )في فقرتيا 142الحالة المادة )نصت عمى ىذه  :الحالة األولى
الثانية( فقررت أنو "في مكاد الجنح اإلفراج حتما عف المتيـ المقبكض عميو بعد مركر ثمانية أياـ مف 
تاريخ استجكابو إذا كاف لو محؿ إقامة معركؼ في مصر ككاف الحد األقصى لمعقكبة قانكنا ال يتجاكز 

 .ـ يكف عائدا كسبؽ الحكـ عميو بالحبس أكثر مف سنة"سنة كاحدة كل

مكضع ىذه الحالة أف يتبيف لسمطة التحقيؽ أف الجريمة المسندة إلى المتيـ ال  :الحالة الثانية
يجكز فييا الحبس االحتياطي؛ كعمة كجكب اإلفراج المؤقت في ىذه الحالة ىي ثبكت انتفاء السند 

 القانكني لمحبس االحتياطي.

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية في قكليا: "إذا رأل 154نصت عمييا المادة ) :لثالثةا الحالة
قاضي التحقيؽ أف الكاقعة ال يعاقب عمييا القانكف أك أف األدلة عمى المتيـ غير كافية، يصدر أمرا بأف 

ارت إلى ال كجو إلقامة الدعكل. كيفرج عف المتيـ المحبكس إف لـ يكف محبكسا لسبب آخر"، كقد أش
 .مف ذات القانكف (209( كالمادة )176ىذه الحالة كذلؾ المادتاف )

أف مدة الحبس االحتياطي قد انقضت دكف أف يطرأ سبب  مكضع ىذه الحالة :الحالة الرابعة
 قانكني المتدادىا.

فمرىكف بتقدير سمطة التحقيؽ، فيك تقديرم ليا، كمحمو تقديرىا  1أما اإلفراج المؤقت الجوازي
 أف مصمحة التحقيؽ لـ تعد تقتضيو؛ كصفتو التقديرية تقابؿ الصفة التقديرية لمحبس االحتياطي.

أك مف تمقاء  بالتخابر أمر بو سمطة التحقيؽ بناء عمى طمب المتيـتكاإلفراج المؤقت الجكازم 
زاء جميع المتيميفالتخابر جرائـىك جائز في جميع نفسيا، ك  ، كفي أية مرحمة بمغيا بالتخابر ، كا 

بالحضكر  بالتخابر التحقيؽ، كقد تطمب الشارع شرطيف لتقرير ىذا اإلفراج: األكؿ، أف يتعيد المتيـ
لو  يفأما الشرط الثاني، فيك أف يع .2كبأال يفر مف تنفيذ الحكـ الذم يمكف أف يصدر ضده ،كمما طمب

ذا كاف اآلمر باإلفراج ىك قاضي  .3محبل في الجية الكائف بيا مركز المحكمة إف لـ يكف مقيما فييا كا 

                                                           
 .731محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.144ة األكلى مف المادة )الفقر  2
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.145المادة ) 3



167 
 

التحقيؽ، فيضاؼ إلى ذلؾ شرط ثالث، ىك أف يسمع أقكاؿ النيابة العامة قبؿ أف يصدر األمر 
 .1باإلفراج

 انقضاء التوقيف أو الحبس االحتياطي في التشريع األردني .2
التكقيؼ لممتيـ بالتخابر في التشريع األردني صكرة "إخبلء السبيؿ"، ىك متصكر يتخذ انقضاء 

خبلء السبيؿ نكعاف: كجكبي كجكازم.  في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي كالنيائي، كا 

خبلء السبيؿ الكجكبي أك إطبلؽ السراح ىك حؽ لممتيـ بالتخابر المحجكزة حريتو في  كا 
. كالحاالت التي يجب فييا إخبلء 2إحدل حاالتو المحددة قانكنا استعادتيا عمى كجو حتمي لدل تكافر

 :3سبيؿ المدعى عميو ىي

/ ب( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 2/ 114نصت عمى ىذه الحالة المادة ) :الحالة األولى
ىك أنو ليس لو محؿ إقامة ثابت كمعركؼ  المتيـ بالتخابرالجزائية، كىي التي يككف فييا مبرر تكقيؼ 

المنسكبة إليو  التخابر جريمةتكافرت ثبلثة شركط ىي: أف تككف في المممكة، فيتعيف اإلفراج عنو إذا 
مف نكع الجنحة، كأال تجاكز عقكبة الحبس المقررة ليا سنتيف، كأف يقدـ كفيبل تكافؽ عميو الجية 

 يضمف حضكره كمما طمب إليو ذلؾ. -المحكمة المحقؽ أك-القضائية الناظرة في الدعكل 

جريمة كىي الحالة التي يتبيف فييا لمجية القضائية الناظرة في الدعكل أف  :الحالة الثانية
بالحبس لمدة ال تزيد  ال يجكز فييا التكقيؼ: كأف تككف جنحة معاقبا عمييا لممتيـالمنسكبة  التخابر

 كف أصكؿ المحاكمات الجزائية.( مف قان1/ 114بمكجب المادة ) عمى سنتيف

ككاضح أف المسكغ إلخبلء السبيؿ الكجكبي في ىذه الحالة ىك ثبكت أف التكقيؼ كاف غير 
 .4جائز ابتداء الفتقاره أحد شركطو، كىك السند القانكني لمتكقيؼ

بمقتضى أمر قبض أك مذكرة  المتيـ بالتخابركىي الحالة التي يقبض فييا عمى  :الحالة الثالثة
دكف أف يستجكبو المحقؽ، فيتعيف إطبلؽ سراحو  ساعة إحضار، كيبقى في النظارة مدة أربع كعشريف

                                                           
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.144الفقرة الثانية مف المادة ) 1
 .437حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 2
 كما بعدىا. 461حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 3
 .730محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 4
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ال اعتبر حجز حريتو عمبل تعسفيا، كلكحؽ المكظؼ المسئكؿ بجريمة حجز  حاؿ انتياء ىذه المدة، كا 
تجكبو المحقؽ كلـ يأمر بتكقيفو كجب . فإذا اس1الحرية الشخصية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات

 إطبلؽ سراحو في الحاؿ.

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، كىي التي 108كنصت عمييا المادة ) :لة الرابعةالحا
مكقكؼ أك مسجكف بصفة غير قانكنية  متيـ بالتخابريعمـ فييا أحد أعضاء ىيئة النيابة العامة بكجكد 

ؼ أك الحبس كجب عميو أف ينتقؿ فكرا إلى المحؿ المكجكد فيو ىذا أك في محؿ غير مخصص لمتكقي
، كأف يقكـ بإجراء التحقيؽ، كأف يأمر باإلفراج عف المكقكؼ أك المسجكف بصفة غير قانكنية، المتيـ

 كعميو أف يحرر محضرا بذلؾ.

ص ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، كتتمخ130كنصت عمييا المادة ) :الحالة الخامسة
دلة أك لفعؿ ال يؤلؼ جرما أك النتفاء األفي أنو إذا أصدر المدعي العاـ قرارا بمنع المحاكمة لككف ا

عدـ كفايتيا، أك قرارا بإسقاط دعكل الحؽ العاـ لسبب مف أسباب السقكط، ككافؽ النائب العاـ عمى ىذا 
 القرار كجب عميو أف يأمر بإطبلؽ سراح المدعى عميو المكقكؼ.

( مف القانكف ذاتو عمى أنو إذا أصدر المدعي العاـ قرارا بمزـك 133لمادة )كما نصت ا
بجناية يرسؿ إضبارة الدعكل إلى النائب العاـ، فإذا كجد األخير أف الفعؿ ال  المتيـ بالتخابرمحاكمة 

أف افية، أك كأك أف األدلة غير  ةيؤلؼ جرما أك أنو لـ يقـ الدليؿ عمى أف المدعى عميو ارتكب الجريم
الجـر قد سقط بأحد أسباب السقكط، يقرر فسخ قرار المدعي العاـ كيمنع محاكمتو أك يسقط الدعكل 

 العامة، كيأمر بإخبلء سبيمو إذا كاف مكقكفا، ما لـ يكف مكقكفا لسبب آخر.

كىي الحالة التي يصدر فييا المدعي العاـ المحقؽ قرارا بعدـ سماع الدعكل  :الحالة السادسة
في  المتيـ بالتخابرلكجكد قيد يمنع تحريؾ الدعكل العامة ابتداء، تعيف عميو أف يأمر بإطبلؽ سراح 

 الحاؿ.

 .تياء مدة التكقيؼانمكضع ىذه الحالة  :الحالة السابعة

أك بعدـ مسئكليتو أك بإسقاط الدعكل  المتيـ بالتخابرءة إذا قضت المحكمة ببرا :الحالة الثامنة
ذا قضت  أطمؽ سراحو فكر صدكر الحكـ بالرغـ مف استئنافو أك تمييزه، ما لـ يكف مكقكفا لداع آخر، كا 

                                                           
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.113المادة ) 1
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. كما يتعيف إطبلؽ 1فكر إنفاذىا المتيـ بالتخابرالمحكمة بعقكبة سالبة لمحرية أك بالغرامة أطمؽ سراح 
 .2إذا قررت المحكمة إيقاؼ تنفيذ العقكبة تخابرالمتيـ بالسراح 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في قكليا: 355كنصت عمييا المادة ): الحالة التاسعة
إذا حبس المحككـ عميو إيفاء لمغرامة كالرسكـ كأظير رغبتو كىك في السجف في أف يدفعيا إلى الخزينة "

حضاره إليو لدفع األمكاؿ المترتبة بعد حسـ  يأمر المدعي العاـ أك مف يقـك مقامو بإخراجو مف السجف كا 
ما يكازم منيا المدة التي قضاىا في الحبس، باعتبار عف كؿ يكـ خمسماية فمس أك أم جزء منيا إف 

."  كانت مف الغرامة، أك كانت مف الرسـك

المكقكؼ، تصدر  المتيـ بالتخابرفيك رخصة بإعادة الحرية إلى  3أما إخالء السبيل الجوازي
 بقرار قضائي مؤقت في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل، كفؽ شركط حددىا القانكف.

خبلء السبيؿ الجكازم ( مف قانكف أصكؿ 1/ 126في المادة ) مشرع األردنيقد أقره ال ،4كا 
المحاكمات الجزائية كالتي نصت عمى أنو: "يجكز لممحكمة أك لممدعي العاـ أك لقاضي الصمح الذم 

ـ إليو طمب تخمية السبيؿ بكفالة أف يقرر التخمية أك أف يرفضيا أك يعيد النظر في قراره السابؽ قد
حسب مقتضى الحاؿ"، فإذا لـ يسترد المحقؽ مذكرة التكقيؼ أك لـ تتكافر إحدل حاالت إخبلء السبيؿ 

ية سبيمو في جميع المكقكؼ طمب تخملممتيـ بالتخابر رع ىي أف شمفإف القاعدة التي قررىا ال ؛كبيالكج
الجريمة المسندة إليو، كأف الجية القضائية المختصة ليست  نكع ار التحقيؽ كالمحاكمة، كميما كافأدك 

ممزمة بالمكافقة عمى ىذا الطمب؛ بؿ تممؾ سمطة المبلئمة في تقرير إخبلء السبيؿ مف عدمو، كتتخذ 
تكقيؼ في ضكء تقدير الكقائع كاألدلة قرارىا بالسمب أك باإليجاب بعد مبلحظة العمة التي اقتضت ال

                                                           
( مف قانكف مراكز اإلصبلح 19ؿ المحاكمات الجزائية، كنصت المادة )( مف قانكف أصك 238( ك)193المادتيف ) 1

عمى مدير المركز إطبلؽ سراح النزيؿ عند انتياء مدة الحكـ أك التكقيؼ.  -عمى أنو: "أ 2004( لسنة 9كالتأىيؿ رقـ )
في اليـك السابؽ  يطمؽ سراح النزيؿ في المكعد المقرر إلخبلء سبيمو شريطة مراعاة إطبلؽ سراح النزيؿ المسمـ -ب

لمكعد انتياء الحكـ الصادر بحقو إذا صادؼ يـك جمعة كالنزيؿ المسيحي إذا صادؼ مكعد انتياء الحكـ الصادر بحقو 
 يـك أحد أك عيدا دينيا ألم كاحد منيما كذلؾ إذا كانت مدة الحكـ عمى أم منيما أسبكعا فأكثر".

 ( مكررا مف قانكف العقكبات األردني.54المادة ) 2
 كما بعدىا. 464حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 3
يطمؽ عمى ىذه الطريقة مف طرؽ انقضاء التكقيؼ تسمية )اإلفراج المؤقت( في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في  4

)تخمية السبيؿ( في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  (، بينما يطمؽ عمييا تسمية )إخبلء السبيؿ( أك144المادة )
 (.130(، كتسمية )اإلفراج بالكفالة( في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة )126األردني في المادة )
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. كيعني ذلؾ أف إخبلء السبيؿ الجكازم، 1كالظركؼ كمقتضيات التحقيؽ كأثر الجريمة في المجتمع
المكقكؼ؛ بؿ ىك رخصة تخضع لتقدير الجية لممتيـ بالتخابر خبلفا إلخبلء السبيؿ الكجكبي، ليس حقا 

 .2الجكازية لقرار التكقيؼ القضائية المختصة، كصفتو الجكازية تقابؿ الصفة

 3انقضاء التوقيف أو الحبس االحتياطي في التشريع الفمسطيني .3
األصؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم أف التكقيؼ محدد بمدة ال تتجاكز خمسة 

أنو معاقبا عميو بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير، غير  عشر يكما إذا كاف الفعؿ المسند إلى المتيـ
 .4يجكز تمديد مدة التكقيؼ عند الضركرة مف كقت آلخر

المكقكؼ بناء عمى طمبو، كىناؾ أيضا حاالت  بالتخابر كلكف ال مانع مف إخبلء سبيؿ المتيـ
 يككف فييا اإلخبلء حتميا أك كاجبا إذا تكافرت شركط خاصة كضعت لو.

ينتيي التكقيؼ حتما أنو: " ( مف نفس القانكف عمى88نصت المادة )كقد  ،إخالء السبيل حكما
( مف نفس القانكف عمى أنو: 91بعد مضى خمسة عشر يكما عمى تكقيؼ المتيـ ..."، كنصت المادة )

"إذا كاف الحد األقصى لمعقكبة التي تستجكبيا الجريمة الحبس سنة ككاف لممتيـ محؿ إقامة جاز 
 لممدعي العاـ إخبلء سبيمو بعد استجكابو".

يككف كاجبا أثناء التحقيؽ  لممتيـ بالتخابر السابقة نجد أف إخبلء السبيؿكباستقراء النصكص 
 إذا اكتممت الشركط التالية، كىي:

 .بالتخابر إذا انقضت مدة خمسة عشر يكما عمى تكقيؼ المتيـ . أ
 مف نكع جنحة ككاف الحد األقصى لمعقكبة المقررة لو سنة كما دكف. ت جريمة التخابرإذا كان . ب
 محؿ إقامة معركؼ. بالتخابر أف يككف لممتيـ . ج

                                                           
 .259، ص301، رقـ 1، المجمكعة الجزائية لمدركزلي، ج9/9/1965نقض سكرم،  1
 .731جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإل 2
، مرجع 1979عبد الحميد لطفي العيمة، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  3

 كما بعدىا. 156سابؽ، ص
 / أ، ب( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.88المادة ) 4

 .2008( لسنة 4( مف قانكف القضاء العسكرم رقـ )5، 4، 3، 2/ 76كالمادة )
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 إذا لـ تنطبؽ عمى المتيـكذلؾ  ،الموقوف بالتخابر إخالء السبيل بناء عمى طمب المتيم
المكقكؼ حالة إخبلء السبيؿ حكما، فمو أف يطمب إخبلء سبيمو في كؿ طكر مف أطكار  بالتخابر

خبلء السبيؿ يمكف أف تقرره سجريمة التخابرالدعكل كميما كاف نكع  مطة التحقيؽ أثناء التحقيؽ ، كا 
 االبتدائي أك المحكمة فيما بعد إذا كضعت يدىا عمى الدعكل.

 : إجراءات جمع األدلةثانيا
إجراءات جمع األدلة ىي اليدؼ المبتغى مف التحقيؽ االبتدائي، كما اإلجراءات االحتياطية 

كاألدلة المقصكدة ىنا ىي أدلة ضد المتيـ بالتخابر إال إجراءات تتخذ لخدمة إجراءات جمع األدلة، 
جراءات جمع األدلة بشأف 1اإلثبات كأدلة النفي عمى حد سكاء؛ فاليدؼ ىك الكصكؿ إلى الحقيقة . كا 

 ستجكاب.راقبة المحادثات التميفكنية، كاالجريمة التخابر ىي سماع الشيكد، م

 سماع الشيود. 1
في اإلثبات الجزائي، كالطريؽ العادم تعتبر الشيادة عماد اإلجراءات الجزائية كاألكثر شيكعا 
. كنصت التشريعات المقارنة كالتشريع 2لو، كتقع عمى كقائع مادية ال تثبت بالمستندات أك المحررات
 .3الفمسطيني عمى سماع الشيكد كأحد إجراءات التحقيؽ االبتدائي

التحقيؽ، سكاء كالشيادة ىي دليؿ مف األدلة الجنائية التي يسعى المحقؽ لجمعيا لمكصكؿ إلى 
كاف ذلؾ إلثبات الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ أك نفي الجريمة أك نفي نسبتيا إليو، فيي إجراء مف 

 .4إجراءات التحقيؽ االبتدائي كالنيائي يقرر فيو الشاىد ما كصؿ إلى عممو بحاسة مف حكاسو

 السمطة التقديرية لممحقق في سماع الشيودأ. 
يرل أف سماعيـ سكؼ يفيد التحقيؽ، سكاء كانكا شيكد إثبات أك يسمع المحقؽ الشيكد الذيف 

فإف سماع المحقؽ ليـ سكؼ يعطؿ التحقيؽ؛  ،شيكد نفي، أما أكلئؾ الذيف ال جدكل مف سماع أقكاليـ
يستكم في ك كلذلؾ كضع المشرع في يد المحقؽ سمطة تقدير جدكل سماع الشاىد الصالح لمتحقيؽ، 

                                                           
 .451عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
(، 18، مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا، الجزء )26/3/1963(، جمسة 61/ 35القضية رقـ ) 2

 .28، ص1999ح جية النشر، إعداد كليد الحايؾ، غير مكض
( مف قانكف 69(، كالمادة )68( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )2/ 111(، كالمادة )110المادة ) 3

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.77أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، كالمادة )
 .454عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 4
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مف المحقؽ، أك بناء عمى طمب أحد أطراؼ القضية؛ بؿ لو أف يسمع  ذلؾ أف يككف سماعيـ بمبادرة
 .2 1الشاىد إذا حضر مف تمقاء نفسو كطمب سماع معمكماتو في القضية كقدر المحقؽ أىميتيا

كمتى قرر المحقؽ سماع معمكمات بعض الشيكد سكاء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى 
. فإف تخمؼ 3ضكر في كقت كمكاف محدديف لئلدالء بمعمكماتيـطمب الخصكـ، فإنو يتعيف إعبلنيـ بالح

. إال إذا كاف تخمفو لعذر ال 4عف الحضكر فمممدعي العاـ أف يقرر إحضاره، كيغرمو حسب القانكف
 يسمح لو باالنتقاؿ إلى مكاف الشيادة، فمعضك النيابة االنتقاؿ إلى محؿ إقامة الشاىد.

