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يتناول ىذا البحث جريمة التحريض عمى قمب نظام الحكم او تغييرر السترتور ر

التشريع العراق والتشريعات العربية االخرى ،وكان من نتيجتو أن وقفنا عمى ما يعن
مصرطم التحرريض ومواقررش التشرريعات المختمفررة منررو ومرسى اخررترش وجيررات النظررر
تعريفو وان ىذه المصطمحات رغم كونيرا ا عرال محرمرة ،اال اننرا ال نترمم بشرموليا

معنى التحريض وقس تكون صالحة كأتاليب يتحقق التحرريض عرن طريرق بع ريا اذا

ك رران م ررن ش ررأنيا خم ررق كر ررة الجريم ررة ،وس ررع م ررن وجي ررت الي ررو نح ررو ارتكابي ررا والب ررس

لمتح رريض ان ينصررب عمررى عررل جرمررو القررانون ت رواا كرران عام راً ام خاص راً وىررذا مررا
يحررتم ان يكررون التح رريض تررابقاً عمررى وجرروس الجريمررة والحظنررا ر تمررة الجريمررة ان
المشرررع الع ارق ر خرررج عمررى القواعررس العامررة لمتجرريم وعاقررب عمييررا حتررى لررو لررم يترتررب
عمييا اثر اي عسم تحقرق النتيجرة االجراميرة وذلرة لخطورتيرا ومتاتريا المباشرر برأمن

السولة واتتق ارره الساخم
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Abstract
This research deals with the crime of incitement to

overthrow the government or change the constitution in Iraqi

legislation and other Arab legislation, and it was result that
stood on what means the incitement and the positions of

legislation different from him and how different points of view in
its definition and that these terms, although it acts forbidden,
but we do not We recognize that it includes the meaning of

incitement may be valid as methods achieved incitement by

some if it will create the idea of the crime, and push against
him to commit. In order for the motivation to focus on doing his
crime law, whether public or private, and that's what makes it
imperative to have previously incitement to the existence of the
crime. We have noted in the crime that the Iraqi legislator
came out on the general rules for the criminalization and

chastise them even if they have the effect of any non-criminal
check the result so as to gravity and directly affect state
security and internal stability
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ر مقسمررة أولوي ررات

األجيزة المختمفة بالسولة خاصة المنوط بيم حفظ األمن ،األمن ىو الركيزة األتاتية

لمنيرروض بالمتررتوى االقتصرراسي والتيات ر ألي سولررة كانررت ،واالتررتقرار األمن ر ىررو

ال ررامن األول عمررى الررسوام ألي ني رة كانررت قررس جرراات التشرريعات جميعيررا وعمررى
اختر ي ررا وتنوعي ررا لت ررنص بالمعاقب ررة عم ررى التحر رريض عم ررى نظ ررام الحكوم ررة م ررن جي ررة
الساخل ،لمرا تنطروي عميرو مرن جترامة تيرسس نظرام الروطن وأمرن المرواطنين والمقصروس
بجرائم التحريض بنظام الحكومة من جية الساخل وى تمة الجرائم الت تنطروي عمرى

االعتررساا عمررى النظررام الررساخم لمسولررة وتررسسي إلررى المترراس برراألمن واالتررتقرار الررذي
يتمت ررع ب ررو المر رواطنين

()1

وم ررن ىن ررا تظي ررر التفرق ررة ب ررين المص ررمحة المحمي ررة بتجر رريم

االعتررساا عمررى نظررام الحكومررة مررن جيررة الررساخل عررن المصررمحة المحميررة ر تج رريم
االعتساا عمى نظام الحكومرة مرن جيرة الخرارج ،بينمرا ييرسش األول إلرى حمايرة نظرام

السول ررة ال ررساخم تر رواا ك رران اجتماعير راً أو تيات ررياً أو اقتص رراسياً أو ك رران يتعم ررق بنظ ررام
الحكم وحماية امن المواطن واتتق ارره ،أن تجريم االعتساا عمرى أمرن السولرة مرن جيرة

الخارج ييسش

األتاس إلرى حمايرة اترتقرل السولرة وترياستيا وواقرع األمرر ىرو إن

كيان السولة وأمنيا من الساخل والخارج يمثرن وحسة واحسة وكرً ال يتجزا ،والمصمحة
المحمية

تجريم االعتساا عمى نظام الحكومرة بوجرو عرام ىر كيران السولرة بأتررىا،

وىررذه المصررمحة قررس تتفرررع إلررى رررعين < أوليم ا المصررمحة الت ر تتعمررق بتررياسة السولررة

واترررتقرليا ،وث نييماااا المصر ررمحة الت ر ر تتعمر ررق بنظر ررام السولر ررة االجتمر رراع والتيات ر ر
واالقتصاسي ونظام الحكم وامن السولة الساخم

وقس تكفل تجريم التحريض عمى نظام

الحكومة مرن جيرة الخرارج بحمايرة المصرمحة األولرى ،كمرا تكفرل تجرريم االعترساا عمرى

أمررن السولررة مررن جيررة الررساخل بحمايررة المصررمحة الثانيررة وتعتبررر الجررائم التر ر ر ر ر ر ر تيررسس
( )1س ىشام عبسالحميس الجميم  -الموتوعة القانونية

 -سار الني ة العربية ،القاىرة ،4106 ،ص 0:

جرائم التظاىر والتجمير واإلرىراب وأمرن السولرة
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نظام الحكوم ر ر ر ر ر ر ر ررة مرن الخر ر ر ر ر ر ر ررارج أو الرساخل مرن جررائم الخطرر
عمى تيسيس المصمحة المحميرة بأحرساث

()1
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وىر التر تنطروي

ررر معرين ويعنر ذلرة قيرام الجريمرة بمجررس

توا ر الخطر لإل رار بنظام الحكومة حتى ولو لم ينتج عنيرا

ررر وتعاقرب اغمرب

التشريعات وبشسة عمى الجرائم الت من شأنيا المتاس بأمن السولرة والتعررض لكيانيرا

وال شررة إن األترراس القررانون لمعقرراب عمررى مثررل تمررة الج ررائم متررتمس مررن حررق الررس اع
الشرع بوجو عام ذلرة إن كرل التشرريعات و ر حراالت معينرة تجيرز لمفررس إن يقرتص

بنفتررو ممررن يعتررسي عميررو أو عمررى مالررو لمحيمولررة بينررو وبررين تحقيررق غايتررو ر ذا كرران
المشرع يتم لمفرس بأن يتخذ ما يعتقرسه مناترباً لرسرا االعترساا الواقرع عميرو أو المتوقرع
حسوثررو أنررو مررن المنطقر جررساً إن تبرري القروانين لمسولررة ذات الحررق عنررسما تمتررس ثررار