ة بحمؼ اليميف؛ لذا أكجبت التشريعات عمى عضك النيابة كال تصح الشيادة إال إذا كانت مسبكق
 .5أك المحقؽ أف يحمؼ الشاىد اليميف

أما إذا حضر الشاىد كامتنع بعد حضكره عف أداء الشيادة أك عف حمؼ اليميف التي يجب 
. غير أف المشرع األردني لـ يضع 6عميو أف يؤدييا، اعتبر المشرع ذلؾ جريمة يعاقب عمييا القانكف

أف  ردنيأف ىذا قصكرا يجب عمى المشرع األ متناع الشاىد عف حمؼ اليميف، كيرل الباحثء حاؿ اجزا
يتداركو بضركرة النص عمى ذلؾ كمنح المدعي العاـ الحؽ بتكقيع العقكبات عمى الشاىد حاؿ امتناعو 

 عف حمؼ اليميف.
  

                                                           
 .461عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
( مف قانكف 69(، كالمادة )68( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )2/ 111(، كالمادة )110المادة ) 2

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.78( كالمادة )77ؿ المحاكمات الجزائية األردني، كالمادة )أصك 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 69( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )1/ 111المادة ) 3

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.78األردني، كالمادة )
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 75( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )208(، )117المادة ) 4

( مف قانكف البينات 86(، كالمادة )84( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )85األردني، المادة )
 .2001( لسنة 4الفمسطيني رقـ )

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 71( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )283دة )(، كالما116المادة ) 5
( مف قانكف البينات 93( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )1/ 225الجزائية األردني، المادة )

 الفمسطيني.
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 2/ 75)( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة 1/ 119المادة ) 6

 ( مف قانكف البينات الفمسطيني.94( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )88األردني، المادة )
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 ضمانات الدفاع عند سماع الشيودب. 
الفمسطيني حؽ المتيـ بالتخابر في الحضكر  كالتشريع المصرممف ىذه الضمانات في التشريع 

. إال 1أثناء إدالء الشيكد بأقكاليـ ما لـ يقرر المحقؽ أك عضك النيابة غير ذلؾ لبلستعجاؿ أك الضركرة
أف التشريع األردني قد جاء خبلؼ ذلؾ، بالرغـ مف أف حضكر المتيـ بالتخابر كسائر الخصـك ىك 

ات التحقيؽ، فيك مف قبيؿ الضمانات التي يعطييا المشرع لمدفاع؛ إال أف األصؿ في جميع إجراء
المشرع األردني قد استثنى صراحة مف ىذه اإلجراءات سماع الشيكد، كبالرغـ مف أنو لـ يعطيـ حقيـ 

 .2في الحضكر؛ إال أنو أجاز ليـ االطبلع عمى شيادة الشيكد

 إجراءات سماع الشيودت. 
 -قدر اإلمكاف–حددت التشريعات ىذه اإلجراءات مستيدفة بيا كفالة صدؽ الشيادة كدنكىا 
. كبالتالي يجب 3مف الحقيقة، ثـ تدكينيا عمى النحك الذم يضمف مطابقة المدكف لحقيقة ما أدلي بو

 عمى عضك النيابة أك المحقؽ عند سماع شيادة الشيكد ما يمي:
ضعيـ في مكاف معزكليف عف بعض كعف المكاطنيف، كلو أف يسمع كؿ شاىد عمى انفراد، كي .1

 .4أف يكاجو الشيكد بعضيـ ببعض كبالمتيـ
 .5التثبت مف كؿ شاىد مف اسمو كعمره كمينتو كمكطنو كعنكانو، كعبلقتو بالخصـك .2
يتـ تدكيف الشيادة بمحضر، كيتـ كضع إمضاء عضك النيابة أك المحقؽ كالكاتب كالشاىد في  .3

 .6محضر التحقيؽ
  

                                                           
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.1/ 82( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كالمادة )2/ 115المادة ) 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.1/ 64ادة )الم 2
 .663محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 3
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، 70( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )112المادة ) 4

( مف قانكف اإلجراءات 80، المادة )2006( لسنة 1ئية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ )( مف التعميمات القضا480المادة )
 ( مف قانكف البينات الفمسطيني.84الجزائية الفمسطيني، كالمادة )

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، 71( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )113المادة ) 5
 ( مف قانكف البينات الفمسطيني.91ف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )( م79المادة )

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، 72( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )114المادة ) 6
 مف قانكف البينات الفمسطيني.( 99( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني، كالمادة )416المادة )
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 االستجواب. 2
يعتبر االستجكاب مف أىـ إجراءات الدعكل الجزائية، فيك الذم يربط بيف جميع كقائعيا، 
كيبحث في مدل جديتيا لتحقيؽ ىدفيا األكؿ في الكصكؿ لمحقيقة كتكقيع الجزاء عمى مقترفييا، كلـ يعد 

كما كاف شائعا؛ بؿ اليدؼ منو قاصرا عمى مجرد البحث عف األدلة ضد المتيـ، كالعمؿ عمى إدانتو 
أصبح يسعى كراء الحقيقة ليس إال، كيعني في سبيؿ الكصكؿ إلييا بقرائف كأدلة النفي عنايتو بتمؾ 

 .1الخاصة باإلثبات، كبالتيسير لممتيـ بإبداء دفاعو مراعاة لحسف سير العدالة القضائية

لمختمفة قبمو، كعرفت محكمة النقض المصرية االستجكاب بأنو: "مكاجية المتيـ باألدلة ا
 .2عتراؼ"ك يعترؼ بيا إذا شاء االكمناقشتو مناقشة تفصيمية، كيما يفندىا إف كاف منكرا لمتيمة أ

كعرفتو محكمة التمييز األردنية بأنو: "مناقشة المشتكى عميو عمى كجو مفصؿ في األدلة 
 .3القائمة في الدعكل إثباتا كنفيا أثناء التحقيؽ معو"

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو: "مناقشة المتيـ بصكرة ( 94كعرفتو المادة )
تفصيمية بشأف األفعاؿ المنسكبة إليو كمكاجيتو باالستفسارات كاألسئمة كالشبيات عف التيمة كمطالبتو 

 باإلجابة عمييا".

كيختمؼ االستجكاب بذلؾ عف السؤاؿ كالمكاجية؛ فالسؤاؿ يعني مجرد استيضاح المتيـ أمر 
جريمتو، كاالستماع إلى إجابتو، كمطالبتو بجبلء الغمكض في أقكالو، كال يتضمف ذلؾ مناقشة تفصيمية 
أك مكاجية بأدلة االتياـ، كالمكاجية ىي الجمع بيف متيـ كآخر، أك بيف المتيـ كشاىد لكي يدلي كؿ 

يدؼ المحقؽ منيما بأقكالو في مكاجية اآلخر؛ فإف كاف تناقضا طكلب كؿ منيما بتفسيره، كيست
بالمكاجية أف يستخمص مف مجمكع األقكاؿ التي تصدر عمف يكاجو بينيـ القدر الذم يرجح صحتو، 

 .4كييدر ما عداه

عند  ضماناتال كلقد أعطت التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني المتيـ بالتخابر بعض
 :كىي كاآلتي ،واستجكاب

                                                           
 .547عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية، المجمد الثاني، مرجع سابؽ، ص 1
 .862، ص162، رقـ 17، أحكاـ النقض، س21/6/1966نقض مصرم،  2
 .577، ص4ك 3، ع1983، مجمة نقابة المحاميف، س12/83تمييز جزاء،  3
 .695كف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صمحمكد نجيب حسني، شرح قان 4
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 حؽ المتيـ بالتخابر في الصمت . أ
الفقو لـ ينص المشرع المصرم عمى حؽ المتيـ بالتخابر بالصمت في التحقيؽ، إال أف 

إلى إقرار حؽ المتيـ بالتخابر بالصمت في التحقيؽ؛ كذلؾ لككف ىذا الحؽ  قد ذىبا كالقضاء المصرم
ة مستمدا مف أصؿ مقرر ىك افتراض براءة المتيـ بالتخابر، كبالتالي ال يجكز اعتبار ىذا الصمت قرين

ضد المتيـ بالتخابر، كقد يبدك عمى الصعيد العممي أف صمت المتيـ بالتخابر أك عدـ إجابتو عف ما 
قد يكجو إليو مف أسئمة قد يؤدم إلى ضعؼ مركزه لدل المحقؽ، ثـ لدل محكمة المكضكع عند تقديرىا 

 .1لؤلدلة القائمة ضده كالتي لـ يتخذ مكقفا نحكىا إما بالنفي أك التأييد

( 1/ 63طى المشرع األردني لممتيـ بالتخابر الحؽ في الصمت، حيث نصت المادة )كقد أع
ماـ المدعي العاـ يتثبت أعندما يمثؿ المشتكى عميو مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو: "

ف ال يجيب عنيا أف مف حقو أياه إليو كيطمب جكابو عنيا منبيا إمف ىكيتو كيتمك عميو التيمة المنسكبة 
ك لـ أذا رفض المشتكى عميو تككيؿ محاـ إال بحضكر محاـ، كيدكف ىذا التنبيو في محضر التحقيؽ فإ

 .2"ربع كعشريف ساعة يجرم التحقيؽ بمعزؿ عنوأيحضر محاميا في مدة 

( 1/ 97المتيـ بالتخابر الحؽ في الصمت، حيث نصت المادة )منح المشرع الفمسطيني  كلقد
لممتيـ الحؽ في الصمت كعدـ اإلجابة عمى األسئمة المكجية إلجراءات الجزائية عمى أنو: "مف قانكف ا

متناعو عف الحؽ في الصمت، كال يفسر صمتو أك لممتيـ ا( منو عمى أنو: "217"، كنصت المادة )إليو
( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ )195"، كنصت المادة )عتراؼ منوا اإلجابة بأنو 

يجب عمى عضك النيابة قبؿ البدء بسؤاؿ المتيـ أف يحذره، كيخيره التحذير كالتخيير عمى أنو: " 2006
عمى أف تقكؿ شيئا ردا عمى ىذا االتياـ، إال إذا  االقانكنييف، كذلؾ بعبارة )أنت مخير كلست مجبر 

 ".ماـ المحكمة(ضدؾ دليبل أ يعرضشئت، غير أف كؿ ما ستقكلو مختارا سيدكف خطيا، كربما 

 سبلمة إرادة المتيـ بالتخابر عند استجكابو . ب
مف الضمانات الرئيسة لصحة االستجكاب أف يككف بعيدا عف كافة المؤثرات المادية كالمعنكية 

 .3أيا كاف مصدرىا، حتى تككف أقكاؿ المتيـ بالتخابر معبرة عف إرادة حرة كاعية

                                                           
 .420طارؽ الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، المجمد األكؿ، مرجع سابؽ، ص 1
 .2001لسنة  16المادة كما ىي معدلة بمكجب القانكف رقـ  2
 .586ي، مرجع سابؽ، صعبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية، المجمد الثان 3
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يمجأ إلى األساليب غير المشركعة لمحصكؿ  كبالتالي يجب عمى المحقؽ أك عضك النيابة أال
عمى اعتراؼ مف المتيـ، باعتبار ذلؾ يمس كرامتو كحريتو، كلتمؾ األساليب صكر عديدة منيا، 
استعماؿ العنؼ كالتعذيب، كارىاؽ المتيـ بالتخابر، كاإلكراه، كتحميؼ المتيـ بالتخابر اليميف، كالكعد 

 كالكعيد.

 تمكيف المتيـ مف حؽ الدفاع . ت
تبرت التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني أف كجكد محاـ إلى جانب المدعى عميو أثناء اع

االستجكاب، ىك حؽ لممدعى عميو، كيعد ىذا الحؽ مف قبيؿ الرخصة المترككة لمشيئتو، إف شاء 
ف شاء تنازؿ عنو، فبل يجبره القانكف عمى اختيار ىذا المحامي  .2 1استخدـ حقو ىذا، كا 

إحاطة المتيـ عمما بالتيمة المنسكبة إليو، كتبصيره بأدلة االتياـ القائمة ضده كالبد مف 
كالكاشفة عف صمتو بيذه الكاقعة؛ لما ليذه مف أىمية إذ تعد مف األمكر الضركرية لصحة ما يبدم بو 

ع عف مف أقكاؿ كاعترافات صادرة عنو فيما بعد، كما أف اإلحاطة تتيح لو تقدير مكقفو كتمكينو مف الدفا
نفسو، إذ ال يعقؿ أف يطمب مف المتيـ االشتراؾ في مناقشة األدلة القائمة ضده دكف أف يعمـ بماىية 

 .3التيمة المسندة إليو

 مراقبة المحادثات وتسجيميا وضبط الخطابات والرسائل. 3
لـ ينص المشرع األردني عمى إعطاء النيابة العامة صبلحية مراقبة المحادثات كتسجيميا 

كالمشرع الفمسطيني  الخطابات كالرسائؿ ككسيمة مف كسائؿ التحقيؽ؛ لكف المشرع المصرمكضبط 
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أنو: 95لمنيابة العامة صبلحية ذلؾ، حيث نصت المادة ) أعطيا

مكاتب  لكالجرائد كالمطبكعات كالطركد لد لقاضي التحقيؽ أف يأمر بضبط جميع الخطابات كالرسائؿ"
مكاتب البرؽ كأف يأمر بمراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية أك إجراء  لالبريد كجميع البرقيات لد

جناية أك جنحة  يظيكر الحقيقة ف يمكاف خاص متى كاف لذلؾ فائدة ف ييبلت ألحاديث جرت فتسج
ف الضبط أك كفى جميع األحكاؿ يجب أف يكك  معاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير.

                                                           
 .272حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 1
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 1/ 63( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، المادة )1/ 124المادة ) 2

 ئية الفمسطيني.( مف قانكف اإلجراءات الجزا1/ 96األردني، كالمادة )
كما  432طارؽ الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص 3

 بعدىا.
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قابمة لمتجديد لمدة  ب كلمدة ال تزيد عمى ثبلثيف يكمااالطبلع أك المراقبة أك التسجيؿ بناء عمى أمر مسب
كيجكز ليا أف تضبط ( مف ذات القانكف عمى أنو: "2/ 206". كما نصت المادة )أك مدد أخرل مماثمة

مكاتب البرؽ جميع  لكالطركد كلد كالجرائد كالمطبكعاتمكاتب البريد جميع الخطابات كالرسائؿ  للد
مكاف  يأف تقكـ بتسجيبلت لمحادثات جرت ف، ك المحادثاف السمكية كالبلسمكية، كأف تراقب البرقيات

 ".جنحة معاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلث أشير يخاص، متى كاف لذلؾ فائدة ف

ت كالرسائؿ كغيرىا، كيتبيف مف النصكص السابقة أنو يشترط التخاذ إجراء ضبط الخطابا
كاألمر بمراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية أك إجراء تسجيبلت لؤلحاديث التي تجرم في أمكنة 

 :1خاصة الشركط التالية
 أف يككف ليذه اإلجراءات فائدة في ظيكر الحقيقة في جريمة التخابر. . أ

 دد أخرل مماثمة.يجب أال تزيد مدة األمر عمى ثبلثيف يكما قابمة لمتجديد لمدة أك لم . ب
 يجب أف يصدر بيذه اإلجراءات أمر مسبب مف النيابة العامة. . ت

النيابة صبلحية مراقبة المحادثات كتسجيميا كضبط الخطابات  المشرع الفمسطيني أعطىكلقد 
 :2كالرسائؿ، كفؽ الشركط اآلتية

 أف تككف ىذه اإلجراءات بناء عمى إذف مف قاضي الصمح. . أ
 فائدة في ظيكر الحقيقة في جريمة التخابر.أف يككف ليذه اإلجراءات  . ب
 يجب أف يصدر بيذه اإلجراءات أمر مسبب مف النيابة. . ت
 يجب أال تتجاكز مدة األمر خمسة عشر يكما قابمة لمتجديد لمرة كاحدة. . ث

كبالتالي يجب عمى النيابة أف تتحرؾ باتخاذ ىذه اإلجراءات لمتحقيؽ في جريمة التخابر كفقا 
ال كاف عمميا باطبل.لمشركط السابقة،   كا 

حينما أجاز لمنيابة اتخاذ اإلجراءات السابقة بخصكص جرائـ  الفمسطينيكلقد أحسف المشرع 
حيث أنو أعطى المتيـ بالتخابر ضمانات أثناء التحقيؽ أفضؿ  ضمف شركط حددىا القانكف، التخابر

 .مما أعطاه لو التشريع المصرم
  

                                                           
 ( مكررا مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.206المادة ) 1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.51المادة ) 2
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 االبتدائيالفرع الثالث: التصرف في التحقيق 
التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي ىك اتخاذ قرار يتضمف تقييما لممعمكمات كاألدلة التي أمكف 
الحصكؿ عمييا أثناءه، كبيانا لمطريؽ الذم تسمكو الدعكل بعد ذلؾ، كىذا الطريؽ ال يعدك كاحدا مف 

ما أف تتكقؼ أمريف: إما أف تستمر الدعكل في سيرىا فتدخؿ مرحمة تالية ليا، ىي مرحمة المح اكمة، كا 
 .1مؤقتا، فتقرر سمطة التحقيؽ عدـ إقامتيا لدل القضاء

 أوال: التصرف بالتحقيق عند تقرير عدم اإلحالة
أبرز ضمانة لممتيـ بالتخابر عند عدـ إحالتو إلى المحكمة المختصة ىي حفظ الدعكل المقامة 

ا إلى المحكمة المختصة، كذلؾ ضده، كالتي ىي قرار قضائي بصرؼ النظر عف الدعكل كعدـ إحالتي
 .2ألسباب قانكنية أك مكضكعية

كقد نصت عمى حفظ الدعكل التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني، حيث كرد ذلؾ في 
( 133/4/ أ(، )130( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كالمكاد )209(، )154نصكص المكاد )

( مف قانكف القضاء العسكرم الفمسطيني، 78ردني، كالمادة )مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األ
 / د، ق( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم الفمسطيني.105/ أ، ب( ، )103كالمكاد )

ىك إنياء لمتحقيؽ  3كيتبيف لمباحث مف النصكص السابقة أف قرار النيابة العامة بحفظ الدعكل
االبتدائي، كتكقؼ الدعكل عند ىذا الحد الذم كصمت إليو، كبالتالي عدـ اتخاذ أم إجراء الحؽ مف 
إجراءات التحقيؽ، كعدـ إحالة المتيـ بالتخابر إلى المحاكمة، كبالتالي اإلفراج الفكرم عف المتيـ 

 بحقو.بالتخابر المحبكس احتياطيا، كذلؾ لزكاؿ سبب التكقيؼ كالحبس 

كتتنكع األسباب التي يصح أف يصدر بناء عمييا حفظ الدعكل، فيمكف أف يصدر ىذا األمر 
ألسباب قانكنية، كما يمكف أف يصدر ألسباب مكضكعية؛ فاألسباب القانكنية قد تككف عدـ كجكد نص 

ب مف يجعؿ الفعؿ بحسب ما ثبت مف التحقيؽ جريمة، أك لتخمؼ ركف مف أركاف الجريمة، أك لقياـ سب
أسباب اإلباحة أك سبب مف أسباب انقضاء الدعكل الجنائية كالتقادـ أك كفاة المتيـ بالتخابر، أك سبؽ 

                                                           
 .737محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .460طارؽ الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الفمسطيني، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص 2
 إف مصطمح "حفظ الدعكل" غير مكحد في التشريعات المقارنة، فكما الحظنا فقد كرد في التشريع المصرم بػ "األمر 3

بأال كجو إلقامة الدعكل"، ككرد في التشريع األردني بػ "منع المحاكمة"، أما في التشريع الفمسطيني فقد استخدـ 
 مصطمحي "حفظ الدعكل" ك"منع المحاكمة".
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صدكر حكـ بات في الكاقعة، أك كجكد مانع مف مكانع المسئكلية أك مكانع العقاب، كقد تككف أسباب 
بالتخابر أصبل، أك عدـ حفظ الدعكل أسبابا مكضكعية، مثؿ عدـ كقكع الفعؿ المادم المنسكب لممتيـ 

معرفة فاعمو إف كاف قد ثبت كقكعو فمـ تصؿ تحقيقات سمطة التحقيؽ إلى تحديد مرتكب الفعؿ، كقد 
 .1يككف السبب عدـ كفاية األدلة التي أسفر عنيا التحقيؽ ضد المتيـ بالتخابر

 ثانيا: التصرف بالتحقيق عند تقرير اإلحالة
النائب العاـ أك مف يقكـ مقامو بنقؿ الدعكل إلى مرحمة  تقرير اإلحالة ىك قرار قضائي يصدره

المحاكمة، كيفترض قرار اإلحالة تقدير النيابة العامة تكافر األدلة الكافية عمى كقكع الجريمة، كعمى 
 .2نسبتيا إلى المتيـ

كقد نصت عمى اإلحالة التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني، حيث كرد ذلؾ في نصكص 
( مف 133(، )132( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كالمكاد )214(، )158(، )156المكاد )

( مف قانكف القضاء العسكرم الفمسطيني، 80قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، كالمادة )
 / ب( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم الفمسطيني.105/ د(، )103كالمكاد )

كما قدمنا تقدير المحقؽ تكافر األدلة الكافية عمى حصكؿ التخابر، كيفترض األمر باإلحالة 
كعمى نسبتو إلى المتيـ بو، كال تعني كفاية األدلة أنيا كافية إلدانة المتيـ بالتخابر، إذ ال اختصاص 
نما تعني كفايتيا لتقديـ المتيـ بالتخابر إلى  لممحقؽ بتقدير ىذه اإلدانة، فتمؾ ميمة المحكمة؛ كا 

مة، أم تقدير المحقؽ رجحاف اإلدانة، كليس يقينو كجزمو بذلؾ عمى نحك ما تفعؿ المحكمة؛ المحاك
كلذلؾ فقد يقدر المحقؽ احتماؿ تبرئة المتيـ بالتخابر، كمع ذلؾ يحيمو إلى المحاكمة ألنو يرل احتماؿ 

ضد  -عند التصرؼ في التحقيؽ–اإلدانة أرجح مف احتماؿ البراءة، كيعني ذلؾ أف الشؾ يفسر 
 .3مصمحة المتيـ بالتخابر

  

                                                           
 كما بعدىا. 603عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .617دائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، صحسف الجكخدار، التحقيؽ االبت 2
 كما بعدىا. 740محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 3
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 المبحث الثاني
 المحاكمة بشأن جريمة التخابر في التشريعات المقارنة والتشريع الفمسطيني قواعد

يعبر أيضا عف مرحمة المحاكمة بالتحقيؽ النيائي، كىي المرحمة الثانية في الدعكل الجزائية، 
كتتككف مف مجمكعة مف اإلجراءات التي تستيدؼ تمحيص أدلة الدعكل جميعا ما كاف منيا ضد 

ؾ في مصمحتو، فيدؼ ىذه االجراءات تقصي الحقيقة الكاقعية كالقانكنية في شأف تم كأمصمحة المتيـ، 
ال فالبراءة كفقا لما استقر عميو  ،الدعكل ثـ الفصؿ في مكضكعيا باإلدانة إذا كانت األدلة حازمة كا 

 .1الفقو كالقضاء الكطني كالمقارف عمى حد سكاء

سنتناكؿ في ىذا المبحث مرحمة المحاكمة بشأف جريمة التخابر في التشريعات المقارنة 
المحاكمة في جريمة التخابر كالمحكمة المختصة بنظرىا،  قكاعدكالتشريع الفمسطيني مف حيث 

جراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني.  كا 

 المطمب األول: قواعد المحاكمة في جريمة التخابر والمحكمة المختصة بنظرىا
حيث تقييد المحكمة بحدكد  المحاكمة في جريمة التخابر، مف قكاعد سنتناكؿ في ىذا المطمب

الدعكل الجزائية، كعبلنية الجمسات كشفكية المحاكمة، كالضمانات المتعمقة بالخصكمة كالخصكـ، 
 كنستعرض المحكمة المختصة بنظر جريمة التخابر.

 المحاكمة في جريمة التخابر قواعدالفرع األول: 
 أوال: تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

فالمحكمة  ،المبدأ انحصار سمطة المحكمة في نطاؽ الدعكل التي دخمت إلى حكزتيايعني ىذا 
كينبغي عمى المحكمة  ،ىي سمطة الحكـ في الدعكل كىي منفصمة تماما عف سمطة االتياـ أك التحقيؽ
كالحد الشخصي يعني  ،أف يككف قضاؤىا في نطاؽ ىذه الحدكد فيي ممتزمة بحدييا الشخصي كالعيني

كالحد العيني أم أف تمتـز المحكمة  ،د بخصكـ معينة ىي األشخاص المرفكعة عمييـ الدعكلأنيا تتقي
 .2بالكقائع المسندة إلى ىؤالء الخصـك

                                                           
 .541كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 1
محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقكؽ المتيـ كحرياتو، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  2

 .498، ص2012
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ينبثؽ ىذا المبدأ عف مبدأ أساسي في اإلجراءات الجزائية كىك مبدأ فصؿ سمطة االتياـ ك 
نع معو الجمع بينيما كاسنادىما كاالدعاء عف سمطة الحكـ، لما بيف ىاتيف السمطتيف مف تعارض يمت

 .1معا إلى جية كاحدة؛ ألف في ذلؾ مجافاة لمعدؿ، إذ ليس مف المعقكؿ أف يككف خصـ المتيـ قاضيو

كبالتالي ال يجكز لممحكمة أف تفصؿ سكل في الكقائع المعركضة عمييا كبالنسبة لؤلشخاص 
فقد عمؿ عمى تقنيف الحدكد  . كىذا ما حرص عميو المشرع الفمسطيني2المرفكعة عمييـ الدعكل

ال يجكز معاقبة المتيـ عف كاقعة غير التي العينية لمدعكل الجزائية، كقد نص عمى أنو: "ك الشخصية 
 .3"كما ال يجكز الحكـ عمى غير المتيـ المقامة عميو الدعكل ،كردت بقرار االتياـ

 ،لتخابر المرفكعة إليياكالتشريع الفمسطيني حينما أخذ بقاعدة تقييد المحكمة بكقائع دعكل ا
أعطى الحؽ لبعض محاكمو الجزائية في حالة ما إذا ظير ليا مف التحقيؽ أف ىناؾ كقائع أخرل تنسب 
إلى المتيـ كلـ ترد في الدعكل المرفكعة أف تقيـ عميو الدعكل بشأنيا كتحيميا إلى الجية المختصة 

قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ( مف 191. كما نصت المادة )4كيمتنع عمييا الفصؿ فييا
حالتو  ،أنو: "إذا كاف الجـر الكاقع جناية نظـ رئيس المحكمة محضرا بالكاقعة كأمر بتكقيؼ المتيـ كا 

 .5لمنيابة العامة إلجراء المقتضى القانكني"

عاـ مف المبادئ المتصمة بالنظاـ ال لكتجدر اإلشارة إلى أف مبدأ تقييد المحكمة بحدكد الدعك 
كذلؾ لتعمقو بمبدأ قانكني ىاـ مستقر في التشريعات الجزائية كافة كىك مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ 

                                                           
، 1999عكض محمد عكض، المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  1

 .618ص
عمى أنو: "ال يجكز معاقبة  2003( لسنة 95اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ ) ( مف قانكف307حيث نصت المادة ) 2

المتيـ عف كاقعة غير التي كردت بأمر اإلحالة أك طمب التكميؼ بالحضكر، كما ال يجكز الحكـ عمى غير المتيـ 
 المقامة عميو الدعكل".

. يقابميا نص المادة 1979الفمسطينية لعاـ ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير 227المادة ) 3
 كتعديبلتو. 1961( لسنة 9( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )135)
، الجزء الثاني، 2003( لسنة 3طارؽ محمد الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 4

 .108، ص2013جامعة فمسطيف، الطبعة األكلى، 
( مف قانكف 143( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كيقابميا نص المادة )4، 366/3يقابميا نص المادة ) 5

 أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
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كالمحاكمة، فضبل عف أف عدـ تقييد المحكمة بحدكد الدعكل العينية كالشخصية يعد إخبلال بمبدأ حياد 
 .1القاضي الذم يعد جكىر إقرار العدالة

ائية عمى إقرار مبدأ سمطة المحكمة في تغيير التكييؼ كقد حرصت أغمب التشريعات الجز 
القانكني لمكاقعة المسندة لممتيـ، أم اثبات مطابقتيا لنمكذج قانكني آخر بخبلؼ ما حددتو سمطة 

 .2االتياـ، كذلؾ طالما لـ يتضمف تعديميا اسناد كاقعة مادية أك إضافة عناصر جديدة بكجو عاـ

عت إلييا شخصية كالحدكد العينية ليا كما رفدعكل بالحدكد الفإذا تقيدت المحكمة في نظرىا لم
مف سمطة االتياـ، فقد خكليا المشرع سمطات ثبلث ىي سمطة تغيير الكصؼ القانكني لمكاقعة، كسمطة 
إضافة الظركؼ المشددة أك سمطة تصحيح ما قد تقع فيو سمطة االتياـ مف أخطاء مادية، فقد نصت 

يجكز لممحكمة أف عمى أنو: " ؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحريرأصك ( مف قانكف 225المادة )
تعدؿ التيمة كفقا لمكصؼ القانكني الذم تراه مناسبا عمى أال يبنى ىذا التعديؿ عمى كقائع لـ تشمميا 

ذا كاف التعديؿ يعرض المتيـ لعقكبة أشد تؤجؿ القضية لمدة تراىا المحكمة ضركرية  ،البينة المقدمة كا 
 .3"المتيـ مف تحضير دفاعو عف التيمة المعدلة لتمكيف

كعميو إذا كانت التيمة التي نسبتيا النيابة لممتيـ في أمر اإلحالة ىي التخابر بصكرتيا الخطأ 
غير المقصكد، غير أف المحكمة رأت أف حقيقة التيمة ىي التخابر عمى كجو مف شأنو استعداء دكلة 

صؼ القانكني لمتيمة المسندة لممتيـ عمى أف تمفت نظر المتيـ فإنو يجكز لممحكمة تغيير الك  ؛أجنبية
 .4إلى ذلؾ

كبالتالي ال يجكز معاقبة المتيـ عمى كاقعة غير التي كردت بأمر اإلحالة أك طمب بالتكميؼ 
 بالحضكر، كما ال يجكز الحكـ عمى غير المتيـ المقامة عميو الدعكل.

                                                           
 .299عصاـ عبد الفتاح مطر، الجريمة اإلرىابية، مرجع سابؽ، ص 1
سعيد حسب هللا عبد هللا، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، المكصؿ، الطبعة  2

 .304، ص1998الثانية، 
( مف قانكف اإلجراءات 308( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كنص المادة )270يقابميا نص المادة ) 3

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.234الجنائية المصرم، كنص المادة )
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 270( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )225المادة ) 4

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 234( مف قنكف اإلجراءات الجزائية المصرم، كالمادة )308الفمسطيني، كالمادة )
 دني.األر 
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ية كعينية الدعكل بطبلف إجراءات المحاكمة كيترتب عمى مخالفة قاعدة تقييد المحكمة بشخص
ـ العاـ المتعمقة بأحكاـ القانكف المتصمة بكالية المحكمة اكالحكـ المبني عمييا، كىذا البطبلف مف النظ

بالحكـ في الدعكل، كعميو يجكز التمسؾ بو في أية حالة كانت عميو الدعكل كلك ألكؿ مرة أماـ محكمة 
 .1النقض

 ات وشفوية المرافعةثانيا: عالنية الجمس
 عالنية الجمسات. 1

عمى أنو: "جمسات  2005يني المعدؿ لسنة ( مف القانكف األساسي الفمسط105تنص المادة )
المحاكـ عمنية، إال إذا قررت المحكمة أف تككف سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أك اآلداب كفي جميع األحكاؿ 

أصكؿ المحاكمات الثكرم ( مف قانكف 172كتنص المادة ) ،2يتـ النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية"
داعي ب ما لـ تقرر المحكمة إجرائيا سرا تجرم المحاكمة عبلنيةعمى أنو: "لمنظمة التحرير الفمسطينية 

ك فئة معينة مف أكف في جميع األحكاؿ منع األحداث ك األخبلؽ كيمأالمحافظة عمى النظاـ العاـ 
 .3"الناس حضكر المحاكمة

كتعني عبلنية المحاكمة تمكيف جميكر الناس بغير تمييز مف االطبلع عمى إجراءات المحاكمة 
كالعمـ بيا، كأبرز مظاىرىا السماح ليـ بالدخكؿ في القاعة التي تجرم فييا المحاكمة كاالطبلع عمى ما 

عات، كفي تعبير يتخذ فييا مف إجراءات كما يدكر فييا مف مناقشات، كما يدلي بو فييا مف أقكاؿ كمراف
 .4آخر تعني العبلنية أف غير أطراؼ الدعكل يقبمكف كشاىديف كسامعيف لئلجراءات

كتتحقؽ عبلنية الجمسة بمجرد فتح باب الجمسة لمجميكر، سكاء حضر أشخاص بالفعؿ أـ ال، 
ة كال يتعارض مع مبدأ العبلنية استعماؿ المحكمة سمطتيا في المحافظة عمى النظاـ العاـ في الجمس

خراج كؿ مف يحدث شغبا أك يعرقؿ إجراءات المحاكمة بأية كسيمة أخرل  .5كا 
                                                           

 .490محمكد صالح العادلي، مكسكعة القانكف الجنائي لئلرىاب، مرجع سابؽ، ص 1
 ( مف الدستكر األردني.2/ 101( مف الدستكر المصرم، كنص المادة )171يقابميا نص المادة ) 2
ية ( مف قانكف اإلجراءات الجزائ237/ ب( مف ذات القانكف، كيقابميا نص المادة )205كتؤكدىا نص المادة ) 3

( مف قانكف أصكؿ 171( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كنص المادة )268الفمسطيني، كنص المادة )
 المحاكمات الجزائية األردني.

 .571كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 4
راءات الجنائية، المجمد الثاني، المركز القكمي إيياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف اإلج 5

 .810، ص2009لئلصدارات القانكنية، 
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غير أف عبلنية الجمسة ليس معناىا عدـ إمكاف تنظيـ دخكؿ العامة إلى قاعة الجمسة كالحد 
ما ف يمكنيـ الحضكر ب. فبل يخؿ بالعبلنية أف يحدد عدد األشخاص الذي1مف ذلؾ إذا اقتضى األمر

ف كاف في حدكد التي ركعيت لحفظ يتفؽ كسعة المحكمة  طالما أف أم شخص يمكنو الحضكر، كا 
 .2النظاـ فييا كما يحدث في المحاكمات الكبرل التي تتعمؽ بقضايا تيـ الرأم العاـ

عبلنية إال أف المشرع أعطى الحؽ لممحكمة  المتيـ بالتخابر بصكرة محاكمةكاألصؿ أف تجرم 
ت مقتضى لذلؾ بداعي المحافظة عمى النظاـ العاـ أك األخبلؽ أف تجرم المحاكمة بصكرة سرية إذا رأ

العامة، كما كأعطى المشرع لممحكمة الحؽ في جميع األحكاؿ أف تمنع فئات معينة مف الناس مف 
أصكؿ ( مف قانكف 172المادة ) نصت حضكر المحاكمة كاألحداث أك النساء أك األجانب، حيث

ما لـ تقرر المحكمة  تجرم المحاكمة عبلنيةعمى أنو: "لفمسطينية المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير ا
ك أكف في جميع األحكاؿ منع األحداث ك األخبلؽ كيمأداعي المحافظة عمى النظاـ العاـ ب إجرائيا سرا

 .3"فئة معينة مف الناس حضكر المحاكمة

متصبل بأسرار كمراعاة النظاـ العاـ يتضح في الحاالت التي يككف فييا مكضكع الدعكل 
 .4بالتخابر الدكلة، أك حيث يخشى إذا ما تمت المحاكمة بصكرة عمنية مف ىياج الجميكر ضد المتيـ

ف تطبيؽ مبدأ العبلنية يعطي الحؽ بتصكير ما يجرم داخؿ قاعة المحكمة، بصكرة ال تؤدم  كا 
أف يستغؿ تصكير إلى اإلخبلؿ بكقار المحكمة كىيبتيا كاالنتقاص مف كرامتيا، كما أنو ال يجكز 

 .5جمسات المحاكمات لمتشيير بالناس، أك اإلساءة إلييـ

كاليدؼ مف تقرير مبدأ عبلنية الجمسات ىك تحقيؽ مصمحة عامة في بث الطمأنينة بأف 
إجراءات المحاكمة تباشر كفقا لمقانكف كتحقيقا لمعدالة، كما أف في عبلنية الجمسات حماية لمقاضي 

                                                           
 .27، رقـ 96، 1، مجمكعة القكاعد، ج1932مارس  31نقض مصرم،  1
 .34، رقـ 97، 1، مجمكعة القكاعد، ج1952مارس  11نقض مصرم،  2
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 268ة )/ ب( مف ذات القانكف، كيقابميا نص الماد205كتؤكدىا نص المادة ) 3

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.171المصرم، كنص المادة )
حسف الجكخدار، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى،  4

 .122، ص1993
 .298في أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، صمحمد عمي السالـ الحمبي، الكجيز  5
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. باإلضافة إال أف عبلنية الجمسات يحقؽ 1و لمؤثرات خارجية في قضائونفسو مف أف يظف فيو خضكع
 الردع العاـ.