الفعل لتمس السولة وأمنيا

()2

واذا كان الموقش من الجرائم المرارة الرذكر كالرذي أترمفنا

اإلشررارة إليررو أنررو يبررسو مررن الطبيع ر إن يكررون العقرراب أقتررى واشررس عنررسما تتررتيسش
الجريمررة كيرران السولررة برمتررو ونظررام الحكررم التررائس ييررا بذاتررو وستررتورىا النا ررذ بنفتررو

وليررذا أنررو كررل القروانين وربمررا سون اتررتثناا تعاقررب وبشررسه عمررى كررل مررن حرررض عمررى

ارتكرراب إحررسى الجررائم الماتررة بررأمن السولررة الررساخم والتر تررسور

ررمن ىررذا اإلطررار

وقس عن المشررع الع ارقر شرانو شران العسيرس مرن التشرريعات المقارنرة مو روع الس ارترة

لتج ر رريم التح ر رريض عمر ررى قمر ررب نظر ررام الحكر ررم أو تغيير ررر الستر ررتور ،بوصر ررفو المصر ررمحة

الجوىرية الكمية ،وىسش النشاط التيات المناىض

جميع صرورة واشركالو وىرو مرا

يجعررل ىررذه الجريمررة مررن الجررائم التر تتصررسر بنصرريا التجريمر جررائم االعتررساا عمررى

أم ررن السول ررة الرررساخم

ل ررذا تررريكون بحثن ررا ى ررذا عمرررى مبحثير ر ر ر رن أوليماااا ع ررن مفي رروم

التحريض الجنائ  ،وث نييم عن تطبيقاتو
( )1س امير رج يوتش  -جرائم أمن السولة
; 411ص 49

قمب نظام الحكم وتغيير الستتور

الساخل والخرارج  -سار المطبوعرات الجامعيرة ،االتركنسرية،

( )2ينظر < س تعس إبراىيم االعظم  -الجرائم الماتة بأمن السولة الساخم  -سار الشسون الثقا ية ،بغرساس،
; ،0;:ص44
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لقررس قطررع التحرريض عمررى الجررائم الواقعررة عمررى امررن السولررة الررساخم شرروطاً طررويرً

تشريعات البمسان المتقسمة التر شرعرت بأىميترو وو رعت لرو ال روابط التر تميرزه

عررن غي رره ألنررو يصررطنع الج ررائم ر االذىرران الخاليررة ويررس ع عمررى ارتكابيررا كمررا انررو
ينصررب عمررى ا عررال جرميررا القررانون تكررون وجيتيررا اال رراس ام الجماعررات لررذلة اىتمررت

التش رريعات الجنائيررة بتحسيررس مصررطم التح رريض واتخررذت مواقررش متعررسسة ر التعبيررر
عن جوىره ومقاصسه ولكنيا جميعاً تمتق

مفيوم واحس رغم تعسس مياسين اتتعمالو،

معنى التحريض يختمش من مو وع الى خر وبغية التعرش عمرى حقيقترو ،البرس مرن
تمة المجاالت ومن ثم االلمام بالعناصر الرئيتية المكونة ليا

متابعة معانيو

وى ررذا م ررا ت ررنتعرش الي ررو م ررن خ رررل تقت رريم ى ررذا المبح ررث عم ررى مطمب ررين يت ررمن

المطلااااو ا و منر ررو ،تعرير ررش التح ر رريض ،اماااا المطلااااو الثاااا ن  ،يشر ررمل عناصر ررر
التحريض الجنائ

التحااضي

لغاا : :حااض

 :التحااضي

عمررى القتررال الحررث واالحمرراا عميررو
وس ع القيام بو

()2

()1

 :التحضااي

 :قررال الجرروىري ،التحرريض

يقررال حرررض عمررى االمررر بمعنررى حررث عمي ر ررو

وقس اتتخسمت الفاظ مختمفة ومتعسسة مراس رة لكممرة التحرريض مثرل،

الحمر ررل < يقر ررال حممر ررو عمر ررى االمر ررر اي اغ ر رراه بر ررو

()3

واالغ ر رراا

()4

والغالر ررب اذا ذكر ررر

()1عم ابن ىاسية و خرون  -القاموس الجسيس لمطرب  -ط - 0الشركة التونترية لمتوزيرع ،ترونس،0;9; ،
ص498

( )2بطرس البتتان  -قطر المحيط  -مكتبة لبنان  -لبنان 0;8; -م ،ص5:7

( )3اب ررن منظ ررور جم ررال ال ررسين  -لت رران الع رررب  -ط - 0ج - 07سار الكت ررب العممي ررة ،بي ررروت،4117 ،
ص055

( )4جبران متعوس  -معجم الرائس  -ط -0سار العمم لممريين ،بيروت ،0;86 ،ص0:1
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التحريض أن المقصوس منو حث الغير عمى ارتكاب غير مشروع ،اال انو ر بعرض

الحر رراالت يقصر ررس بر ررو الحمر ررل والحر ررث عمر ررى القير ررام بعمر ررل الخير ررر ،ويظير ررر ذلر ررة جمي ر راً
ِ
ِ ِ
سا
سَ
او َو َح ااض ِ ا ْل كما ْ ِم ِن َ
ين َع َ
س ِبي ِ اللَّاو َ تك ََلَّا ك َّلَِّ َن ْس َ
قولو تعالى ﴿ فَقَ ت ْ ف َ
ْس ا َوأَ َ ا شَ تَ ْن َِااي ن ﴾ ( ،)1وكررذلة قولررو
او أ ْ
ين ََسَا كاضوا َواللَّا ك
اللَّا ك
ْذ الَّا ِاف َ
او أَ َ ا شَ َبل ن
َن َي كَ ا َّ َب ال َ
()2
ِ
شي َّ
الزجراج < تأويمرو حرثيم
الن ِب ش َحاض ِ ا ْل كم ْ ِم ِن َ
ين َعلَ ا ْلقتَا ِ ﴾ قرال ا
تعالى ﴿ َي أَي َ
عمررى القتررال ( )3وقررس اراس اس ترربحانو ر اايتررين الكرريمتين الحررث واالمررر عمررى اتيرران
الش ر ا وىررو القتررال وىنرراة اي راً بعررض المصررطمحات القريبررة مررن معنررى التح رريض
ولكنيا تعس تحري اً بالمفيوم المغوي والت تكمن

خمق كرة الجريمة لسى شرخص

خال الذىن ،ومن ىذه المصطمحات <

 .1الَعوة  :وى الحث عمى ارتكاب الفعل والترغيب يو
 .2التلميح  :وىو االشارة الى الش ا من غير تصري
 .3التحبيف  :وحبذ الش ا اي ره موا قاً مقبوالً
 .4النصيح : :نصحو اي ارشسه ووعظو

 .5الت جيع  :شجعو عمى االمر وجعمو يقسم عميو
 .6السع  :اي العمل عمى قيام الش ا

()4

وميمررا كرران االمررر ،ررأن التح رريض لغررة يفيررس الررس ع والتحريررة وخمررق الحررا ز لررسى

المخاطب ر اثبرات الفعرل المحررض عميرو وتترتعمل االنظمرة العقابيرة الفاظراً مختمفرة

( )1القرن الكريم  -تورة النتاا  -ااية :6

( )2القرن الكريم  -تورة األنفال  -ااية 87

( )3اب ر الحتررين احمررس بررن ررارس بررن زكريررا  -معجررم مقرراييس المغررة  -ط- 0سار احيرراا الت رراث العربر ر ،
4111م ،ص689

( )4ينظررر < جب رران متررعوس  -مرجررع تررابق  -ص ( :41سعر رروة) ،ص ( 4;9لر ر ر ر ررم ) ،ص ( 768حبررذا)،
ص ( 0717نص ) ،ص ( :88شجع) ،ص ( :41تع )
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لمساللررة عمررى التح رريض مررن ابرزىررا الفرراظ ،سعررا ،شررجع ،حبررذ ،اتررتفز ،امررر ،اغرررى،
اذاع ،تعى ،نص  ،روج ،حتن( ،بمعن تجيو ال

ء)

()1

وقررس حمررل بع رريم ىررذه المعرران عمررى انيررا تفيررس التح رريض وتشررمل اوجررو نشرراطو
المتسولية لكل حالة

كا ة سونما اي تسرج

()2

ولو رجعنا الى االصل المغروي ليرذه

اال عررال بأعتب رراره الينبرروع ال ررذي يم ررس القررانون بم ررا يحتاج ررو لمتعبيررر ع ررن اراسة المش رررع،

لوجسنا ان بع يا يعطر معنرى التحرريض بينمرا يبتعرس ااخرر عنرو ومرن المتفرق عميرو
ان االغراا يعط معنى التحرريض

()3

لمتعبير عن التحريض بمعناه القرانون

()4

وقرس اترتعمل بعرض الفقيراا مصرطم االغرراا
امرا االلفراظ االخررى رر يمكرن الجرزم بكونيرا

تفيس التحريض بمعناه السقيق بحس ذاتيا و

االقل

القرانون الع ارقر ألختر يرا عرن

معن رراه المغ رروي م ررن جي ررة وات ررتنتاج ذل ررة م ررن النص رروص القانوني ررة الر روارسة ر ر ق ررانون

العقوبررات مررن جيررة اخرررى امررا ر معرراجم المغررة العربيررة ونجررس ان العقرروس بمص رطم

التحر رريض ى ررو تحر رريض عم ررى االم ررر ى ررو ال ررس ع الي ررو ،و ر ر ذل ررة إث ررارة لمع ررزم لر ررسى
المحرض ( بستح الاضاء)

()5

ألرتكراب الفعرل المجررم بينمرا نجرس التممري بمعنرى االشرارة

الرى الشر ا مرن غيررر تصرري

()6

امررا الررسعوة الرى ارتكرراب الفعرل عمررى الررغم مررن انيررا

( )1س محمررس عبررسالجميل الحررسيث  -جررائم التحرريض وصررورىا ر الجوانررب الماتررة بررأمن السولررة الخررارج ،
0;:6م ،ص40

( )2س احمس عم المجذوب  -التحريض عمى الجريمة  -اطروحة سكتوراه  -كمية الحقوق ،جامعرة القراىرة،
 ،0;91ص46

( )3التعيس مصطفى التعيس  -االحكام العامة
506

قرانون العقوبرات  -سار مطرابع الشرعب ،القراىرة،0;9: ،

( )4س مصر ررطفى كامر ررل  -شر رررح قر ررانون العقوبر ررات  -القتر ررم العر ررام  -مطبعر ررة المعر ررارش ،بغر ررساس0;69 ،م،
ص084

( )5جبران متعوس  -مصسر تابق  -ص780

( )6اتررماعيل بررن حمرراس الجرروىري  -الصررحاح ترراج المغررة وصررحاح العربيررة  -ط - 5سار العمررم لممريررين،
بيروت ،4117 ،ص506
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()1
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لكنيا ال يمكن ان تعس تحري راً مرالم يكرن المحررض خرال البرال

عن الجريمة قبل حثو عمى ارتكابيا

اما عن معن ه ا صط ح < فر مجرال التشرريع تباينرت التشرريعات المقارنرة ر

و ررع تعريررش لمتح رريض ،ررالبعض منيررا اورس والرربعض لررم يررورس تعريف راً لمعنررى ذلررة

المص ررطم

المش رررع المص ررري ن ررص عم ررى التحر رريض ر ر الم رراسة ( )40م ررن ق ررانون

العقوبات رقم  7:لتنة ; 0;5بلنو ( يعَ ضيَ ن فا الجضيماَ :ا مان حاض

علا

) .وان كان

اضتَ و السع المَون لي افا َ ن السع قَ وقع بن نء عل ىفا التحضي
المشرع المصري قس نص عمى التحريض كصورة من صور االشتراة اال انو لم ي ع
مفيوماً قانونياً ليذا المصطم تاركاً ذلة لمغة والفقو والق راا اذ تررة تقرسيره لمقا ر
عمررى اعتبررار انررو مررن المتررائل المتعمق رة بالمو رروع الت ر يفصررل ييررا نيائي راً قا ر

وبناا عميو يكف ان يثبت الحكم وجوس التحريض من سون حاجة الى بيان
المو وع،
ً
االركان المكون ليا بالتفصيل ( )2ومرع ذلرة يت ر لنرا احجرام المشررع المصرري عرن
و ع مفيوم قانون لمتحريض لم يكن راجعاً الى غموض

ذات المعرش بل خشية

من ان يكون التعريرش غيرر جرامع وال مرانع لمعنرى ىرذا المصرطم  ،لرذلة اثرر المشررع
تحسيسه لمصطم التحريض الى معر ة الوتائل او الطرق التر يرتم بيرا ىرذا النروع

مررن النشرراط ب تبرراع اتررموب التعررساس والحصررر بررسالً مررن التعريررش العررام باال ررا ة الررى