 شفوية المرافعة. 2
إف مبدأ شفكية المحاكمة معترؼ بو في جميع التشريعات المقارنة رغـ عدـ التعبير بو بصريح 

اجراءات يقصد بو أف تتـ إجراءات المحاكمة شفكيا كبصكت مسمكع لمحضكر كؿ ما يتـ مف . 2النص
بجمساتيا بدءا مف جمسة االفتتاح التي يتمى فييا االتياـ، كحتى الجمسة الختامية التي ينطؽ فييا بالحكـ 

 .3عمنا

عرض أدلة الدعكل جميعا في جمسة كيقتضي تطبيؽ ىذا المبدأ كفقا لما ىك مجمع عميو أف ت
ذا كتطرح لممناقشات الشفكية، فالشاىد يركم شي المتيـ بالتخابر محاكمة ادتو، كالمتيـ يذكر اعترافو، كا 

كاف في الدعكل دليؿ كتابي قرئ في الجمسة، كيقرأ كذلؾ تقرير الخبير كيطرح كؿ ذلؾ لممناقشة 
الشفكية في الجمسة، كيقتضى ىذا المبدأ كذلؾ أف تستمد المحكمة اقتناعيا مف حصيمة المناقشات 

ف تكتفي في استمراء اقتناعيا باإلحالة إلى الشفكية التي دارت أماميا في الجمسة، فبل يسكغ ليا أ
محاضر التحقيؽ االبتدائي، فيحتمؿ إلى أقكاؿ الشيكد التي كردت فييا أك إلى اعتراؼ المتيـ الذم دكف 
فييا، كما ال يسكغ ليا أف ترفض إعادة سماع شاىد دكف تكفر إحدل الحاالت التي أكرد فييا الشارع 

طبلف، حيث يبطؿ الحكـ الذم اعتمد عمى دليؿ لـ ؾ تحت طائمة البمبدأ الشفكية، كذلاالستثناء عمى 
 .4يطرح في الجمسة شفكيا كلـ تتح مناقشتو شفكيا، اكتفاء بكركده في محضر التحقيؽ االبتدائي

العديد مف المزايا منيا تحقيؽ رقابة المحكمة  المتيـ بالتخابر محاكمةكتحقؽ شفكية إجراءات 
، كما تتيح لقضاة المحكمة حسف الفيـ كاالستيعاب لجريمة التخابر دائيعمى إجراءات التحقيؽ االبت

                                                           
 .459محمد سعيد نمكر، أصكؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 1
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 210/ د(، )176/ أ(، )168/ ب(، )175كىذا المبدأ مستفاد مف نصكص المكاد ) 2

(، كما بعدىا مف قانكف اإلجراءات 256(، )250) (،246الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية، كنصكص المكاد )
( مف قانكف 173(، )172( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كالمادتيف )302الجزائية الفمسطيني، كالمادة )

 أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
مد الثالث، مكتبة آفاؽ، غزة، عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المج 3

 .913، ص2010الطبعة األكلى، 
 .578كامؿ السعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 4



186 
 

، إذ يككف بكسع القضاة أف يستكضحكا مف الخصكـ ما قد يككف غامضا، كما تساعدىـ  ألقكاؿ الخصـك
 .1في تقدير القيمة الحقيقية ألقكاؿ الخصكـ كالشيكد

المحاكمة الجزائية، إذ بمقتضاىا كارتباط مبدأ الشفكية بمبدأ العبلنية جعميا مف أىـ خصائص 
يطمئف الناس إلى حسف سير العدالة، إذ تتيح لمجميكر مشاىدة ما يدكر في المحكمة كالتأكد مف 
سبلمة كعدالة ما يصدره القاضي مف أحكاـ، فيي رقابة ىدفيا دفع قضاء الحكـ إلى أف تككف كممتو 

 .2عنكانا لمحقيقة

 تدوين إجراءات المحاكمة. 3
نا القكؿ بأف الشفكية ىي قكاـ اإلجراءات الجزائية لممحاكمة، كبمقتضاىا يككف قد سبؽ ل

القاضي عقيدتو عمى نحك سميـ، بناء عمى المناقشات العمنية التي تتـ في الجمسة، غير أف التشريعات 
ف الجزائية لـ تترؾ إجراءات الدعكل تتـ بدكف ضابط؛ بؿ أكجبت تكثيقيا كي يتسنى الرجكع إلييا، كتكك 

حجة عمى الكافة كيؤسس الحكـ بناء عمى ما كرد فييا، كتكثيؽ إجراءات المحاكمة يتـ عف طريؽ 
( مف قانكف / جػ212. حيث نصت المادة )3تسجيميا مف كاتب الجمسة تحت إشراؼ كرقابة رئيسيا

يدكف في الضبكط جميع ما يرد أثناء عمى أنو: " ةالفمسطيني أصكؿ المحاكمات لمنظمة التحرير
 .4"ستجكاب كالمناقشة ككذلؾ االعتراضات التي تثار أثناء المحاكمةاال

كيشتمؿ محضر الجمسة عمى جميع الكقائع كاإلجراءات التي تتـ فييا مف تاريخ الجمسة كيبيف 
سماء القضاة كالكاتب كعضك النيابة بالجمسة، كأسماء الخصـك بو ما إذا كانت عمنية أك سرية، كأ

كأسماء المحاميف المدافعيف عنيـ، كشيادة الشيكد كأقكاؿ الخصكـ كطمباتيـ كمناقشاتيـ، ما يشار في 
المحضر إلى األكراؽ التي تميت أثناء المحاكمة، كاإلجراءات التي تمت، كالقرارات التي تتخذىا 

، كما قضي بو مف المسائؿ الفرعية، كغير ذلؾ مما يجرم أثناء انعقاد جمسة المحكمة أثناء الجمسة
 المحكمة، كيجب أف يكقع عميو كعمى كؿ صفحة منو رئيس المحكمة ككاتبيا.

                                                           
 .409، ص2003عبلء محمد الصاكم، حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  1
 .209، ص1997محاكمة عادلة، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، حاتـ بكار، حماية حؽ المتيـ في  2
، الجزء الثاني، 2003( لسنة 3طارؽ محمد الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 3

 .102مرجع سابؽ، ص
مف قانكف اإلجراءات ( 276( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كنص المادة )253يقابميا نص المادة ) 4

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.214الجنائية المصرم، كالمادة )
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إف لمحضر جمسات المحاكـ حجية عمى صحة ما أثبت فيو مف إجراءات ككقائع، كما تـ في 
ف الخصكـ مف تفنيد لبعض الكقائع كجميع أكجو الجمسة مف مكاجيات كأسئمة كمناقشات، كما قدـ م

 .1الدفع التي تـ تقديميا

كال يقبؿ الطعف في محضر الجمسة إال بالتزكير، كمفاد ذلؾ أف عدـ إثبات إجراءات المحاكمة 
بمحضر الجمسة ال يدؿ حتما عمى عدـ كقكعيا، إذ أف القاعدة بالنسبة إلجراءات المحاكمة أنيا تمت 

و القانكف، كلصاحب الشأف أف يثبت بكافة الطرؽ أنيا أىممت كتمت عمى خبلؼ عمى كفؽ ما يتطمب
أحكاـ القانكف إذا لـ تكف مذككرة في محضر الجمسة أك في الحكـ، فإذا ذكر في أحدىما أنيا أتبعت 

 .2فبل يجكز اثبات العكس إال بطريؽ الطعف بالتزكير

، كتضمنو محضر الجمسة فبل يبطؿ إف الحكـ يكمؿ محضر الجمسة، فإذا خبل الحكـ مف بياف
الحكـ، ككذلؾ إذا خبل المحضر مف ذكر بعض الكقائع كاإلجراءات، كلكنيا كردت في الحكـ أك في 

 .3الديباجة، فبل يبطؿ المحضر

ثبات كيفية دؼ مف تدكيف اإلجراءات ىي إثبات حكالي صكليا حتى تككف حجة عمى الكافة كا 
قتيا لمقانكف، كيعني ذلؾ أف ىذه العمة تتصؿ بمبدأ اإلثبات حصكليا يمكف مف التحقؽ مف مدل مطاب

، كباإلضافة إلى ذلؾ، المتيـ بالتخابر محاكمةاءات قد تككف أىميتيا حاسمة في عف طريؽ الكتابة إلجر 
فإف الحكـ قد يطعف فيو كترتبط صحتو بصحة إجراءات المحاكمة التي استند إلييا، كمف ثـ يككف في 

ت كتابة ما يتيح لمحكمة الطعف أف تقدر قيمة الحكـ كتفصؿ بناء عمى ذلؾ في تسجيؿ ىذه اإلجراءا
 .4الطعف

 ثالثا: الضمانات المتعمقة بالخصومة والخصوم
 مبدأ المواجية بين الخصوم. 1

يقصد بمبدأ المكاجية بيف الخصكـ حؽ كؿ خصـ في حضكر إجراءات المحاكمة كافة كطرح 
ما لديو مف أدلة كمناقشة أدلة خصمو، كضركرة بناء األحكاـ عمى األدلة التي طرحت في الجمسة 

                                                           
 .314محمد عمي الحمبي، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .484عبلء محمد الصاكم، حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، مرجع سابؽ، ص 2
 .1002، ص194، رقـ 21، مجمكعة أحكاـ النقض، س1980نكفمبر  17نقض مصرم،  3

 .350، ص63، رقـ 32، مجمكعة أحكاـ النقض، س1981أبريؿ  17نقض مصرم، 
 .383رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم، مرجع سابؽ، ص 4



188 
 

جراءات المحاكمة، إذ  كأتيحت لمخصـك مناقشتيا، كضركرة كجكد عبلقة كمية مباشرة بيف القضاة كا 
 .1ال يشترؾ في المداكلة غير القضاة الذيف سمعكا المرافعةيتعيف أ

كالنتيجة المترتبة عمى ىذا ىي عدـ جكاز منع أحد مف الخصكـ مف الحضكر في الجمسة أك 
إبعاده عنيا، مما يتعيف عمى المحكمة أف تطمع الخصـ الذم لـ يتمكف مف الحضكر لعدـ إعبلنو مف 

بتو، كما ال يجكز لممحكمة أف تستند إلى إجراءات بكشرت في االطبلع عمى ما تـ مف إجراءات في غي
غيبة المتيـ كدكف أف تمكنو مف الحضكر أك االطبلع عمييا، كلذلؾ إذا سألت المحكمة أحد الشيكد 

 .2دكف تمكيف المتيـ مف حضكر الجمسة فإف ذلؾ يترتب عميو بطبلف الدليؿ المستمد مف الشيادة

؛ فالعدؿ يقضي بتمكيف كؿ خصـ مف العمؿ بما كلما كانت الدعكل سجاال بيف ا لخصـك
يطرحو خصمو دفاعا عف حقو كتأييدا لدعكاه، كلذا ال يصح لممحكمة أف تعتمد في حكميا عمى دليؿ 
ذا قدـ أحد الفرقاء مستندا في الجمسة، فطمب الفريؽ  خصـ كلـ تتح لخصمو فرصة االطبلع عميو، كا 

 .3محكمة إجابة طمبواآلخر أجبل لبلطبلع عميو، كجب عمى ال

كلذا قضت محكمة النقض أنو: "مف اإلخبلؿ بحؽ الدفاع أال تييء المحكمة لممتيـ فرصة 
االطبلع عمى مستند قدـ بجمسة المرافعة لـ يسبؽ لممتيـ االطبلع عميو، كاعترض عمى تقديمو في ذلؾ 

و، فمـ تجبو المحكمة إلى الظرؼ، كطمب التأجيؿ لمرد عميو أك تفسيره عمى الكجو الذم يراه في مصمحت
 .4طمبو، كقبمت المستند كاعتمدت عميو في تككيف عقيدتيا في مكضكع الدعكل"

ذا تغير تشكيؿ المحكمة بزكاؿ صفة أحد أعضائيا أك كفاتو أك حمكؿ عضك آخر محمو  بعد –كا 
ال فيتعيف إعادة طرح جميع األدلة عمى ىيئة المحكمة بعد تشكيميا الجد -اقفاؿ باب المرافعة يد، كا 

 .5بطمب المداكلة كالحكـ الذم يستند عمييا
                                                           

 .465جع سابؽ، صأحمد محمد أبك مصطفى، اإلرىاب كمكاجيتو جنائيا، مر  1
مأمكف محمد سبلمة، قانكف اإلجراءات الجنائية، معمقا عميو بالفقو كأحكاـ النقض طبقا ألحدث التعديبلت كاألحكاـ،  2

 .973، ص2009المجمد الثاني، دار طيبة لمطباعة، الجيزة، الطبعة الثالثة، 
 .915عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد الثالث، مرجع سابؽ، ص 3
 .217ع، ص 3، س27/11/1933ؽ، جمسة  4( لسنة 13نقض جنائي مصرم رقـ ) 4
قضية لمحكـ لذا قضت محكمة النقض المصرية بأنو: "إذا كانت المحكمة بعد أف سمعت المرافعة أمرت بحجز ال 5

بجمسة أخرل كرخصت لمخصـك تقديـ مذكرات خبلؿ مدة معينة، كفي ىذه الجمسة استبدؿ بأحد القضاة قاضي آخر، 
كقررت المحكمة مف أجؿ الحكـ لجمسة أخرل، كفي ىذه الجمسة أصدرت المحكمة الحكـ في الدعكل مشكمة مف الييئة 
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 االستعانة بمحام. 2
ستعانة بمحاـ مف أىـ الضمانات اإلجرائية التي تكفؿ الدفاع يعد حؽ المتيـ بالتخابر في اال

الحقيقي الذم يساعد القاضي لكي يكفؿ لممتيـ الحؽ في محاكمة عادلة، إذ يمعب المحامي دكرا فعاال 
يضاح بعض األمكر التي لك تركت عمى حاليا ألدت إلى الكقكع في األخطاء التي في تبياف  الحقائؽ كا 

قد تظمـ األبرياء، كاستعانة المتيـ بمحاـ ليس ميزة يمنحيا لو القانكف أك رخصة يجيز لو المشرع 
 .1اتباعيا كمما أراد؛ بؿ ىك حؽ أصيؿ لممتيـ كيمثؿ الضمانة األساسية لممارسة العدالة

بالتالي يعد حؽ الدفاع كحؽ االستعانة بمحاـ حقا طبيعيا لئلنساف يباشره استنادا إلى أف 
األصؿ فيو البراءة كال ريب في أف صاحب الحؽ ىك أجدر الناس عمى استظياره كمف قـ فيك أكالىـ 

ـ غير أف اإلنساف حيف يكضع مكضع االتياـ قد تعكزه الحجة كتضف عميو قريحة الكبل ،بالدفاع عنو
 ،بحيث يقصر عف نفسو كتككف النتيجة أف يؤخذ بجـر ىك منو برمء كىذا ىك الظمـ الذم يراد دفعو

ف يككف بجانبو محاـ يقؼ بجانبو كيدفع عنو االتياـ كيدعـ فكرة حسف الدفاع الذم يعد كبالتالي يجب أ
نما ىك مف حقكؽ المجتمع أيضا ،ليس مف حقكؽ المتيـ كحده كعمك مبدأ مف ىنا تأتي أىمية  ،كا 

كتمؾ دعامة أساسية لحؽ المتيـ في الدفاع في تحقيؽ محاكمة عادلة منصفة يحمييا  ،االستعانة بمحاـ
 .2بتمؾ الضمانات

كلقد نصت معظـ الدساتير العربية كالقانكف األساسي الفمسطيني صراحة عمى حؽ الدفاع كحؽ 
نو عمى أنو: "المتيـ برئ حتى تثبت ( م14ير في المادة )المتيـ في االستعانة بمحاـ، حيث نص األخ

إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو، ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف  
( منو عمى أنو: 244كنص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة ) .3لو محاـ يدافع عنو"

ف لـ يكف قد فعؿ بسبب ضعؼ حالتو المادية إاع عنو، فتسأؿ المحكمة المتيـ إذا اختار محاميا لمدف"

                                                                                                                                                                                 

كف أف يككف مف بيف الييئة التي سمعت المرافعة كبالتالي يككف السابقة، فيككف أحد القضاة قد اشترؾ في المداكلة د
. نقض 36، ص14، س رقـ 12/1/1956. نقض 709، ص230، رقـ 6، س28/3/1995الحكـ باطبل". نقض 

 .858، ص170، رقـ 12، س 30/10/1961
 .690عبلء محمد الصاكم، حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، مرجع سابؽ، ص 1
 كما بعدىا. 535الحماية الجنائية لحقكؽ المتيـ كحرياتو، مرجع سابؽ، ص محمد رشاد الشايب، 2
( مف الدستكر المصرم، أما الدستكر األردني فمـ يرد فيو نص عميو، كلكف نصت محكمة 78(، )77يقابميا المادتيف ) 3

، 1997، لسنة 96/ 272التمييز األردنية عمى كجكب حضكر محاـ عف المتيـ في الجرائـ الجنائية. تمييز جزاء، رقـ 
 .3854ص
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انتدب لو رئيس المحكمة محاميا، مارس المينة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات، أك مارس قبؿ حصكلو 
 .1"عمى إجازة المحاماة العمؿ في النيابة العامة أك في القضاء مدة ال تقؿ عف سنتيف

في الدفاع، فقضت محكمة االستئناؼ  بالتخابر كأكد القضاء الفمسطيني عمى أىمية حؽ المتيـ
العميا الفمسطينية أنو: "كبما أف مقتضى ىذا النص عمى ما يبيف مف عبارتو الكاضحة، كمكضعو بيف 
مكاد الدستكر أف المشرع اعتبر حضكر مدافع عف كؿ متيـ بارتكاب جناية مف القكاعد األساس في 

قيا ال مجرد دفاع شكمي، تقديرا مف المشرع فإنو االتياـ إجراءات المحاكمة، حتى يكفؿ لو دفاعا حقي
بجناية أمر لو خطره، كمف ثـ فإف ىذا اإلجراء مف اإلجراءات الجكىرية المتعمقة بالنظاـ العاـ التي 

 .2يترتب عمى مخالفتيا أك مجرد إغفاليا بطبلف إجراءات المحاكمة كجميع األعماؿ البلحقة"

 صة بنظر جريمة التخابرالفرع الثاني: المحكمة المخت
التقاضي حؽ مصكف  -1( مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى أنو: "30تنص المادة )

كمكفكؿ لمناس كافة، كلكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي، كينظـ القانكف إجراءات 
أم قرار يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف  -2 التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا.

يترتب عمى الخطأ القضائي تعكيض مف السمطة الكطنية يحدد  -3 أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء.
 .3"القانكف شركطو ككيفياتو

 أوال: المحكمة المختصة بنظر جريمة التخابر في التشريع المصري
( في الفصؿ الخاص 171في مادتو ) 1971سبتمبر سنة  11لقد نص الدستكر المصرم في 

بالسمطة القضائية عمى أنو: "ينظـ القانكف ترتيب محاكـ أمف الدكلة كيبيف اختصاصاتيا كالشركط 
 الكاجب تكافرىا فيمف يتكلكف القضاء فييا".

بإنشاء محاكـ أمف الدكلة  1980( لسنة 105كتطبيقا ليذا النص الدستكرم صدر القانكف رقـ )
كيؿ المحاكـ كاختصاصاتيا، كاختص الثاني في خمسة أبكاب، حيث اختص الباب األكؿ ببياف تش

                                                           
( مف قانكف األحكاـ العسكرية 74( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كنص المادة )214يقابميا نص المادة ) 1

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.208(، )173المصرم، كالمادتيف )
، مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ 25/10/1966(، جمسة 66/ 68استئناؼ عميا جزاء فمسطيني، رقـ ) 2

 .154العميا، الجزء التاسع عشر، ص
 ( مف الدستكر المصرم.75يقابميا نص المادة ) 3
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باإلجراءات الكاجب اتباعيا أماـ محاكـ أمف الدكلة، كالثالث بسمطة االتياـ كالتحقيؽ، أما الرابع فاختص 
 ببياف طرؽ الطعف في األحكاـ، كاألخير ببياف بعض األحكاـ االنتقالية.

الدكلة بالمعيار النكعي في بشأف إنشاء محاكـ أمف  1980( لسنة 105كأخذ القانكف رقـ )
تحديد اختصاص محكمة أمف الدكلة النكعي كلـ يمتـز ىذا المعيار بالمعنى الضيؽ لجرائـ االعتداء 
عمى أمف الدكلة كىي الجنايات المضرة بأمف الحككمة مف جيتي الخارج كالداخؿ؛ بؿ تكسع اختصاص 

كاء فيما يتعمؽ بالكظيفة العامة أك بالماؿ ىذه المحكمة لكي يشمؿ الجرائـ التي تمس المصمحة العامة س
العاـ أك بالمصمحة االقتصادية، كما ييمنا ىنا أف محكمة أمف الدكلة العميا تختص دكف غيرىا بجرائـ 

 .1980( لسنة 105التخابر كفقا ألحكاـ القانكف رقـ )

( 95رقـ ) كمف الجدير بالذكر أف المشرع المصرم قد ألغى محاكـ أمف الدكلة بمكجب القانكف
كأنيطت اختصاصاتيا إلى المحاكـ الجنائية حسب االختصاص المحمي، ىذه كقد كاف قد  2003لسنة 

أسند االختصاص بنظر جرائـ التخابر إلى محكمة أمف الدكلة العميا في دائرة محكمة استئناؼ القاىرة، 
لمختصة بنظر جرائـ كبذلؾ بعد إلغاء محاكـ أمف الدكلة أصبحت المحاكـ الجنائية ىي المحاكـ ا

( لسنة 105بإلغاء القانكف رقـ ) 2003( لسنة 95التخابر، حيث نصت المادة األكلى مف القانكف رقـ )
بإنشاء محاكـ أمف الدكلة كبتعديؿ بعض أحكاـ قانكني العقكبات كاإلجراءات الجنائية عمى أنو:  1980

لة، كتؤكؿ اختصاصات ىذه المحاكـ بإنشاء محاكـ أمف الدك  1980( لسنة 105"يمغى القانكف رقـ )
نظكرة أماـ مإلى المحاكـ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجنائية. كتحاؿ الدعاكل كالطعكف ال

محاكـ أمف الدكلة المشار إلييا، بالحالة التي تككف عمييا إلى المحاكـ المختصة طبقا لحكـ الفقرة 
فتبقى تمؾ المحاكـ حتى تصدر أحكاميا فيو، ما لـ  السابقة، كذلؾ عدا المؤجؿ منيا لمنطؽ بالحكـ

 تقرر إعادتو إلى المرافعة".

كبالتالي يؤكؿ اختصاصيا إلى  ،كيبلحظ عمى جرائـ التخابر أنيا تقع بيف الجنح أك الجنايات
( مف 383) ،(216) ،(215كذلؾ حسب نصكص المكاد ) ،المحكمة الجزئية أك محكمة الجنايات

 .1نائية المصرمقانكف اإلجراءات الج

                                                           
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أنو: "تحكـ المحكمة الجزئية في كؿ فعؿ يعد 215حيث تنص المادة ) 1

 عدا الجنح التي تقع بكاسطة الصحؼ أك غيرىا مف طرؽ النشر عمى غير األفراد".بمقتضى القانكف مخالفة أك جنحة، 
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أما فيما يخص جرائـ التخابر التي تقع مف األشخاص العسكرييف، فيخضع الختصاص 
كالمعدؿ  1966( لسنة 25( مف قانكف األحكاـ العسكرية رقـ )7القضاء العسكرم، حيث تنص المادة )

كافة  -1 ما يأتي: ىتسرم أحكاـ ىذا القانكف أيضا عمعمى أنو: " 1970( لسنة 5بالقانكف رقـ )
ترتكب مف أك ضد األشخاص الخاضعيف ألحكامو متى كقعت بسبب تأديتيـ أعماؿ  يالجرائـ الت
كافة الجرائـ التي ترتكب مف األشخاص الخاضعيف ألحكامو إذا لـ يكف فييا شريؾ أك  -2 .كظائفيـ

 .1"مساىـ مف غير الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف

مة التخابر في التشريع المصرم ىي المحاكـ فبالتالي المحكمة المختصة بالنظر في جري
الجنائية المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجنائية كذلؾ بالنسبة لممدنييف، أما بالنسبة لؤلشخاص 
العسكرييف الذيف يخضعكف ألحكاـ قانكف األحكاـ العسكرية فالقضاء العسكرم ىك المختص بالنظر في 

 جرائـ التخابر التي تقع منيـ.

 ا: المحكمة المختصة بنظر جريمة التخابر في التشريع األردنيثاني
كتعديبلتو محكمة أمف الدكلة، كالتي تؤلؼ مف ثبلثة  1959( لسنة 17لقد أنشأ القانكف رقـ )

مف القضاة المدنييف ك/ أك القضاة العسكرييف يعينيـ رئيس الكزراء بناء عمى تنسيب مف كزير العدؿ 
 .2يئة األركاف المشتركة بالنسبة لمعسكرييف، كنشر القرار في الجريدة الرسميةبالنسبة لممدنييف كرئيس ى

مف قانكف محكمة أمف الدكلة فإف ىذه المحكمة تختص  3(2، 1/ أ/ 3كحسب نص المادة )
 المتيميف بارتكاب جريمة مف جرائـ التخابر. 1بمحاكمة األشخاص المدنييف كالعسكرييف

                                                                                                                                                                                 

( مف ذات القانكف عمى أنو: "تحكـ محكمة الجنايات في كؿ فعؿ يعد بمقتضى القانكف جناية كفى 216كتنص المادة )
يرىا مف الجرائـ األخرل الجنح التي تقع بكاسطة الصحؼ أك غيرىا مف طرؽ النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس كغ

 التي ينص القانكف عمى اختصاصيا بيا".
( مف ذات القانكف عمى أنو: "لمحكمة الجنايات، إذا أحيمت إلييا جنحة مرتبطة بجنائية كرأت قبؿ 383كتنص المادة )

 تحقيقيا أف ال كجو ليذا االرتباط، أف تفصؿ الجنحة كتحمييا إلى المحكمة الجزئية".
( مف قانكف األحكاـ 8 -4ء العسكرم مف حيث المعيار الشخصي كالكظيفي كالعيني في المكاد مف )اختصاص القضا 1

 .1970( لسنة 5كالمعدؿ بالقانكف رقـ ) 1966( لسنة 25العسكرية المصرم رقـ )
 .2001كتعديبلتو لسنة  1959( لسنة 17( مف قانكف محكمة أمف الدكلة رقـ )2نص المادة ) 2
تختص  -كتعديبلتو عمى أنو: "أ 1959( مف قانكف محكمة أمف الدكلة األردني لسنة 4، 1/ أ/ 3)حيث تنص المادة  3

محكمة أمف الدكلة بالنظر في الجرائـ المبينة أدناه التي تقع خبلفا ألحكاـ القكانيف التالية أك ما طرأ عمييا مف تعديؿ 
لكاقعة عمى أمف الدكلة الداخمي كالخارجي المنصكص الجرائـ ا -1يتعمؽ بيذه الجرائـ أك ما يحؿ محميا مف قكانيف: 
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تنظر بالقضايا  ،المحاكـ في التشريع كاليـر القضائي األردنيكمحكمة أمف الدكلة كغيرىا مف 
كما يمتـز بو كؿ مف يترافع  ،كفقا ألحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كتمتـز بو ،المرفكعة أماميا

 .2كالمدعي العاـ ،أماميا مف محاميف كمتيميف كأظناء

 لفمسطينيثالثا: المحكمة المختصة بنظر جريمة التخابر في التشريع ا
 ،البداية بصفتيا الجزائية الصمح أك الدعاكل المختصة بجرائـ التخابر تنظر أماـ محكمة كانت

مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 176) كذلؾ كفقا لممادة ،كفقا لمقكاعد العامة لبلختصاص النكعي لمجرائـ
كالجنح الكاقعة ضمف  تختص محاكـ الصمح بنظر جميع المخالفاتحيث تنص عمى أنو: " ،الفمسطيني

حيث تنص عمى  ،مف ذات القانكف (168) كالمادة ،"اختصاصيا، ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ
يا كالمحالة إلييا محاكـ البداية بنظر جميع الجنايات، كجرائـ الجنح المتبلزمة مع تختص -1أنو: "

إذا كقعت عدة جرائـ لغرض كاحد،  إذا ككف الفعؿ الكاحد جرائـ متعددة، أك -2 .تياـاالبمكجب قرار 
ككانت مرتبطة ببعضيا بحيث ال تقبؿ التجزئة، ككانت إحدل ىذه الجرائـ مف اختصاص محكمة 

 ".البداية، اختصت ىذه المحكمة بنظرىا جميعا

فكانت تختص بالنظر فييا محكمة أمف الثكرة  3أما جرائـ التخابر التي تقع مف العسكرييف
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة 126حيث نصت المادة ) ،ميا""المحكمة العسكرية الع

                                                                                                                                                                                 

الجرائـ الكاقعة خبلفا ألحكاـ قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة  -4. 1960( لسنة 16عمييا في قانكف العقكبات رقـ )
 .1971( لسنة 50رقـ )

تعتبر أف كافة أعضاء ىذه  1964( لسنة 24( مف قانكف المخابرات العامة األردني رقـ )5عمى الرغـ مف أف المادة ) 1
الدائرة مف ضباط كضباط صؼ كأفراد مف عداد القكات المسمحة؛ إال أف ىؤالء في حالة ارتكاب أم منيـ لجريمة مف 
الجرائـ الداخمة في اختصاص محكمة أمف الدكلة، كجميع المشتركيف كالمحرضيف كالمتدخميف معو، يحاكمكف أماـ 

ت العامة، كيككف ليذا المجمس في مثؿ ىذه الحالة نفس الصبلحيات الممنكحة لمحكمة المجمس العسكرم لدائرة المخابرا
( مف قانكف المخابرات العامة األردني. فاركؽ الكيبلني، 7أمف الدكلة بمكجب قانكف محكمة أمف الدكلة. المادة )

. 73، ص1981ية، القاىرة، محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالمقارف، مكتبة النيضة المصر 
 .2047، ص1996(، منشكر في مجمة نقابة المحاميف، سنة 96/ 219تمييز جزاء رقـ )

 .40أسامة أحمد المناعسة، الكسيط في شرح قانكف محكمة أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص 2
( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية األشخاص الذيف يخضعكف لمقانكف، 8كقد كضحت المادة ) 3

طمبة  -4الجنكد  -3صؼ الضباط.  -2الضباط.  -1يخضع ألحكاـ ىذا القانكف كؿ مف: حيث نصت عمى أنو: "
أية قكة ثكرية تشكؿ بأمر القائد األعمى  -6 أسرل الحرب. -5المدارس كالكميات الثكرية كمدارس التدريب الميني. 
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مف الثكرة أـ الكاقعة عمى تختص محكمة أمف الثكرة بالنظر في الجرائو: "نالتحرير الفمسطينية عمى أ
الداخمي كالخارجي ككؿ جريمة أخرل قرر ليا قانكف العقكبات الثكرم عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة اك 

ك حصانتيـ كفقان أك المناضمكف ميما كانت صفتيـ أالخطيرة التي يرتكبيا المدنيكف  عداـ كالجرائـاإل
 ".لمقانكف

فقد أحاؿ جميع  2008( لسنة 91رقـ ) 1لكف بناء عمى قرار كزير الداخمية كاألمف الكطنيك 
تعارض مع ىذا كألغى كؿ ما ي ،2العسكرم جرائـ التخابر كالجرائـ الماسة بأمف الدكلة إلى القضاء

                                                                                                                                                                                 

الممحقيف بالثكرة مف المقاتميف كالمدنييف مف القكات الحميفة أك الفصائؿ  -7لتأدية خدمة عامة أك خاصة أك مؤقتة. 
 األعضاء العامميف في الثكرة كالمستخدميف فييا أك في مؤسساتيا أك مصانعيا". -8المقاكمة اك المتطكعيف. 

( منو عمى أنو: "تحاؿ جميع جرائـ التخابر 1حيث ينص في المادة ) 2008( لسنة 91ير الداخمية رقـ )قرار كز  1
( منو عمى أنو: "يمغى كؿ ما يتعارض مع ىذا 2كالجرائـ الماسة بأمف الدكلة إلى القضاء العسكرم". كينص في المادة )

ف كؿ في مجاؿ اختصاصو تنفيذ ىذا القرار كيعمؿ بو ( منو عمى أنو: "عمى جميع المعنيي3القرار". كينص في المادة )
 مف تاريخ صدكره".

 2008( لسنة 4، كقانكف القضاء العسكرم رقـ )2003كبالنظر إلى القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2
جرائـ ( منو، كالتي تنص عمى أنو: "تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى كؿ مف يرتكب إحدل ال63كتحديدا في المادة )

الجرائـ التي تقع في المعسكرات أك الثكنات أك المؤسسات أك المصانع أك السفف أك الطائرات أك المركبات أك  -1اآلتية:
الجرائـ التي تقع عمى معدات كميمات كأسمحة كذخائر  -2 .األماكف أك المحبلت التي تشغميا قكل األمف أينما كجدت

الجرائـ التي ترتكب مف األشخاص الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية  -3 .تياككثائؽ كأسرار قكل األمف ككافة متعمقا
 -4 .متى كقعت بصفتيـ الكظيفية داخؿ أك خارج فمسطيف مع مراعاة أم عقكبة يككف قد قضاىا بسبب الجريمة نفسيا

ؾ أك مساىـ مف غير الجرائـ التي ترتكب مف األشخاص الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية إذا لـ يكف فييا شري
 -6 .الجرائـ العسكرية التي تحاؿ مف الكزير المختص لمقضاء العسكرم -5 .الخاضعيف ألحكاـ القكانيف العسكرية

الجرائـ التي يككف أحد أطرافيا مدنيا تككف مف اختصاص القضاء المدني ما لـ ُتحاؿ مف الكزير المختص لمقضاء 
ا نجد أنيا أعطت صبلحيات لمكزير المختص بإحالة الجرائـ التي يككف أحد العسكرم"، كتحديدا الفقرة السادسة مني

أطرافيا مدنيا كالتي تككف مف اختصاص القضاء المدني إلى القضاء العسكرم، كبالتالي يتبيف ككفقا لمقانكف مشركعية 
يبلحظ أف القانكف قد تحدث في  قرار كزير الداخمية بإحالة القضايا المتعمقة بجرائـ التخابر إلى القضاء العسكرم. كلكنو

جميع المكاد ذات الصمة عف الكزير المختص دكف أف يحدد المقصكد بيذا الكزير، ىؿ ىك كزير الداخمية أـ كزير العدؿ 
أـ غيرىما، مما يقتضي التدخؿ العاجؿ ببياف المقصكد بو منعا لمتضارب كتناقض الصبلحيات بيف الكزراء، عمما بأف 

أف يككف كزير الداخمية ىك المقصكد بيذا االختصاص. عبد القادر صابر جرادة، القضاء العمؿ قد درج عمى 
 .174، ص2012الفمسطيني، تاريخ، كاقع، مستقبؿ، مكتبة آفاؽ، غزة، الطبعة األكلى، 
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. كبالتالي أصبحت المحكمة المختصة بالنظر في جرائـ التخابر ىي المحكمة العسكرية الدائمة 1القرار
حيث تنص عمى أنو: "تختص  ،( مف قانكف القضاء العسكرم الفمسطيني1/ 8كفقا لنص المادة )

تقع في دائرة اختصاصيا كتككف داخمة  كافة الجرائـ التي -1المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في: 
 ما لـ يرد نص خاص بذلؾ كفقا لمقانكف". ،في اختصاص القضاء العسكرم كفقا ليذا القانكف

كيتضح مما سبؽ أف المحكمة المختصة بنظر جرائـ التخابر في التشريع المصرم ىي المحاكـ 
أما بالنسبة لؤلشخاص  ،بالنسبة لممدنييفالجنائية المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجنائية كذلؾ 

العسكرييف الذيف يخضعكف ألحكاـ قانكف األحكاـ العسكرية؛ فالقضاء العسكرم ىك المختص بالنظر 
بينما في التشريع األردني فالمحكمة المختصة بنظر جرائـ التخابر  ،في جرائـ التخابر التي تقع منيـ

يني فالمحكمة المختصة بنظر جرائـ التخابر ىي محكمة أما المشرع الفمسط ،ىي محكمة أمف الدكلة
 القضاء العسكرم المتمثمة في المحكمة العسكرية الدائمة.

المطمب الثاني: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريعات المقارنة والتشريع 
 الفمسطيني

التشريعات المقارنة سنتناكؿ في ىذا المطمب، إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في 
 كالتشريع الفمسطيني، كذلؾ كفقا لمفركع التالية.

 الفرع األول: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريع المصري
قد بينا سابقا أف جرائـ التخابر تقع بيف الجنح كالجنايات، كبالتالي يؤكؿ اختصاصيا إلى 

 المحكمة الجزئية أك محكمة الجنايات.

 راءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريع المصري أمام المحكمة الجزئيةأوال: إج
 إجراءات اإلحالة. 1

إجراء اإلحالة إلى محكمة الجنح، كىك اإلجراء الذم يترتب عميو دخكؿ الدعكل في حكزة ىذه 
المحكمة، فتصير ممزمة أف تقضي فييا، سكاء بالفصؿ في مكضكعيا أك بإصدار حكـ سابؽ عمى 

 .2الفصؿ في المكضكع
                                                           

ضمني فقد ألغى ىذا القرار اختصاص محاكـ الصمح كالبداية بنظر جرائـ التخابر، كتـ إلغاء محكمة أمف الثكرة بشكؿ  1
 .2008( لسنة 4بمكجب قانكف القضاء العسكرم الفمسطيني رقـ )

 .867محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 2
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( مف قانكف اإلجراءات الجنائية، 232كقد حددت إجراءات اإلحالة إلى ىذه المحكمة المادة )
تحاؿ الدعكل إلى محكمة الجنح كالمخالفات بناء عمى أمر يصدر مف قاضي حيث نصت عمى أنو: "

يؼ المتيـ مباشرة غرفة المشكرة أك بناء عمى تكم يمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة ف التحقيؽ أك
كيجكز االستغناء عف . بالحقكؽ المدنية يعضاء النيابة العامة أك مف المدعبالحضكر مف قبؿ أحد أ 

 ".تكميؼ المتيـ بالحضكر إذا حضر الجمسة ككجيت إليو التيمة مف النيابة العامة كقبؿ المحاكمة

 أمر اإلحالة . أ
لجنح المستأنفة منعقدة في غرفة إذا أصدر قاضي التحقيؽ عند تحقيقو الدعكل أك محكمة ا

المشكرة أمرا بإحالة الدعكل إلى المحكمة فإنو يترتب عميو خركج الدعكل مف حكزة أم مف تمؾ 
الجيات، لكنو ال يطرحيا عمى المحكمة إال إجراءات تكميؼ الخصكـ بالحضكر أماميا عف طريؽ 

 .1النيابة العامة

حضكر في ككف أف األكؿ يصدر عف القضاء، أما كبالتالي يختمؼ أمر اإلحالة عف التكميؼ بال
( في فقرتيا 232الثاني فيصدر عف االتياـ متمثمة في النيابة العامة، كىذا كاضح مف نص المادة )

 األكلى مف قانكف اإلجراءات الجنائية.