ذل ررة ررأن المش رررع المص ررري ك رران يمج ررأ ال ررى ات ررتخسام كمم ررة (اغاااض )

()3

لمسالل ررة عم ررى

التحرريض برسالً مررن كممرة (حااض ) والتر ىر محرور مو رروعنا بكونيرا اكثررر سقرة ر

اي ر ر رراس المعنر ر ررى المقصر ر رروس مر ر ررن التح ر ر رريض ونر ر رررى ان ىر ر ررذا التمر ر ررايز ر ر ر اتر ر ررتعمال

المصررطمحات السالررة عمررى التح رريض يخمررق ارباك راً ر تحسيررس مفيرروم ىررذا المصررطم
( )1اب الحتين احمس بن ارس بن زكريا  -مصسر تابق  -ص71

( )2س محموس القربروي  -المترسولية الجنائيرة لممحررض عمرى الجريمرة  -سار الفكرر الجرامع  ،االتركنسرية،
 ،4104ص45

( )3الماسة ( )090عقوبات مصري
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وعمررى خرررش التش رريع المصررري قررس اورس المشرررع االرسن ر تعريف راً لمتح رريض وىررو مررا

نصت عميو الماسة (/1/80أ) من قانون العقوبات رقم  16لسن1960 :

أ .يعس محر اً من حمرل او حراول ان يحمرل شخصراً اخرر عمرى ارتكراب جريمرة
بأعطائر ررو نقر رروساً او بتقر ررسيم ىسير ررة لر ررو او بالتر ررأثير عمير ررو بالتيسير ررس او بالحيمر ررة
والخسيعة او بصرش النقوس او ب تااة االتتعمال

حكم الوظيفة

و .ان تبعة المحرض متتقمة عن تبعة المحرض عمى ارتكاب الجريمة
وقررس حررسس ىررذا الررنص نشرراط المحرررض بأنررو < ( الحم ا او مح ولاا :الحم ا عل ا

اضتَ ا و الجضيماا ):والمترراواة بررين الحمررل او محاولتررو تعن ر ان التح رريض يعتبررر تام راً
ت رواا قبمررو مررن اتجررو اليررو او ر ررو ،ررالتحريض يقرروم بنشرراط مررن صررسر عنررو ال مررن
اتجو اليو او ر و ،التحريض يقوم بنشاط من صسر عنو ال من وجو اليو

ويتميز نشاط المحرض بأن لو طبيعة نفتية ،يو يتجو الرى نفترية الفاعرل ليرسثر

عميررو يس عررو الررى الجريمررة ،ررالتحريض و ق راً لررذلة ىررو خمررق التصررميم عمررى ارتكرراب
جريمة لسى شخص اخر بنية س عو الى تنفيذىا او مجرس محاولة خمق ذلة التصميم

ويخرج من نطراق التحرريض النصريحة المجررسة ألنيرا ال تصرم لمتحرريض لكونيرا

ال تييج المشاعر وال تس ع الى ارتكراب الجريمرة ولكرن ر بعرض الظرروش قرس تنقمرب

النصرريحة الررى تح رريض وخاصررة حررين يكررون لمناص ر عمررى المنتص ر تررمطة او نفرروذ

كاألب عمى ابنو او التيس عمى من ىو

خسمتو

()1

امرا ر ظرل ت اضيعن العضاقا

قس ت رمن قرانون العقوبرات رقرم  000لترنة ;0;8م مو روع التحرريض ر موا رع
مختمفرة ،منيررا مرا اعتبرره جريمررة خاصرة ومنيررا مرا اعتبرره وترريمة اشرتراة

()2

ولكنررو ر

( )1س محمرروس نجيررب حتررن  -شرررح قررانون العقوبررات المبنرران  -ط - 4الررسار الجامعيررة ،بيررروت،0;97 ،
ص714

( )2الماسة ( )0/6:عقوبات عراق
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جميررع ىررذه الميرراسين لررم ي ررع تعريفراً لمتحرريض كمررا عررل المشرررع االرسنر  ،و ر ذلررة

إحالة

منية الى المغة والفقو والق اا لتحسيس معنى ىذا المصطم

ا ررا ة الررى ذلررة ر ن المشرررع الع ارق ر لررم يحررسس الطرررق او الوتررائل الت ر يمكررن

االعتماس عمييا

تحسيس معنى التحريض كما عل المشررع المصرري بأتباعرو اترموب

التعساس والحصر لتمة الوتائل بسالً من التعريش العام وبذلة يكون المشرع قس اعطى

لمق رراا تررمطة تقسيريررة ر تحسيررس او معر ررة الوقررائع التر يفصررل ييررا القا ر نيائيراً
ويتتشش من خرليا عمى وجروس التحرريض وبرذلة يكرون حترناً عرل المشررع الع ارقر

وىو ما نسيسه بعسم ايراس تعريش لمصطم التحرريض ألن التقرسم العممر قرس يرسسي الرى

ابتكار وتائل وطررق متعرسسة يعجرز التعريرش عرن شرموليا ر الوقرت الرذي يحرس يرو

ان تررسرج

ررمن مفيرروم التح رريض ىررذا مررن جانررب ،ومررن جانررب اخررر أنررو لرريس مررن

ميمررة المشرررع و ررع تعريررش وانمررا االمررر متررروة لمفقيرراا حتررب اجتيرراساتيم لو ررع

تعريررش عررام لمعنررى ىررذا المصررطم
بعيساً

امررا عمررى صااعيَ السقااو ،مررم يكررن الفقررو الجنررائ

تفتير مصطم التحريض من معناه المغوي ولرذلة جراات التعراريش متعرسسة

متمايزة التراكيب ولكنيا متفقة
فَضة الجضيم :لَ

المعنى قس عر و بع يم

()1

بأنرو (عب ضة عن خلا

خص وتَعيم ىفه السَضة َ تتحاو الا تصاميم علا اضتَا و

الجضيم :بحيث يوح ال الس ع بلضتَ بي ويَفعو بصوضة م َي :اليي ب لتلثيض عل

اضاَتو وتوجييو الوجيا :التا يضياَى ) .ويرحرظ عمرى ىرذا التعريرش انرو يسكرس طبيعرة
نشاط المحرض يظيره بأنو ذو طبيعة نفتية حيث ينصرب ترأثيره عمرى نفترية الفاعرل
يس عررو الررى تنفيررذ مررا حر ررو عميررو بفعررل مرراسي مترجمراً ذلررة النشرراط الررى وقررائع ماسيررة

يعاقررب عمييررا القررانون ر حررين عر ررو الرربعض االخررر

()2

بأنررو ( الجياااَ التااا يبااافلي

خص لَا ينساف غياضه الجضيما :التا يضياَى ) .ويسخرذ عمرى ىرذا التعريرش انرو لريس
( )1س غالررب عم ر الررساووسي  -قررانون العقوبررات  -القتررم العررام  -ط - 0سار الطباعررة الحسيثررة ،البص ررة،
; ،0;8ص640

( )2س احمس عم المجذوب  -مصسر تابق  -ص06
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مانعاً يو يشمل الى جانب التحريض صو اًر من النشاط ال تسخل بطبيعتيا

نطراق

التحريض ،الجيوس الت يبذليا الشخص قس تكون تحري اً وقس ال تكون ،مثال ذلة <

مررن يعمررم ان شخص راً يريررس ان يقتررل غريم راً لررو ويعرروزه الترررح الرررزم لتنفيررذ الجريمررة،
يقسمو لو بطريقة او بأخرى أن ذلة يعتبر من قبيل الجيوس الت يبذليا شخص لكر

ينفررذ الجريمررة الت ر يريررسىا وعر ررو خرررون

()1

بأنررو (َااا ن ااا ط عماااَ يياااَ

باااو

ص حبو ال َفع خص م ال اضتَ و فع يا َ الا وقاوع الجضيما .):ن حا ان
ىذا التعريش تاوى ما بين ان يكون المحرض حتن النية او تيئيا ،ذو اىمية جنائيرة
او عسيميا ،ألن المشرع اورس النص عاماً اذ انو وتع من نطاق التحريض عمرى نحرو
يخالش الحقيقة ألنو ال يتصور توجيو التحرريض لشرخص ال يترتطيع ان يرسرة ماىيرة

اال ع ررال المح رررض عميي ررا ررأذا اتف ررت ل ررسى المح رررض الممك ررات الذىني ررة الرزم ررة لفي ررم
مرسلول اال عررال المحرررض عمييرا او لررم ينصرررش قصرسه الييررا ررأن نشراط المحرررض ر

ىذه الحالة ال يعس تحري اً وعمى صعيس الق اا نجس ان القض ء المصض لرم يترتقر
التناقض يرو يعطر

عمى مفيوم لمتحريض يتصش بالعمومية ويحول سون الوقوع

التحريض مفيوماً من الوتائل الت يقترن بيا تقرر محكمة النقض ،انو قس ينشأ عرن
اليسية او الوعس او الوعيس او المخاسعة او الستيترة ،ومرن اإلرشراسات التر تعطر أو

مررن اتررتعمال الشررخص لتررمطتو ونفرروذه عمررى مرتكررب الفعررل

()2

وقررس و ررعت محكمررة

الرنقض المصررية مفيومراً لمتحرريض عنرسما ق رت ،برأن التحرريض موقرش ال يمرزم يررو
ان يك ررون لممح رررض ت ررمطة عم ررى المح رررض تجعم ررو يخ ررع ألوامر رره

ب ررل يكفر ر ان

يص ر ررسر م ر ررن المح ر رررض م ر ررن اال ع ر ررال او االقر ر روال م ر ررا يي ر رريج ش ر ررعور الفاع ر ررل يس ع ر ررو

لألج ررام

()3

تقررسير ت روا ر التح رريض مررن عسمررو متررألة مو رروعية يتررتقل بيررا قا ر

( )1س التعيس مصطفى التعيس  -االحكام العامة

قانون العقوبات  -مصسر تابق ،ص4;0

) (2نقض مصري  8/0تنة  ،0;48مجمة المحاماة ،س ،8ص:70

) )3نقض مصري  7/08تنة ; ،0;4مجموعة احكام محكمة النقض ،ج ،0س ،04رقم  ،485ص51:
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()1
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المشررع حترم اي نرزاع

يمكن ان يثار بصسس تحسيس مفيوم التحريض من خرل نرص المراسة (/1/80أ) وذلرة
بتحسيررس مصررطم التح رريض ومررن ثررم بيرران الوتررائل الت ر يررتم بيررا التح رريض ،ميمررة

الق اا

ىذه الحالة تقتصرر قرط عمرى تطبيرق مرا ىرو معرروض اماميرا مرن ق رايا

تتعمر ررق بر ررالتحريض و ق ر راً لر ررنص المر رراسة (/1/80أ) و ر ر ظر ررل القضاااا ء العضاقاااا

ر ررأن

التح رريض بشرركل عررام مررا ي رزال متعث ر اًر ر التطبيررق الق ررائ  ،اذ لررم يبم ر بعررس مرحمررة
التطبيق الفعم لما يتصش بو من غموض ر المعنرى واالترموب ألنرو ال يوجرس نرص

لمرراسة ر قررانون العقوبررات تبررين مررا المقصرروس بيررذا المصررطم ولررم تحررسس التش رريعات
وتائمو او طرق حصولو كما عمت التشريعات االخرى مو وع س ارترتنا برأن ت رمنت
نصوصريا اىرم الوترائل التر يرتم مرن خرليرا التحرريض المشررع الع ارقر أعطرى

لمق اا ترمطة تقسيريرة ر تحسيرس مفيروم التحرريض وبيران وترائمو ولعرل مرا يسكرس ذلرة
ق ررار محكمررة التمييررز االتحاسيررة جرراا يررو < ( لاااَ التاااَقي والمَاولااا :مااان اليي ااا:
الج از ي :ف محَم :التمييز وجاَ ان محَما :جن يا غ بغاَاَ المضَزيا :أَاناغ الماتيم

وف ا الم ا َة ( ،)212وبَ لاا :ماااااواَ ا
بتحااضي

التحااضي

ااخص َ م ا ا ىلياا :عل ا قت ا

ااتضاو ()48247عقوب ا غ عضاق ا  ،لقي مااو
ااقيقتو مق ب ا مبل ا ماان الم ا ا أن

لاام يحقا النتيجاا :المضجااوة فا فلااو وىا الوفا ة )( .)2وخرصررة مررا تقررسم

يمكن ان نعرش التحريض بأنرو ( خل فَضة الجضيم :لاَ

اخص رخاض بليا :وسايل:

َ نغ وتوجييو ال تنسيفى ب ل َ الف ضسمو لو سواء انتج اثضه او لم ينتج ).