فإذا كانت اإلحالة إلى المحكمة بناء عمى أمر إحالة؛ فإف الدعكل تعتبر قد دخمت في حكزة 
. كمف ثـ 2بناء عمى ىذا األمر، فبل يرتيف بدخكليا بالتكميؼ بالحضكر الذم يصدر بعد ذلؾ المحكمة

لـ يكف جائزا لسمطة اإلحالة أف تباشر أم إجراء كانت تختص بو قبؿ صدكر ىذا األمر، أما إذا كانت 
ف قرار اإلحالة بناء عمى التكميؼ بالحضكر، فيي تدخؿ بو في حكزة المحكمة، كمف ثـ لـ يكف مف شأ

. فيجكز ليا أف ترجع فيما اتخذتو طالما 3النيابة الذم لـ يعقبو تكميؼ بالحضكر أف ينيي اختصاصاتيا
 .4لـ تكمؼ المتيـ بالحضكر

                                                           
 .600حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 26مت بالدعكل بصدكر األمر بإحالتيا إلييا". نقض كلذلؾ قررت محكمة النقض المصرية: "أف المحكمة قد اتص 2

 .380، ص77، رقـ 11، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض، س1960أبريؿ 
قررت محكمة النقض: "ال تعتبر الدعكل مرفكعة بمجرد التأشير عمييا مف النيابة العمكمية كتقديميا إلى المحكمة؛ بؿ  3

، 238، رقـ 7، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1946نكفمبر  18نقض  ال بد لذلؾ مف إعبلف المتيـ بالحضكر لمجمسة".
 .234ص

 .868محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 4
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 تكجيو النيابة لبلتياـ . ب
( في فقرتيا الثانية مف قانكف اإلجراءات الجنائية، حيث 242كىذا ما نصت عمييا المادة )

عف تكميؼ المتيـ بالحضكر إذا حضر الجمسة ككجيت إليو التيمة  ستغناءاالكيجكز نصت عمى أنو: "
 ".مف النيابة العامة كقبؿ المحاكمة

كصكرتيا أف يحضر الفرد لمجمسة شاىدا أك غير ذلؾ، ثـ يكجو إليو االتياـ، أك أف تظير 
القاعدة ىك تبسيط كقائع جديدة تسند إلى المتيـ كيقبؿ المحاكمة عنيا، ككاف دافع المشرع لتقرير تمؾ 

 .1اإلجراءات، كقد راعى في ذات الكقت حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو

 بيانات كرقة التكميؼ بالحضكر . ت
لما كانت الغاية مف كرقة التكميؼ بالحضكر ىي إخبار المتيـ بالجـر المسند إليو ابتغاء إعداد 

( في 233يث نصت المادة ). ح2دفاعو عنو؛ اقتضى األمر أف تتضمف الكرقة ما يحقؽ ذلؾ الغرض
كرقة التكميؼ بالحضكر التيمة كمكاد القانكف التي تنص عمى  يكتذكر ففقرتيا الثانية عمى أنو: "

 ".العقكبة

كبياف التيمة يعني بياف الفعؿ أك األفعاؿ المسندة إلى المتيـ، كال يكفي بياف الكصؼ القانكني 
بالكصؼ، كيترتب عمى إغفاؿ بياف التيمة بطبلف كرقة  لمتيمة، ذلؾ أف المحكمة تتقيد بالفعؿ كال تتقيد

. كيتعيف أف يتضمف التكميؼ بالحضكر بياف مكاد القانكف التي تنص عمى العقكبة، 3التكميؼ بالحضكر
كلكف ال يترتب عمى إغفاؿ ذلؾ بطبلف التكميؼ، إذ المحكمة تستطيع أف تعمـ بيذه المكاد حينما تعمـ 

 .4يـباألفعاؿ المسندة إلى المت

 مكاعيد التكميؼ بالحضكر . ث
يككف تكميؼ الخصكـ بالحضكر أماـ المحكمة قبؿ انعقاد الجمسة بثبلثة أياـ كاممة عمى األقؿ 

. كيجكز في حالة التمبس، 5في الجنح غير مكاعيد مسافة الطريؽ، كذلؾ بناء عمى طمب النيابة العامة
احتياطيا في إحدل الجنح، أف يككف التكميؼ كفي الحاالت التي يككف فييا المتيـ بالتخابر محبكسا 

                                                           
 .603حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 1
 .605ات الجنائية، مرجع سابؽ، صحسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراء 2
 .636، ص1951عمي زكي العرابي، المبادئ األساسية لئلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ،  3
 .638عمي زكي العرابي، المبادئ األساسية لئلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص 4
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.233الفقرة األكلى مف المادة ) 5
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بالحضكر بغير ميعاد، فإذا حضر المتيـ كطمب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعو تأذف لو المحكمة 
 .1بالميعاد المقرر في الفقرة األكلى

 إجراءات إعبلف كرقة التكميؼ بالحضكر . ج
إلجراءات الجنائية، ( مف قانكف ا235(، كالمادة )234نصت عمى ىذه اإلجراءات المادتاف )

محؿ  يلتكميؼ بالحضكر لشخص المعمف إليو، أك فتعمف كرقة ا( عمى أنو: "234حيث نصت المادة )
ذا لـ يؤد االمكاد المدنية أك التجارية يافعات فقانكف المر  يإقامتو بالطرؽ المقررة ف لبحث إلى معرفة ، كا 

ر مصر كيعتب يكاف يقيـ فيو فخر محؿ آع ليا بلف لمسمطة اإلدارية التاب، يسمـ اإلعمحؿ إقامة المتيـ
( 235"، كنصت المادة )خر محؿ إقامة لممتيـ ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾآالمكاف الذم كقعت فيو الجريمة 

ف الضابط الصؼ يككف إعبلف المحبكسيف إلى مأمكر السجف أك مف يقكـ مقامة كيككف إعبلعمى أنو: "
الحالتيف  يكعمى مف يجب تسميـ الصكرة إليو ف ة الجيش.خدمة الجيش إلى إدار  يكالعساكر الذيف ف

ذا امتنع عف التسميـ أك التكقيع يحكـ عميو مف قاضي المكاد  المذككرتيف أف يكقع عمى األصؿ بذلؾ كا 
ذا أصر بعد ذلؾ عمى امتناعو تسمـ الصكرة إلى النيابة ة بغرامة ال تزيد عف خمسة جنيياتالجزئي ، كا 

 ".ليو أك إلى المطمكب إعبلنو شخصياع ليا المحضر لتسميميا إالعامة بالمحكمة التاب

 سير اإلجراءات أمام المحكمة الجزئية. 2
حدد قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ترتيب سير اإلجراءات أماـ المحكمة، كذلؾ عمى 

 :2النحك اآلتي
 النداء عمى الخصكـ كالشيكد. . أ

 المحددة لشخصيتو.سؤاؿ المتيـ بالتخابر عف اسمو كالبيانات  . ب
 تبلكة التيمة. . ت
 تقديـ النيابة طمباتيا. . ث
سؤاؿ المتيـ بالتخابر عما إذا كاف معترفا بجريمة التخابر؛ فإف اعترؼ جاز االستغناء عف  . ج

 سماع الشيكد.
 إذا لـ يعترؼ المتيـ بالتخابر يسمع شيكد اإلثبات. . ح
 خابر.يسأؿ شيكد اإلثبات مف النيابة العامة أكال ثـ مف المتيـ بالت . خ

                                                           
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.233الفقرة الثالثة مف المادة ) 1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.272(، كالمادة )271المادة ) 2
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 يجكز لمنيابة سؤاؿ ىؤالء الشيكد مرة ثانية. . د
 يسمع شيكد النفي. . ذ
 يسأؿ شيكد النقي عف المتيـ بالتخابر أكال ثـ مف النيابة العامة. . ر
 يجكز لممتيـ بالتخابر تكجيو األسئمة مرة ثانية إلى ىؤالء الشيكد. . ز
نفي، كليـ طمب  لجميع الخصكـ طمب إعادة سماع الشيكد، سكاء أكانكا شيكد إثبات أـ شيكد . س

 سماع شيكد غيرىـ.
. . ش  تستمع المحكمة إلى مرافعات الخصـك
 تصدر المحكمة قرارىا بإقفاؿ باب المرافعة. . ص
 تخمك المحكمة إلى المداكلة ثـ تصدر حكما. . ض

كقد حظر التشريع المصرم استجكاب المتيـ بالتخابر أثناء المحاكمة، حيث نصت المادة 
ال يجكز استجكاب المتيـ إال إذا قبؿ الجنائية في الفقرة األكلى عمى أنو: "( مف قانكف اإلجراءات 274)

 ".ذلؾ

كاالستجكاب المحظكر في مرحمة المحاكمة، ىك نفسو االستجكاب في مرحمة التحقيؽ، أم 
مناقشة المتيـ في التيـ المكجية إليو كمكاجيتو باألدلة القائمة ضده مناقشة قد تؤدم بو إلى قكؿ ما 

 .1الحو أك اعترافو بارتكاب الجريمةليس في ص

كتطبيقا لذلؾ قضي بأف االستجكاب المحظكر قانكنا في مرحمة المحاكمة كفقا لنص المادة 
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية ىك مناقشة المتيـ عمى كجو مفصؿ في األدلة القائمة في 274)

كمة أـ مف الخصكـ أـ مف المدافعيف الدعكل إثباتا كنفيا في أثناء نظرىا، سكاء أكاف ذلؾ مف المح
عنيـ، لما لو مف خطكرة ظاىرة، كىك ال يصح إال بناء عمى طمب مف المتيـ نفسو يبديو في الجمسة 

. أما إذا كاف األمر ال يتعدل مجرد تقديـ إيضاحات يرل 2بعد تقديره لمكقفو كما تقتضيو مصمحتو
لمتيـ، كال يعد ذلؾ استجكابا لو، كيقصد القاضي لزكـ تقديميا، فميس ما يمنع مف طمبيا مف ا

                                                           
 .703م، مرجع سابؽ، صرؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصر  1
، مجمكعة 1983مارس  24. كنقض 89، رقـ 427، ص24، مجمكعة أحكاـ النقض، س1973مارس  26نقض  2

 .88، رقـ 432، ص34أحكاـ النقض، س
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باإليضاحات استفسار المحكمة مف المتيـ عف بعض ما يظير أثناء سماع الدعكل كالمرافعة فييا كعما 
 .1يرل تحقيقا لمعدالة سماع كممتو في شأنو قبؿ األخذ بو لو أك عميو

، تبلك  ة الحكـ، إبداء كيمكف تمخيص إجراءات المحاكمة كفؽ التالي: إثبات حضكر الخصـك
صدار الحكـ.  الطمبات، سماع الشيكد إثباتا كنفيا، المرافعة في الدعكل، كالمداكلة كا 

 ثانيا: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريع المصري أمام محاكم الجنايات
ع الجنايات جميتتبع أماـ محاكـ ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أنو: "381المادة ) تنص

"، عمى أف ىناؾ بعض ذلؾ ؼ، ما لـ ينص القانكف عمى خبلالجنح كالمخالفات ياألحكاـ المقررة ف
 اإلجراءات الخاصة التي تتميز بيا محكمة الجنايات.

 وجوب حضور المتيم أمام محكمة الجنايات ووجود محام لو. 1
أكجب المشرع عمى المتيـ بالتخابر الحضكر كالمثكؿ أماـ محكمة الجنايات، ذلؾ أنو كاف مف 
الجائز أف يحضر ككيمو عنو أماـ محكمة الجنح، فيجب أف يحضر المتيـ بالتخابر بنفسو أماـ محكمة 
ف الجنايات، فإذا حالت ظركؼ المتيـ بالتخابر دكف حضكره أماـ محكمة الجنايات، فعمى ككيمو أ

 .2يحضر كيقدـ عذره إلى المحكمة فتؤجؿ القضية لجمسة يتمكف فييا مف الحضكر

 بجناية كبالنظر إلى خطكرة االتياـ في الجنايات، أكجب المشرع أف يحضر مع كؿ متيـ
( مف 77تنظرىا محكمة الجنايات محاـ يتكلى الدفاع عنو، حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة ) التخابر

عمى أنو: "...، ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف لو محاـ يدافع عنو،  2012م لعاـ الدستكر المصر 
."... 

كال تجكز المرافعة أماـ محكمة الجنايات إال لمحاـ مقبكؿ لممرافعة أماـ المحاكـ االبتدائية عمى 
ف لممرافعة المحامكف المقبكلك ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أنو: "377، حيث تنص المادة )األقؿ

، دكف غيرىـ بالمرافعة أماـ محكمة لمحاكـ االبتدائية يككنكف مختصيفأماـ محاكـ االستئناؼ أك ا
 ".الجنايات

                                                           
 .32، رقـ 26، مجمكعة أحكاـ النقض، الجزء السابع، ص1945ديسمبر  17نقض  1
المصرم عمى أنو: "ال يجكز ألحد أف يحضر أماـ المحكمة  ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية388حيث تنص المادة ) 2

ليدافع أك ينكب عف المتيـ الغائب، كمع ذلؾ يجكز أف يحضر ككيمو أك أحد أقاربو أك أصياره كيبدم عذره في عدـ 
 الحضكر، فإذا رأت المحكمة أف العذر مقبكؿ، تعيف ميعادا لحضكر المتيـ أماميا".
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 ميعاد التكميف بالحضور. 2
المادة لقد حدد المشرع المصرم ميعاد تكميؼ المتيـ بالتخابر بالحضكر أماـ المحكمة كفؽ 

يككف تكميؼ المتيـ كالشيكد بالحضكر حيث تنص عمى أنو: " ،( مف قانكف اإلجراءات الجنائية374)
"، كتضاؼ إلى ذلؾ مكاعيد المسافة تطبيقا أماـ المحكمة قبؿ الجمسة بثمانية أياـ كاممة عمى األقؿ

 لمقكاعد العامة.

 إجماع اآلراء واستطالع رأي المفتي عند الحكم باإلعدام. 3
أف تصدر حكما باإلعداـ أف يككف ذلؾ بإجماع أكجب المشرع عمى محكمة الجنايات إذا أرادت 

آراء أعضائيا، كأف تأخذ رأم المفتي، فإذا لـ يبد رأيو في خبلؿ العشرة أياـ التالية إلرساؿ األكراؽ إليو 
( في الفقرة الثانية منيا مف قانكف اإلجراءات 381تحكـ المحكمة في الدعكل، حيث تنص المادة )

، اإلعداـ إال بإجماع آراء أعضائيالمحكمة الجنايات أف تصدر حكما بكال يجكز الجنائية عمى أنو: "
ية كيجب إرساؿ أكراؽ القضية إليو، كيجب عمييا قبؿ أف تصدر ىذا الحكـ أف تأخذ رأم مفتي الجميكر 

 يياـ التالية إلرساؿ األكراؽ إليو، حكمت المحكمة فالمحكمة خبلؿ العشرة األ ىفإذا لـ يصؿ رأيو إل
 ".الدعكل

رأم المفتي ال يقيد محكمة الجنايات كىك أثر مف آثار تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، حيث ك 
قضت محكمة النقض المصرية بأف: "القانكف إذ أكجب أخذ رأم المفتي في عقكبة اإلعداـ قبؿ تكقيعيا 

قعة إذا كانت أحكاـ الشريعة تجيز الحكـ باإلعداـ في الكا مماإنما قصد أف يككف القاضي عمى بينة 
الجنائية المطمكب فييا الفتكل قبؿ الحكـ بيذه العقكبة دكف أف يككف ممزما باألخذ بمقتضى الفتكل، 
فميس المقصكد إذف مف االستفتاء تعرؼ رأم المفتي في تكييؼ الفعؿ المسند إلى الجاني ككضعو 

 .1القانكني"

 بجناية التخابر الغائب إجراءات محاكمة المتيم. 4
بإحالة متيـ بجناية إلى محكمة الجنايات كلـ يحضر يكـ الجمسة بعد إعبلنو إذا صدر أمر 

، كيجكز ليا أف تؤجؿ غيبتو ييككف لممحكمة أف تحكـ ف ،قانكنا بأمر اإلحالة ككرقة التكميؼ بالحضكر
 .2الدعكل كتأمر بإعادة تكميفو بالحضكر

                                                           
 .408، ؽ2، أحكاـ النقض، س21/5/1951. نقض 327، ؽ4اعد القانكنية، ج، مجمكعة القك 9/1/1959نقض  1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.384المادة ) 2
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ذا كاف المتيـ مقيما خارج مصرك  الحضكر بمحؿ ة التكميؼ ب، يعمف إليو أمر اإلحالة ككرقا 
 ،، غير مكاعيد المسافةالدعكل بشير عمى األقؿ ، كذلؾ قبؿ الجمسة المحددة لنظرإقامة إف كاف معمكما

 .1غيبتو يلـ يحضر بعد إعبلنو يجكز الحكـ ففإذا 

، كمع ذلؾ يجكز ليدافع أك ينكب عف المتيـ الغائبال يجكز ألحد أف يحضر أماـ المحكمة ك 
المحكمة أف العذر ، فإذا رأت عدـ الحضكر يد أقاربو أك أصياره كيبدم عذره فأك أح أف يحضر ككيمو

 .2لحضكر المتيـ أماميامقبكؿ، تعيف ميعادا 

 كتبدل النيابة العامة بالتخابر، ، ثـ األكراؽ المثبتة إلعبلف المتيـالجمسة أمر اإلحالة ييتمى فك 
 .3الدعكل يكتسمع المحكمة الشيكد إذا رأت ضركرة لذلؾ، ثـ تفصؿ ف ،اأقكاليا كطمباتي

التخابر تنفذ منو عقكبات الغرامة كالمصادرة كالحرماف مف  جنايةكالحكـ الغيابي الصادر في 
ينفذ مف الحكـ ( مف قانكف اإلجراءات عمى أنو: "392بعض الحقكؽ كالمزايا، حيث تنص المادة )

"، كيستمـز الحكـ الغيابي حرماف المحكـك عميو مف التصرؼ يمكف تنفيذىا الغيابي كؿ العقكبات التي
دارتيا، حيث تنص المادة ) كؿ حكـ يصدر بإدانة ( مف قانكف اإلجراءات عمى أنو: "390في أمكالو كا 

رفع أية دعكل ، أك أف يأمكالو أك أف يديرىا يستمـز حتما حرمانو مف أف يتصرؼ فغيبة المتيـ ي يف
 ".لتزاـ يتعيد بع المحككـ عميو يككف باطبل مف نفسواتصرؼ أك باسمو ككؿ 

ذا صدر حكـ مف محكمة الجنايات في غيبة المتيـ بجناية التخابر، فإذا كاف صادرا بالبراءة؛  كا 
فإنو يصير نيائيا بمجرد صدكره، كال يسقط بحضكر المتيـ بالتخابر الغائب، أما إذا كاف الحكـ صادرا 