ويقصس بيا الشروط العامة الت يجب توا رىا حتى يمكن القول برأن ىنراة نشراطاً

تحري ررياً معاقبراً عميررو قررس صررسر عررن شررخص والتحرريض كقاعررسة عامررة امررا ان يكررون
) )1نقض مصري  4 /46تنة ; ،0;7مجموعة احكام محكمة النقض ،س ،01رقم  ،76ص;46
( )2قرار محكمة التمييز االتحاسية رقم  4005جنايات 4117 /
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ىرذا المعنرى االخيرر البرس

من توا ر عناصر معينرة تتكامرل يمرا بينيرا لخمرق التحرريض الجنرائ ومرن ثرم معاقبرة
اعمو أذا تخمفت أحس ىذه العناصر او الشروط الرزم تحققيا لقيام جريمرة التحرريض

انتقررت صررفة التحرريض عررن النشرراط اإلج ارمر

و يمررا يررأت نتنرراول ىررذه العناصررر مررن

حيررث موا ررع انبعاثيررا ،ومررا تتناولررو ،والمخاطررب بررو و الجرررم المقصرروس وزمررن وقوعررو
والنتائج الت تتفر عنو وىو ما نو حو
او ن  :ان ينصو التحضي

النقاط ااتية<-

عل فع جضمو الق نون.

لك يكون التحريض جنائياً معاقباً عميو البس ان ييسش الى توجيو اراسة المحرض

الرتكاب جريمة وعميو ر عقاب عمرى التحرريض ذي النيرة الحترنة والرذي ييرسش الرى

عمررل الخيررر ،كالررس ع والتحفيررز عمررى االنفرراق ر ترربيل اس ولقررس انشررأت النصرروص

ال روارسة ر الق روانين الجزائيررة شرريئاً مررن االخررترش الفقي ر بالنترربة لمج ررائم الت ر يجرروز

التحرريض عمييررا واذا مررا كانررت تشررمل االنرواع الثرثررة (جن ي ا غ ،جاانح ،مخ لس ا غ) ام
تقتصر عمى بع يا سون البعض االخر)1(،ألن غالبية القوانين قس اتتثنت المخالفات
من االشتراة و ق نظرة خاصة بيا ومن الرجوع الى بعض القوانين نجس ان اغمبيا قس

اخر ررذت بالتقتر رريم الثرث ر ر لمج ر ررائم مر ررن حير ررث جتر ررامتيا ( ،)2وال خر رررش ر ر اعتبر ررار
الجنايات والجن من الجرائم الت تحتمل تحقق عنصر التحريض ولكن الخررش قرائم

بالنترربة لممخالفررات ،رربعض التش رريعات كرراألرسن والمصررري نفي راً ان يكررون التح رريض
المخالفات معاقباً عميو وحجتيم

ان ىذه اال عال قميمة االىميرة مرن جيرة وغيرر

معاقررب عمررى الشررروع ييررا مررن جيررة اخرررى الترريما ان المخالفررة تتحقررق بمجرررس تحقررق

) (1س محمس عبسالجميل الحسيث  -جرائم التحريض وصورىا  -مصسر تابق – ص 54

) (2المرراسة (;) مررن قررانون العقوبررات المصررري ،المرراسة ( )0/77مررن قررانون العقوبررات االرسن ر والمرراسة ()45
من قانون العقوبات العراق
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الخطررأ الررذي تقرروم عميررو وليررذا ان االشررتراة غيررر متصررور ييررا بررنص القررانون
ر ظررل التش رريع الع ارق ر

()1

امررا

ررأن التح رريض ر المخالفررات معاقررب عميررو شررأنو شررأن اي

تحريض عمى جريمة اخرى

()2

عمررى غ ررار مررا تقررسم يمكررن القررول ان لفررظ الجريمررة ج ر ر ر ر ر ر ر رراا مطمق راً ليشررمل االن رواع

الثرثة (الجن ي غ ،الجانح ،المخ لسا غ) مريس ىنراة مرا يرسعو الرى اترتثناا المخالفرات
مررن ذلررة لكررون التح رريض عمررى المخالفررة يعتبررر سعرروة ألرتكرراب جريمررة شررأنيا شررأن
الجرائم االخرى وان ذلة يعتبر عنص اًر من عناصر التحريض والذي تريحول سون ان
ِ
المحرض عمى الجريمة ميما صغر شأنيا
يفمت
ث ني ن  :ان يَون موجي ن ال

خص او جم ع :معينين.

لك ر يكررون التح رريض مررسث اًر البررس ان يكررون موجي راً الررى مررن يمكررن ان يقررع تحررت

تأثيره ووجية التحرريض ىرذه امرا ان يكرون ررساً بالرذات او جماعرة معينرة بالرذات وىرو

ما يتمى اصطرحاً بالتحريض الخاص والذي ال يشترط يو ان يوجس اتفاق او تفاىم
تابق بينيم وبرين المحررض لوقروع ىرذا النروع مرن التحرريض الترتقرل كرل منيمرا عرن

ااخررر وال يشررترط ر ر ر ر ر ر ر ىررذا النرروع مررن التح رريض ان يكررون عمني راً يص ر ان يكررون
غي ررر عمنر ر وى ررذا ى ررو الغال ررب

()3

وق ررس يك ررون التحر رريض عامر راً ،حينم ررا يتوج ررو ب ررو

المحرض الى جميور من الناس غير محسس وغير معموم لو تمفاً ويترتوي لتروا ره ان
يرتكررب الفعررل غيررر المشررروع المحرررض عميررو الجميررور كمررو او بع ررو او احررس ا رراسه

ويشترط

ىذا النوع من التحريض ان يكون عمنياً

()4

) (1س عمر ر عب ررسالقاسر القي رروج  -ش رررح ق ررانون العقوب ررات القت ررم الع ررام  -منش ررورات الحمبر ر  -بي ررروت،
; ،411ص ،786الماسة ( ):4من قانون العقوبات األرسن

) )2س محمس عبسالجميل ألحسيث  -جرائم التحريض وصورىا  -مصسر تابق ،ص57

) )3س مأمون ترمة  -قانون العقوبات  -القتم العام  -سار الفكر العرب  ،القاىرة ،0;89 ،ص4:9

) )4ينظر س عم عبسالقاسر القيوج  -شرح قانون العقوبات  -القتم العام  -مصسر تابق ،ص786
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ومثررال التح رريض الموج ررو لشررخص معررين قر ررار محكمررة التمييررز ج رراا يررو (لاااَ

التَقي والمَاول :من اليي  :الج از ي :فا محَما :التميياز وجاَ ان محَما :جن يا غ

ص ح الَين اَاناغ الماتيم (ذ) وفا الما َة ( )212مان قا نون العقوبا غ لقي ماو
بتحضي

(ص) عل سضق :المجوىضاغ َاخ منز (م) فتسل (ص) المناز وَساض

ا بواو ا انو ىضو قب ان يحق نتيجتو لسم عو اصواغ سي ضاغ ال ضط):
ث لث ن  :التحضي

()1

.