نو حكـ تيديدم، بمعنى أنو يسقط بمجرد ظيكر المتيـ بالتخابر أك القبض عميو باإلدانة؛ فيكصؼ بأ
دكف حاجة لمطعف عميو مف جانب المتيـ بالتخابر، كتعاد إجراءات محاكمتو مف جديد ككأف الحكـ 
السابؽ لـ يصدر، كال يشترط أف تككف إعادة المحاكمة أماـ ىيئة أخرل مختمفة عف الييئة التي أصدرت 

 .4لغيابيالحكـ ا
  

                                                           
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.387المادة ) 1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.388المادة ) 2
 ية المصرم.( مف قانكف اإلجراءات الجنائ386المادة ) 3
 كما بعدىا. 1328عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 4
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 الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريع األردني
قد بينا سابقا أف المحكمة المختصة بنظر جرائـ التخابر في التشريع األردني ىي محكمة أمف 
الدكلة، كبينا أف محكمة أمف الدكلة كغيرىا مف المحاكـ في التشريع كاليـر القانكني األردني تنظر 
القضايا المرفكعة أماميا، كذلؾ كفقا ألحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كتمتـز بيا، كالكاضح مف 
جرائـ التخابر في التشريع األردني أنيا مف نكع جناية؛ فبالتالي سنتناكؿ اإلجراءات المتبعة لمجرائـ مف 

 أماـ محكمة أمف الدكلة.نكع جناية، حيث أنيا نفس اإلجراءات التي تنطبؽ عمى جرائـ التخابر 

 أوال: دخول الدعوى في حوزة محكمة أمن الدولة
أف الفعؿ يؤلؼ جريمة التخابر، كأف  -بعد انتياء التحقيؽ االبتدائي–إذا تبيف لممدعي العاـ 

األدلة كافيو إلحالة المتيـ بالتخابر لممحكمة، يقرر الظف عميو بجريمة التخابر عمى أف يحاكـ مف أجمو 
ذا كجد النائب العاـ قرار الظف في أماـ  محكمة أمف الدكلة، كيرسؿ إضبارة الدعكل إلى النائب العاـ، كا 

محمو، يقرر اتياـ المتيـ بالتخابر كيعيف إضبارة الدعكل إلى المدعي العاـ ليقدميا إلى محكمة أمف 
الجزائية، حيث تنص ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 1/ 206. كىذا ما أكجبتو المادة )1الدكلة لمحاكمتو

ك مف يقكـ مقامو أذا كاف النائب العاـ إال إدـ شخص لممحاكمة في قضية جنائية ال يق -1عمى أنو: "
 ".صدر قرارا باتيامو بتمؾ الجريمةأقد 

كيتكلى النائب العاـ بنفسو أك بكاسطة أحد مساعديو االدعاء عمى المتيـ بجريمة التخابر 
 .2يسكغ لو أف يدعي عمى المتيميف بأفعاؿ خارجة عف منطكؽ قرار االتياـ الكاردة في قرار االتياـ، كال

كأكجب المشرع عمى المدعي العاـ حالما يصمو قرار االتياـ أف يصرؼ اىتمامو بتنظيـ الئحة 
االتياـ كقائمة بأسماء الشيكد، كيقكـ بتبميغيا مع قرار االتياـ إلى المتيـ بالتخابر، كبعد أف يكدع 

كل إلى محكمة أمف الدكلة، يقكـ بإتماـ المعامبلت األكلية كاتخاذ الكسائؿ البلزمة إلجراء إضبارة الدع
 .3المحاكمة في المكعد المعيف ليا

  

                                                           
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.2، 1/ 133المادة ) 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.202المادة ) 2
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.203المادة ) 3
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 بيانات ورقة التكميف بالحضور وميعاد التبميغ. 1
تبمغ األكراؽ القضائية بمعرفة محضر أك أحد أفراد الشرطة أك الدرؾ كفقا لؤلصكؿ المعينة في 

 .1أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكاـ الخاصة الكاردة في ىذا القانكف قانكف

 :2كيجب أف تشتمؿ كرقة التبميغ عمى البيانات اآلتية
 تاريخ اليكـ كالشير كالسنة كالساعة التي حصؿ فييا التبميغ. . أ

 اسـ طالب التبميغ بالكامؿ كعنكانو كاسـ مف يمثمو إف كجد. . ب
 التي يجرم التبميغ بأمرىا.اسـ المحكمة أك الجية  . ت
 اسـ المبمغ إليو بالكامؿ كعنكانو، أك مف يمثمو إف كجد. . ث
 اسـ المحضر بالكامؿ كتكقيعو عمى كؿ مف األصؿ كالصكرة. . ج
 مكضكع التبميغ. . ح
 اسـ مف سمـ إليو التبميغ كتكقيعو عمى األصؿ باالستبلـ أك إثبات امتناعو كسببو. . خ

المحاكمة في قضايا التخابر تبميغ المتيـ ببعض األمكر كما كتكجب القكاعد الخاصة بإجراءات 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 207قبؿ يكـ المحاكمة بسبعة أياـ عمى األقؿ، حيث تنص المادة )

 سماء الشيكدأاالتياـ كالئحة االتياـ كقائمة بيبمغ المدعي العاـ صكرة عف قرار الجزائية عمى أنو: "
 ".قؿياـ عمى األألممتيـ قبؿ يـك المحاكمة بسبعة 

 إجراءات تبميغ األوراق القضائية. 2
لى المطمكب تبميغو أينما كجد ما لـ يرد نص إكراؽ القضائية بتسميـ نسخة منيا يتـ تبميغ األ

يجكز ألم شخص أف يعيف آخر يقيـ في دائرة اختصاص المحكمة ككيبل عنو لقبكؿ ، ك بخبلؼ ذلؾ
كيجب أف يتـ بصؾ كتابي يكقعو  ،يجكز أف يككف ىذا التعييف خاصا أك عاما، ك األكراؽ القضائيةتبميغ 

 .3ىذا التكقيع كيحفظو بيف أكراؽ الدعكل المككؿ بحضكر رئيس الكتبة الذم يصدؽ عمى صحة

ذا لـ يجد المحضر الشخص المطمكب تبميغو فيك  لى إمكطنو أك محؿ عممو يسمـ الكرقة  ا 
معو مف األصكؿ أك الفركع أك األزكاج أك األخكة أك األخكات  ك لمف يككف ساكناأككيمو أك مستخدمو 

                                                           
 .2006( لسنة 15( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، كما ىي معدلة بمكجب القانكف رقـ )146المادة ) 1
 .1988( لسنة 24( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ )5المادة ) 2
 .1988( لسنة 24صكؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ )( مف قانكف أ7المادة ) 3
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أف ال تككف مصمحة المطمكب تبميغو  ممف يدؿ ظاىرىـ عمى أنيـ أتمكا الثامنة عشرة مف عمرىـ عمى
 .1متعارضة مع مصمحتيـ

قانكف ( مف 8ر في المادة )ىك مذكك ليو طبقا لما إيجد المحضر مف يصح تسميـ الكرقة ذا لـ كا  
لتكقيع عف ا -غير المطمكب تبميغو-المذككريف فييا  ك امتنع مف كجده مفأ أصكؿ المحاكمات المدنية

 القضائية المراد تبميغيا عمى ف يمصؽ نسخة مف الكرقةأعمى كرقة التبميغ بالتسمـ، كجب عمى المحضر 
 لمكاف الذم يقع فيو مكطف الشخص المطمكب تبميغػوك عمى جانب ظاىر لمعياف مف اأالباب الخارجي 

لى المحكمة التي إثـ يعيد النسخة مف كرقة التبميغ ، قؿمحؿ عممو بحضكر شاىد كاحد عمى األك أ
ة المراد تبميغيا ذا كانت ىناؾ مستندات مرفقة بالكرقة القضائيا  عمييا، ك  صدرتيا مع شرح بكاقع الحاؿأ

جؿ تسمـ تمؾ أالمطمكب تبميغو لقمـ المحكمة مف  نا بضركرة مراجعةف يدكف فييا بياأفعمى المحضر 
 .2كراؽ عمى ىذا الكجو تبميغا قانكنيالصاؽ األإالمستندات كيعتبر 

 ثانيا: سير اإلجراءات أمام محكمة أمن الدولة
حدد قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ترتيب سير اإلجراءات أماـ المحاكـ الجزائية، 

 :3ىي نفس اإلجراءات التي تتبع أماـ محكمة أمف الدكلة، كىي عمى النحك اآلتي كالتي
 التثبت مف حضكر الخصكـ كالشيكد. .1
يسأؿ المتيـ بالتخابر عما إذا كاف لديو محاـ لمدفاع عنو، فإف لـ يكف لو محاـ عيف لو  .2

 محاميا.
 ـ سابؽ.سؤاؿ المتيـ بالتخابر عف ىكيتو كحالتو االجتماعية أك صدكر بحقو حك .3
 تبلكة التيمة. .4
 تكضيح النيابة كقائع الدعكل. .5
سؤاؿ المتيـ بالتخابر عما إذا كاف معترفا بجريمة التخابر المسندة لو، فإف اعترؼ يجكز  .6

 لممحكمة إدانتو.
 إذا لـ يعترؼ المتيـ بالتخابر يسمع شيكد اإلثبات. .7
 حاميو.يسأؿ شيكد اإلثبات مف النيابة أكال ثـ مف المتيـ بالتخابر أك م .8

                                                           
 .1988( لسنة 24( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ )8المادة ) 1
 .1988( لسنة 24( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ )9المادة ) 2
 .( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني235 -206المكاد ) 3
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 يسمع شيكد النفي. .9
 يسأؿ شيكد النفي مف المتيـ بالتخابر أك ككيمو ثـ النيابة. .10
يسأؿ المتيـ مف المحكمة عما إذا كاف يرغب بإعطاء إفادة عف نفسو، فإف أعطى جاز لممثؿ  .11

 النيابة مناقشتو.
12. .  تسمع المحكمة إلى مرافعات الخصـك
 تصدر المحكمة قرارىا بإقفاؿ باب المرافعة. .13
 المحكمة إلى المداكلة ثـ تصدر حكما. تخمك .14

 ثالثا: أصول محاكمة المتيم بالتخابر الفار من العدالة
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني الحالة التي يككف فييا 1/ 243حددت المادة )

ك لـ أالنائب اتياـ شخص لـ يقبض عميو  ذا قررإالمتيـ فارا مف العدالة، حيث تنص المادة عمى أنو: "
مف منح السمطة لكؿ فرد مف سمطات األ خذ كقبض، تتضمفأسو، يصدر مع قرار االتياـ مذكرة يسمـ نف

"، كفي ىذه الحالة تقرر المحكمة بعد تسمميا إضبارة الدعكل لى النيابةإلقاء القبض عميو كتسميمو إ
إلى السمطات القضائية خبلؿ ىذه المدة، فإذا لـ يسمـ نفسو امياؿ المتيـ مدة عشرة أياـ لتسميـ نفسو 

 .1خبلؿ الميمة المذككرة يعتبر فارا مف العدالة، كتشرع المحكمة في محاكمتو غيابيا

( مف 2، 1/ 248كنصت عمى إجراءات محاكمة المتيـ بالتخابر الفار مف العدالة المادة )
فيما خبل الحالة المبينة في نص المادة عمى أنو: "قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، حيث ت

يتمك  -2. المادة السابقة بعد التثبت مف تبميغ كنشر قرار االتياـ تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا
خرل ثـ تستمع ئؽ األسماء الشيكد كقرار الظف كالكثاأاالتياـ كالئحة االتياـ كقائمة  الكاتب قرار

العامة كالمدعي الشخصي بيذا الصدد كتقضي في الدعكل عمى الكجو الذم تراه  المحكمة لبينة النيابة
 ".عادال

ك قبض عميو قبؿ سقكط العقكبة المحككـ بيا ألى الحككمة إذا سمـ المتيـ الغائب نفسو كا  
ك قرار ألقاء القبض إالجارية، اعتبارا مف صدكر مذكرة بالتقادـ فيعتبر الحكـ كسائر المعامبلت 

 .2صكؿ العاديةاة حكما، كتعاد المحاكمة كفقا لؤلممغ ،االمياؿ

                                                           
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.245( ك)4، 3/ 243المكاد ) 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.254المادة ) 2
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 الفرع الثالث: إجراءات المحاكمة في جريمة التخابر في التشريع الفمسطيني
أنو أصبحت المحكمة  2008( لسنة 91قد بينا سابقا كبناء عمى قرار كزير الداخمية رقـ )
( مف قانكف 1/ 8الدائمة كفقا لنص المادة )المختصة بالنظر في جرائـ التخابر ىي المحكمة العسكرية 

تختص المحكمة العسكرية الدائمة ، حيث تنص عمى أنو: "2008( لسنة 4القضاء العسكرم رقـ )
ة في اختصاص القضاء كافة الجرائـ التي تقع في دائرة اختصاصيا كتككف داخم -1: بالنظر في

 ."لمقانكف قانكف، ما لـ يرد نص خاص بذلؾ كفليذا القا العسكرم كفقا

 أوال: دخول الدعوى في حوزة المحكمة العسكرية الدائمة
يقكـ المدعي العاـ بسمسمة إجراءات لتييئة الدعكل بعد إرساليا إليو مف سمطة التحقيؽ التي 

 ختمت التحقيؽ بقرار اتياـ، كذلؾ إليداعيا إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

حد مساعديو االدعاء عمى المتيميف بجرائـ التخابر في فيتكلى المدعي العاـ بنفسو أك بكاسطة أ
. كال يقدـ 1قرار االتياـ، كال يسكغ لو أف يدعي عمى المتيميف بأفعاؿ خارجة عف منطكؽ قرار االتياـ

شخص لممحكمة في قضية جنائية إال إذا كاف النائب العاـ أك مف يقكـ مقامو قد أصدر قرارا باتيامو 
 .2بجريمة التخابر

المشرع عمى المدعي العاـ حالما يصمو قرار االتياـ أف ينظـ الئحة االتياـ كقائمة  كأكجب
بأسماء الشيكد كأف يقكـ بتبميغيا مع قرار االتياـ إلى المتيـ بالتخابر قبؿ مكعد المحاكمة بثبلثة أياـ 

 .3عمى األقؿ

النيابة العامة كبعد تسجيؿ الدعكل في قمـ كتاب المحكمة العسكرية الدائمة يكمؼ رئيسيا 
 .1كالخصكـ كالشيكد بحضكر جمسة المحاكمة في مكعد ال يتجاكز شيرا

                                                           
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.194المادة ) 1
 / أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.198المادة ) 2
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "يجب 195حيث نصت المادة ) 3

االتياـ كقائمة بأسماء الشيكد كيقـك  عمى المدعي العاـ حالما يصمو قرار االتياـ أف يصرؼ اىتمامو بتنظيـ الئحة
بتبميغيا مع قرار االتياـ إلى المتيـ كبعد أف يكدع ممؼ الدعكل إلى المحكمة كيقـك بإتماـ المعامبلت األكلية كاتخاذ 

 الكسائؿ البلزمة إلجراء المحاكمة في المكعد المعيف ليا".
العاـ صكرة عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ كقائمة ( مف ذات القانكف عمى أنو: "يبمغ المدعي 199كتنص المادة )

 بأسماء الشيكد لممتيـ قبؿ مكعد المحاكمة بثبلثة أياـ عمى األقؿ".
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 بالحضور وميعاد التبميغ والحضور بيانات ورقة التكميف. 1
. كيجب أف تشتمؿ كرقة 2يرفؽ بالتكميؼ بالحضكر صكرة عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ

 :3التبميغ عمى البيانات اآلتية
 القضية.اسـ المحكمة كرقـ  . أ

 اسـ طالب التبميغ كعنكانو كصفتو كمف يمثمو إف كجد. . ب
 اسـ المراد تبميغو كعنكانو كصفتو. . ت
 مكضكع التبميغ. . ث
 يـك التبميغ كتاريخو كساعة حصكلو. . ج
 اسـ مف يقكـ بالتبميغ كتكقيعو. . ح
 اسـ كصفة مف سمـ إليو التبميغ كتكقيعو عمى النسخة المعادة إلى المحكمة. . خ

بالحضكر أماـ المحكمة العسكرية الدائمة في جرائـ التخابر قبؿ انعقاد كيككف تبميغ الخصكـ 
 .4الجمسة بثبلثة أياـ كاممة عمى األقؿ في الجنح كسبعة أياـ في الجنايات غير مكاعيد مسافة الطريؽ

( مف قانكف القضاء العسكرم عمى 81أما مكاعيد حضكر جمسة المحاكمة، فقد نصت المادة )
دعكل في قمـ كتاب المحكمة العسكرية يكمؼ رئيسيا النيابة كالخصكـ كالشيكد بعد تسجيؿ الأنو: "

 ".المحاكمة في مكعد ال يتجاكز شيرابحضكر جمسة 

 إجراءات تبميغ األوراق القضائية. 2
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير 145نصت عمييا المادة )

ف تبميغ إالخاصة الكاردة في ىذا القانكف فحكاـ مع مراعاة األ -الفمسطينية، حيث تنص عمى أنو: "أ
ك الكفاح المسمح أـ مف العاك األأفراد الشرطة العسكرية أحد أك أكراؽ القضائية يجرم بمعرفة محضر األ
يـ الشخص نسخة مف مذكرة كراؽ تسمفي تبميغ األ ىيراع -ب. ك عف طريؽ الكحدات العسكريةأ

خص بالذات فيجكز التبميغ في ذا تعذر تبميغ الشا  لى أم منيـ ك إكثر مف كاحد تبمغ أذا كانكا ا  الدعكل ك 
ف تعذر ذلؾ يعمؽ المكمؼ إزا فذا كاف بالغا مميإفراد عائمتو يسكف معو أفرد مف  مقامتو ألإمحؿ 

                                                                                                                                                                                 
 .2008( لسنة 4( مف قانكف القضاء العسكرم رقـ )81المادة ) 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.199المادة ) 2
 .2006( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ )683ادة )الم 3
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.146المادة ) 4
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صمية الى المحكمة التي سكنو الخارجي ثـ يعيد النسخة األ ببلغ نسخة مف المذكرة عمى بابباإل
صكؿ جراء التبميغ كفؽ األف ال سبيؿ إلأذا اقتنعت المحكمة بإ -ػج. صدرتيا مع شرح كاقع الحاؿ فيياأ

تبميغ بتعميؽ نسخة مف الكرقة القضائية جراء الإف تقرر أسباب يجكز ليا سبب مف األ مالمتقدمة أل
ك ألمعياف مف المحؿ المعركؼ تبميغو خرل عمى جانب ظاىر أعمى مكضع بارز مف المحكمة كنسخة 

ذا إ -د. ك محميةأك مجمة ثكرية أعبلف في صحيفة إ ما بنشر ا  ف كاف لو محؿ كيذا ك إيتعاطى فيو عممو 
 ".فيبمغ المذكرة عف طريؽ مسؤكؿ مركز اإلصبلح ف الشخص مكقكفاكا

 ثانيا: سير اإلجراءات أمام المحكمة العسكرية الدائمة
حدد قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية ترتيب سير 

قضايا اإلجراءات أماـ المحكمة العسكرية، كقد فرؽ في اإلجراءات المتبعة في القضايا الجنحية كال
 الجنائية كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 1سير اإلجراءات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في قضايا التخابر الجنحية. 1
 التثبت مف حضكر الخصكـ كالشيكد. . أ

 تبلكة التيمة. . ب
سؤاؿ المتيـ بالتخابر عما إذا كاف معترفا بجريمة التخابر المسندة إليو، فإف اعترؼ أدانتو  . ت

 المحكمة.
 يعترؼ المتيـ بالتخابر يسمع شيكد اإلثبات. إذا لـ . ث
 يسأؿ شيكد اإلثبات مف النيابة أكال ثـ مف المتيـ بالتخابر. . ج
يسأؿ المتيـ مف المحكمة عما إذا كاف يرغب بإعطاء إفادة عف نفسو، فإف أعطى جاز لممثؿ  . ح

 النيابة مناقشتو.
 يسمع شيكد النفي. . خ
 مف النيابة. يسأؿ شيكد النفي مف المتيـ بالتخابر أكال ثـ . د
 تسمع المحكمة إلى مرافعة الخصكـ. . ذ
 تصدر المحكمة قرارىا بإقفاؿ باب المرافعة. . ر
 تخمك المحكمة إلى المداكلة ثـ تصدر حكما. . ز

                                                           
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير 185 -171نصت عمى ىذه اإلجراءات المكاد ) 1
 مسطينية.الف
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 1سير اإلجراءات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في قضايا التخابر الجنائية. 2
 التثبت مف حضكر الخصكـ كالشيكد. . أ

إذا كاف لديو محاـ لمدفاع عنو، فإف لـ يكف لو محاـ عيف لو يسأؿ المتيـ بالتخابر عما  . ب
 محاميا.