ووقغ وقوع الجضيم.:

تتحسس العرقة الزمنية بين التحريض والجريمرة مرن خررل ترموة المحررض ومرسى

ارتباطررو بالفعررل وتررأثيره ر وقوعررو ،والتحرريض كمبررسأ عررام تررابق عمررى وقرروع الجريمررة
وى ررذا المظي ررر يعتب ررر عنصر ر اًر أتات رريا م ررن عناص ررر التحر رريض ويص ررار ال ررى تحسي ررس
مو ع التحريض من حيث العرقة الزمنية بينو وبين الجريمة المرتبكرة الرى ال روابط

المعتم ررسة ر ر كر ررل تش ر رريع حترررب طبيع ررة الصرررياغة القانونير ررة التش ر رريعات األرسنيرررة
والعراقية الت تقصر التحريض عمى اثارة العرزم وس رع ِ
المحررض الرى ارتكراب الجريمرة
بعس خمق كرتيا لسيو يكون التحريض

ىرذه الحالرة ترابقاً عمرى ارتكراب الجريمرة

()2

وىو ما ن يَه ونراه اقرب الى الصواب لكون التحريض يجب ان يتم يو مرحمة تابقة
لوقوع الجريمة مو روع التحرريض مراسام ىرو الرذي يوجرسىا ويرس ع الرى وقوعيرا ابترساا

امر ررا التش ر رريع المصر ررري الر ررذي يعبر ررر عر ررن التح ر رريض لمصر ررطمحات اخر رررى كالتشر ررجيع
رأن مرن المتصرور قيرام تحرريض ترابق و تحرريض معاصرر برل وقرس

والتحبيذ

الر

والتحبيذ

وغيرىا ا عال ليا مسلوالتيا وتأثيراتيا ومن ثرم نتائجيرا ير وان كانرت قرس

)(3

يتحق ررق تحر رريض الح ررق اي ر راً

ونحااان

ناااض صر رواب ى ررذا االم ررر ألن التش ررجيع

تسسي بالنتيجة الى نفس ما يرسسي اليرو التحرريض ،اال انيرا تبقرى متميرزة عنرو بأبعاسىرا
وم ررامينيا ومررع كررل ىررذا نررسعوا الررى وجرروب معاقبررة اعمييررا بمررا ال يقررل عررن عقوبررة
) )1قرار محكمة التمييز رقم  / 48الييئة الجزائية / 4110 /
) )2س محمس عبسالجميل الحسيث  ،مصسر تابق ،ص68
) (3س احمس عم المجسوب ،مصسر تابق ،ص46
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المحرض ألنيا تثير الحوا ز وتميب العزم
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ارتكراب مرا حبرذ او شرجع عميرو ،وليرذا

ان التحر رريض يبق ررى ت ررابقاً عمر رى وق رروع الجريم ررة م رراسام ى ررو ال ررذي ينش ررأىا وال يتص ررور
بطبيعة األمور تواجس المنشأ قبل المنشأ

ضابع ن  :ان ي َ الن ط التحضيض ال نتيج.:

يختمش السور بالنتبة ليذا العنصر حتب نروع النشراط التحري ر والجريمرة التر

اسى اليير ررا األصر ررل ان النشر رراط التحري ر ر ال يعاقر ررب عمير ررو مر ررا لر ررم يمر ررق قب ر روالً مر ررن
المحرررض عميرو وال يقمررل مررن
المحررض ويتررتسل عمرى ذلررة مرن مباشررتو بتنفيررذ الفعرل ي
قيمررة ىررذا النشرراط اذا مررا كانررت الجريمررة المحرررض عمييررا قررس ارتكبررت تامررة ،او اوقررش
تنفيذىا لتبب خارج اراسة ولكن التسال الذي يمكن ان يثار ىنا ىو ىل يعس التحريض

قائم راً اذا مررا وجررس نشرراطاً تحري ررياً خط ر اًر بحررس ذاتررو ،ررنص المشرررع عمررى تج رريم ذلررة
النشاط بمجرس صسوره سون ان يقترن بتحقق اي نتيجة اجرامية؟

لإلج بااا :عررن ذلررة يمكررن القررول ان جريمررة التح رريض تعررس قائمررة بمجرررس صررسور

النشاط التحري

وال يتوقرش تحققيرا عمرى ترترب اي اثرر ،والحكمرة مرن ذلرة ىرو مرن

اجررل رسع المحرررض والق رراا عميررو بمجرررس صررسور نشرراطو التحري ر لكبحررو قبررل ان
ِ
المحرررض عررن نشرراطو مررالم يكررن المنفررذ قررس
ينتشررر تررمو ر المجتمررع لررذلة ال يتررأل ي
ارتك ررب جريمت ررو ب ررأمر م ررن المح رررض وتح ررت ت ررأثير ذل ررة النش رراط( )1واال ق ررس عنص ررر
النشاط المباشر واصب غير معاقب عميرو اال برنص خراص حرين يرتكرب المنفرذ عرل
القتررل تحررت تررأثير التح رريض يكررون قررس ترررجم عررن قبولررو لررذلة التح رريض أتبعررو بررأثر

ماسي ممموس وىو جريمة القتل ()2ولكن ما الحكم اذا ارتكب المنفذ جريمرة تررقة برسل
القتررل ؟ ررأن المحرررض ال يتررأل عررن ىررذا الفعررل النقطرراع عرقررة التررببية مررن جيررة،
( )1س عب ررسالفتاح مص ررطفى الص رريف  -االش ررتراة ب ررالتحريض  -سار الني ررة العربي ررة  -الق رراىرة،0;7: ،
ص5:

) )2س م رراىر عب ررس ش ررويش  -االحك ررام العام ررة ر ر ق ررانون العقوب ررات  -سار الحكم ررة ،الموص ررل،0;;1 ،
ص067
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ولكررون النشرراط التحري ر لررم ينررتج االثررر المقصرروس مررن جيررة اخرررى كمررا يتررتوي ر

ذلرة ان يكرون قبرول المحررض صرريحاً او

ررمنياً الصرورة االولرى تتجمرى ر اعرنررو

لمقبررول وم رريو ر االعررساس لمتنفيررذ امررا الصررورة الثانيررة نتررتنتج مررن وقرروع الفعررل او

المباشر ررة إذ يعك ررس االث ررر الم رراسي الممم رروس ال ررذي يتط ررابق م ررع رغب ررة المح رررض وم ررا
يصبو اليو

()1

وممررا يعررزز ذلررة نااض ان الم ااضع نفتررو ونسيررسه ر ذلررة قررس اعتمررس التجرريم عمررى