 سؤاؿ المتيـ بالتخابر عف ىكيتو كحالتو االجتماعية أك صدكر بحقو حكـ سابؽ. . ت
 تبلكة التيمة. . ث
 تكضيح النيابة كقائع الدعكل. . ج
ك لـ يجب سؤاؿ المتيـ بالتخابر عما إذا كاف معترفا بجريمة التخابر المسندة إليو، فإف أنكر أ . ح

 أك اعترؼ، يسمع شيكد اإلثبات.
 يسأؿ شيكد اإلثبات مف النيابة أكال ثـ مف المتيـ أك محاميو. . خ
 يسمع شيكد النفي. . د
 يسأؿ شيكد النفي مف المتيـ بالتخابر أك ككيمو ثـ النيابة. . ذ
يسأؿ المتيـ مف المحكمة عما إذا كاف يرغب بإعطاء إفادة عف نفسو، فإف أعطى جاز لممثؿ  . ر

 النيابة مناقشتو.
 تسمع المحكمة إلى مرافعة الخصكـ. . ز
 تصدر المحكمة قرارىا بإقفاؿ باب المرافعة. . س
 تخمك المحكمة إلى المداكلة ثـ تصدر حكما. . ش

 سير إجراءات محاكمة المتيم بالتخابر الفار من العدالة غيابيا. 3
ية الثكرم لمنظمة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائ 1(257كالمادة ) 2(251حددت المادة )

التحرير الفمسطينية الحاالت التي يككف فييا المتيـ فارا مف العدالة، كاشترطت أف يككف قد صدر بحقو 

                                                           
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير 228 -198نصت عمى ىذه اإلجراءات المكاد ) 1

 الفمسطينية.
إذا  -أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "251حيث نصت المادة ) 2

العدالة بجناية إلى المحكمة المختصة بعد تبميغو قانكنا، قررت المحكمة إمياؿ صدر قرار بإحالة متيـ فار مف كجو 
إذا لـ يسمـ المتيـ نفسو خبلؿ الميمة  -المتيـ مدة عشرة أياـ ليسمـ نفسو لمسمطات القضائية خبلؿ ىذه المدة. ب

ية أك المحمية أك يعمؽ عمى باب ينشر قرار اإلمياؿ في إحدل النشرات الثكر  -المذككرة يعتبر فارا مف كجو العدالة. جػ
 سكف المتيـ األخير أك عمى باب المحكمة".
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قرار االتياـ بجناية، كتبمغ بذلؾ قانكنا، كبعد التحقؽ مف فراره كعدـ إذعانو لؤلمكر القانكنية، كيككف 
 :2ذلؾ في الحاالت اآلتية

 كف القبض عميو.إذا صدر اتياـ لشخص لـ يم . أ
إذا كاف المتيـ قد أخمى سبيمو في التحقيؽ االبتدائي كلـ يحضر إلى المحكمة في الميعاد  . ب

 المقرر لممحاكمة.
إذا كاف المتيـ قد حضر أك أكقؼ كتمكف مف الفرار قبؿ المحاكمة كلـ يحضر إلى المحكمة  . ت

 بعد تبميغو أك تبميغ محؿ إقامتو مكعد المحاكمة إذا كاف مكفكال.

كفي ىذه الحاالت الثبلث تقرر المحكمة إمياؿ المتيـ بالتخابر الفار مدة عشرة أياـ ليسمـ نفسو 
إلى السمطات القضائية خبلؿ ىذه المدة، فإذا لـ يسمـ نفسو خبلؿ الميمة المذككرة يعتبر فارا مف 

 .3العدالة، كتشرع المحكمة في محاكمتو غيابيا

( مف قانكف 254تخابر الفار مف العدالة المادة )كنصت عمى إجراءات محاكمة المتيـ بال
يتمك أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية، حيث تنص المادة عمى أنو: "

الكاتب قرار االتياـ كالئحة االتياـ كقائمة أسماء الشيكد كالتبميغات ثـ تسير المحكمة في الدعكل كما 
ف كجد كألقكاؿ المدعي العاـ إدعي الشخصي لبينة النيابة العامة كالملك كاف المتيـ حاضرا فتستمع 

 ".كتقضي في الدعكل

ذا سمـ المجـر الفار نفسو إلى الجيات المسؤكلة أك قبض عميو قبؿ سقكط العقكبة المحكـك  كا 
 .4بيا بالتقادـ، فيعتبر الحكـ ممغيا كتعاد محاكمتو كفقا لؤلصكؿ المرعية

                                                                                                                                                                                 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى أنو: "تسرم 257حيث نصت المادة ) 1

يغ محؿ إقامتو مكعد أحكاـ ىذا الباب عمى المتيـ الذم يفر مف السجف كلـ يحضر إلى المحكمة بعد تبميغو أك تبم
 المحاكمة إذا كاف مكفكال".

عبد الحميد لطفي العيمة، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية، مرجع سابؽ،  2
 كما بعدىا. 229ص

مى أنو: "بعد ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية ع256حيث تنص المادة ) 3
 انقضاء الميمة المذككرة في المادة السابقة تشرع المحكمة في محاكمة المتيـ غيابيا".

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية.256المادة ) 4
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تتقارب إجراءات المحاكمة في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني كيخمص الباحث إلى أنو 
، تبلكة الحكـ، إبداء الطمبات، سماع الشيكد إثباتا  في جممة اإلجراءات اآلتية: إثبات حضكر الخصـك

صدار الحكـ.  كنفيا، المرافعة في الدعكل، كالمداكلة كا 
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 الخاتمة

جريمة التخابر  دراسة إلىدقيؽ كالذم ىدؼ لقد تعرضنا في ىذه الدراسة لمكضكع ىاـ ك 
جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطيني مقارنة بالتشريع المصرم كالتشريع األردني، كعمى  كا 

 ضكء ذلؾ خمص الباحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات:

 أوال: النتائج
س كما سماىا المشرع تطمؽ بعض التشريعات عمى جريمة السعي كالتخابر جريمة دس الدسائ .1

أسكة بالمشرع الفرنسي في بداية تسميتو ليذه الجريمة كقبؿ عدكلو عنيا ليسمييا  األردني
التعديؿ الذم أجراه المشرع الفرنسي عمى  المشرع المصرم بينما اعتمدبجريمة السعي كالتخابر، 

السعي ؛ إال أف التشريع الفمسطيني قد تضمف لفظي ـ1939تمكز  26قانكف العقكبات 
 .كالتخابر كدس الدسائس في نصكص قكانينو

 ؛، كالسعي كالتخابر(دس الدسائس)أكسع مدلكال كأكضح معنى مف تعبير االتصاؿ  إف تعبير .2
 حيث أف المصطمحات السابقة تندرج تحت مصطمح االتصاؿ.

 التشريعات المقارنة مف خبلؿ الدراسة أف الطبيعة القانكنية لجرائـ التخابر في تبيف لمباحث .3
 التشريع الفمسطيني قد أدرجت ضمف الجرائـ السياسية.ك 

لقد اختمؼ الفقياء حكؿ نكع القصد اإلجرامي في جرائـ التخابر، فمنيـ مف رأل أنو يكفي  .4
القصد الجنائي العاـ لقياـ تمؾ الجرائـ، كمنيـ مف رأل أنو البد مف تكافر القصد الجنائي 

 مف صنؼ كؿ جريمة عمى حدة.الخاص لقياميا، كمنيـ 
جريمة التخابر مف الجرائـ التي يمكف أف ترتكب بإحدل صكر الخطأ غير المقصكد،  تعتبر .5

المطبؽ في قطاع غزة الخاص  1957( لسنة 555/ جػ( مف األمر رقـ )82كما في المادة )
ـ التخابر بالجرائـ الماسة بأمف الدكلة، إذا ما ترتب عمى الخطأ تسييؿ كقكع جريمة مف جرائ

 المنصكص عمييا في ىذه المادة.
تبيف لمباحث مف خبلؿ الدراسة أف المشرع المصرم قد عاقب عمى الشركع في جرائـ التخابر  .6

 ( مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم.128الخاصة بالعسكرييف، كذلؾ حسب نص المادة )
في حيف نجد أف المشرع  ،ثركفؽ القكاعد العامة ال عقاب عمى التحريض إال إذا ترتب عميو أ .7

كجعمو  ،/ أ( بالعقاب عمى التحريض الذم لـ يترتب عميو أثر82المصرم قضى في المادة )
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جريمة مستقمة بذاتيا في نطاؽ جرائـ التخابر، تقديرا مف المشرع لخطكرة التحريض عمى 
 قاب.اقتراؼ جرائـ التخابر، حتى ال يتمكف المحرض في تمؾ الحالة مف اإلفبلت مف الع

استثنى المشرع األردني كالمشرع الفمسطيني المحرض مف العذر المخفؼ في جرائـ التخابر،  .8
( مف قانكف العقكبات األردني، 109ككقؼ منو مكقفا صارما، فبل يطبؽ عميو أحكاـ المادة )

كذلؾ عمى خبلؼ المشرع المصرم الذم لـ ينص عمى أعذار قانكنية مخففة خاصة بشأف 
نما ترؾ ذلؾ لمقكاعد العامة. جرائـ التخابر،  كا 

لقد حذا المشرع الفمسطيني حذك المشرع األردني في تشديد العقكبة إذا أدل سمكؾ الجاني إلى  .9
 تحقيؽ نتيجة إجرامية بالرغـ مف أنو ال تدخؿ النتيجة اإلجرامية ضمف مقكمات جريمة التخابر.

العقكبة بالنسبة لظركؼ متعمقة لـ يتناكؿ المشرع الفمسطيني أسكة بالمشرع األردني تشديد  .10
بصفة الجاني، إال أف المشرع المصرم قد عد تكافر صفة معينة في الجاني ظرفا مشددا 
لمعقكبة، فمثبل شدد العقكبة إذا كاف الجاني مكظفا عاما أك مكمفا بخدمة عامة، أك كاف ذا 

حة قكمية، ككذلؾ صفة نيابية عامة، كما في جريمة االرتشاء مف دكلة أجنبية لئلضرار بمصم
 شدد في جريمة التخابر بصكرتيا الخطأ غير المقصكد.

لـ يتناكؿ المشرع الفمسطيني أسكة بالمشرع األردني ظركؼ تشديد العقكبة بالنسبة لمظركؼ  .11
المشددة المرتبطة بزماف كقكع الجريمة، إال أف المشرع المصرم عد زماف كقكع الجريمة ظرفا 

 مشددا لمعقكبة.
المشرع الفمسطيني أسكة بالمشرع األردني حالة الظركؼ المشددة المتعمقة بقصد لـ يتناكؿ  .12

الجاني، كتناكليا المشرع المصرم كعدىا ظرفا مشددا لمعقكبة المفركضة عمى بعض جرائـ 
 التخابر.

لـ يرد أم نص في التشريع الفمسطيني أسكة بالتشريع األردني بإعطاء النيابة العامة سمطة  .13
ذا كجد أنو ال محؿ لتحريؾ الدعكل الجزائية، كما فعؿ التشريع المصرم في حفظ األكراؽ إ

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية، كلكف القكاعد العامة في التشريع الفمسطيني 61المادة )
كالتشريع األردني تبرر إعطاءه ىذه السمطة حتى دكف نص يسمح بذلؾ، كأشار المشرع 

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.53بالحفظ في المادة ) الفمسطيني بصكرة ضمنية إلى األمر
يرل الباحث أف المشرع المصرم أعطى النيابة العامة سمطة التحقيؽ االبتدائي في جرائـ  .14

بينما جعؿ المشرع األردني سمطة التحقيؽ االبتدائي في جرائـ التخابر لنيابة أمف  ،التخابر
لنيابة العسكرية سمطة التحقيؽ االبتدائي بشأف جرائـ أما المشرع الفمسطيني فقد أعطى ا ،الدكلة

 التخابر.
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ف كاف يتـ عف  .15 يرل الباحث أف التكقيؼ أك الحبس االحتياطي لممتيـ بالتخابر ال يعد عقكبة كا 
نما ىك إجراء تحفظي لضماف عدـ ىركب المتيـ بالتخابر مف كجو العدالة أك  طريؽ القضاء؛ كا 

 ، كأيضا ضمانا لمحفاظ عمى المتيـ مف االعتداء عميو.لضماف عدـ طمسو لمعالـ الجريمة
تبيف لمباحث أف المحكمة المختصة بنظر جرائـ التخابر في التشريع المصرم ىي محاكـ  .16

الجنايات المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجنائية كذلؾ بالنسبة لممدنييف، أما بالنسبة 
األحكاـ العسكرية؛ فالقضاء العسكرم ىك  لؤلشخاص العسكرييف الذيف يخضعكف ألحكاـ قانكف

المختص بالنظر في جرائـ التخابر التي تقع منيـ، بينما في التشريع األردني فالمحكمة 
المختصة بنظر جرائـ التخابر ىي محكمة أمف الدكلة، أما في التشريع الفمسطيني فالمحكمة 

ؿ إلييا مف النيابة العامة، حتى ىي المحاكـ النظامية بعدما تحا المختصة بنظر جرائـ التخابر
صدر قرار كزير الداخمية بإحالة جرائـ التخابر إلى القضاء العسكرم، فأصبحت المحكمة 

 ىي محكمة القضاء العسكرم المتمثمة في المحكمة العسكرية الدائمة. المختصة بذلؾ
لقضاء يرل الباحث أف كزير الداخمية قد أحسف حينما أحاؿ جميع جرائـ التخابر إلى ا .17

العسكرم؛ كذلؾ لخطكرة ىذه الجرائـ، كأنيا تستمـز السرعة في البت فييا، مع مراعاة قكاعد 
 المحاكمة عند نظر دعكل التخابر.

تتقارب إجراءات المحاكمة في التشريعات المقارنة كالتشريع الفمسطيني في جممة اإلجراءات  .18
، تبلكة الحكـ، إبداء الطمبا ت، سماع الشيكد إثباتا كنفيا، اآلتية: إثبات حضكر الخصـك

صدار الحكـ.  المرافعة في الدعكل، كالمداكلة كا 
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 ثانيا: التوصيات
عمى المشرع الفمسطيني أف يستخدـ مصطمح االتصاؿ بدال مف مصطمحات )دس الدسائس،  .1

 كالسعي كالتخابر(؛ حيث أنو أشمؿ كأعـ كأكسع مدلكال كأكضح معنى.
أف يمتمس خطى التشريعات التي سبقت في تعريؼ الجريمة السياسية،  فمسطينيعمى المشرع ال .2

كأف ينص عمى ذلؾ في نصكص قانكف العقكبات متخذا مف المعياريف الشخصي كالمكضكعي 
مف التخابر أساسا لمتمييز بينيما كبيف الجرائـ العادية، كأف ينص صراحة عمى استبعاد جرائـ 

لكي يضع حدا لمخبلؼ في ىذا الصدد،  ئـ القانكف العاـ؛كجعميا مف جرا عداد اإلجراـ السياسي
ال يستفيد خائف الكطف مف االمتيازات المقررة لممجـر السياسي عمى الصعيد الداخمي  لكيك 

 .كالدكلي
المشرع فإنو حرم ب الكاجب تطبيقيا عمى جرائـ التخابر؛ الفمسطينية القكانيف نظرا لتعدد .3

يتضمف األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية  التخابرريمة جالفمسطيني أف يصدر تشريعا خاصا ب
 المتعمقة بالجريمة.

حرم بالمشرع الفمسطيني أف ينص عمى تجريـ الشركع في جريمة التخابر أسكة بما أخذ بو  .4
المشرع المصرم حيف عاقب عمى الشركع في جرائـ التخابر؛ لما في ذلؾ مف أىمية في ردع 

 ه الجريمة التي تيدد األمف القكمي لمدكلة.المجـر الذم يحاكؿ ارتكاب مثؿ ىذ
القكؿ باشتراط القصد التخابر؛ ألف  يرل الباحث أنو يكفي القصد الجنائي العاـ لقياـ جرائـ .5

يؤدم إلى انتفاء صفة  والجنائي الخاص في جرائـ التخابر يعني أنو عند انتفاء ذلؾ القصد فإن
كىذا يعد أمرا مخالفا لممنطؽ كمخالفا لمبادئ التخابر منيا، كمف ثـ تتحكؿ إلى جريمة عادية، 

السياسة الجنائية الحديثة التي تنادم بتشديد العقاب عمى جرائـ التخابر، كاشتراط القصد 
إلى جرائـ  -بعد انتفاء ذلؾ القصد–الجنائي الخاص في جرائـ التخابر قد يؤدم إلى تحكليا 
 .عادية، كىك ما يصب في مصمحة مرتكبي جرائـ التخابر

كاف عمى المشرع الفمسطيني أف يخطك خطا المشرع المصرم في تشديد العقكبة بالنسبة  .6
 لظركؼ متعمقة بصفة الجاني كزماف كقكع الجريمة ككذلؾ قصد الجاني.

كجد أنو ال محؿ لتحريؾ عمى المشرع الفمسطيني إعطاء النيابة العامة سمطة حفظ األكراؽ إذا  .7
 .ع المصرمكالنص عمييا صراحة في نصكص قكانينو كما فعؿ المشر  الدعكل الجزائية
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 المراجع

 أوال: معاجم المغة العربية
 .دار المعارؼ ،12الجزء  ،لساف العرب ،ابف منظكر .1
 ،لبناف ،بيركت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،المصباح المنير ،أحمد بف محمد الفيكمي المقرئ .2

 .1996 ،الطبعة األكلى
 ،الطبعة األكلى ،عالـ الكتب ،التعريفات ،عمي الزيف الشريؼ الجرجاني عمي بف محمد بف .3

1996. 
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