النشرراط التحري ر بمجرررس صررسوره سون انتظررار وقرروع االثررر او موا قررة مررن وجيررو اليررو
رررورة معاقبررة

معرز اًز ذلررة باحتمررال وقروع ال رررر او تحقررق الخطرر ،لررذلة نررسعو الرى
المحرض بمجرس صرسور نشراطو التحري ر لكرب جماح ِرو قبرل ان تنتشرر متراوئو ر

المجتمع وبذلة يعس حصا اًر لمجريمة

أ يق نطاق ليا

وقس نصت الم ر ر ر ر ر رراسة ( )190من قرانون العقوبرات الع ارقر وبساللرة المراسة ()198

مررن القررانون ذاتررو عمررى انررو (يع قااو ب لسااجن الم بااَ أو الم قااغ ماان ااضع ب ا لقوة أو
العن

ف قلو ن م الحَم الجميوض المقضض ب لَستوض أو تغييض َستوض الَولا :أو

ااَ الحَوماا ....:الااا ) .وكررذلة المرراسة ( )198مررن القررانون ذاتررو التر نصررت عمررى

( -1ماان حااض

عل ا اضتَ ا و جضيماا :ماان الج ا اض م المنصااوص عليي ا ف ا الم اواَ

( )197 - 190ولغ يتضتو عل ىافا التحاضي

اثاض) وىرذا يعنر مرن خررل ىرذين

النصررين انررو كررل مررن شرررع أو حرررض بررالقوة أو العنررش عمررى ارتكرراب جريمررة تتررتيسش
كيان السولة برمتو ونظرام الحكرم الترائس ييرا يعاقرب بالعقوبرة المقرررة ليرا قانونيراً وىرو

) (1س حتام محمس تام جابر  -المتاىمة التبعية ر القرانون الجنرائ  -سار الكترب القانونيرة ،مصرر،
; ،411ص94
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م ررا ن ررص عمي ررو أي ررا المش رررعان المص ررري واألرسنر ر

()1

61

إال إنيم ررا اختمف ررا ر ر بي رران

وتو ي م مون تمة المراسة حيرث إن المشررع الع ارقر تراوى ر العقراب برين جميرع
أ راس العصابة المحر ين عمى ارتكابيرا بينمرا قصرر المشررع المصرري عقوبرة اإلعرسام

عم ررى م ررن ح رررض عم ررى ت ررأليش عص ررابة أو يت ررولى زعام ررة أو قي رراسة يي ررا أم ررا المش رررع

قررس كان ررت نصوصررو مقت رريو سون توت ررع وكرران أكثررر تش ررسساً بجعررل عقوب ررة

األرسن ر

اإلعررسام ى ر التررائسة ر كررل األح روال مررن سون أن يبررين الطرررق غيررر المشررروعة أو
الوتائل الت تسسي إلرى التحرريض عمرى قمرب نظرام الحكرم أو تغييرر السترتور بصرري

نص الماسة ( )136منو وكذلة أن القانون المصرري يعاقرب عمرى محاولرة التحرريض
عمى قمب نظام الحكم أو تغيير الستتور برأي وتريمة كانرت لكرون الرنص مطمقراً ،بينمرا
لم يأت القرانون الع ارقر برنفس الصريغة المطمقرة واكتفرى بتعرساس الوترائل التر تترتخسم

ليررذا الغرررض عمررى ترربيل الحص ررر وقصرررىا عمررى اتررتعمال القنابررل أو ال ررسيناميت أو
المتفج ررة أو األتررمحة الناريررة والجريمررة كمررا يت ر مررن نموذجيررا التجريم ر شرركميو ال

ماسية

()2

بمعنرى أن ال يمرزم لتوا رىرا ترموة الجران أو المحررض عمرى ارتكابيرا حرسثاً

ر ررا اًر ىر ررو بالر ررذات قمر ررب أو تغيير ررر ستر ررتور السولر ررة أو نظامير ررا الجمير رروري أو شر رركل

الحكومررة ،كمررا إن تحقررق الخطررر لرريس شرررطاً لتحقررق الجريمررة ،وانمررا يكف ر أن يكررون

قمب أو تغيير الستتور ىس اً يتجو تموة المحرض ماسياً لتحقيقو ولو لم يتحقق ،أو لم
يمثررل خطررر تحققررو

()3

كمررا إن جريمررة التح رريض عمررى قمررب نظررام الحكررم أو تغييررر

الست ررتور م ررن جر ررائم الت ررموة االيج رراب  ،أي إن الت ررموة اإلج ارمر ر المعاق ررب عمي ررو ال
يتحقر ررق مر ررن الناحير ررة القانونير ررة إال بر ررس ع الجر رران و التر ررأثير عمير ررو بارتكر رراب الجريمر ررة

المحرررض عمييررا و أن يكررون ىررذا التح رريض مباش ر اًر أي منصررباً عمررى ارتكرراب الفعررل
( )1الماسة ( ):9من قانون العقوبات المصري ،الماسة ( )07; ،058من قانون العقوبات األرسن

( )2س احمررس صرربح العطررار  -ج ررائم االعتررساا عمررى المصررمحة العامررة  -قررانون العقوبررات  -القتررم الخرراص -
الييئة المصرية العامة لمكتاب ،0:;1 ،ص 064

( )3س مصطفى ىرجو  -جرائم أمن السول ر ر ر ر ررة طوارئ  -سار محموس لمنشر ،ال ر ر ررقاىرة ،4117 ،ص 75
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المكررون لمجريمررة ،وال أىميررة لررو أن يقررع التح رريض ت ر اًر أو عمن راً شررفيياً أو بالكتابررة،
ويجب أن يكرون ىرذا التحرريض منصرباً عمرى احرس األ عرال التر مرن شرأنيا قمرب نظرام
الحكررم أو تغيي ررر الستررتور ويتمث ررل سور المح رررض عمررى قمر رب نظررام الحك ررم أو تغيي ررر
الستررتور مررن خرررل تحبيررذ الجريمررة و إب رراز سوا عيررا والتقميررل مررن شررأن العقبررات الت ر

تعترض تنفيذىا من خرل القيام بعمل ايجاب يتجو إلى التأثير عمرى تفكيرر الشرخص

المحرض وس عو إلى الجريمة وذلة بتزيين كرتيا لسيو

ومر ررن الجر ررسير ذك ر رره أن المحر رررض ال بر ررس أن يقص ررس مر ررن خ رررل ذلر ررة كمر ررو إيقر رراع

الجريمررة ،ررر يكف ر الكرررم العررابر ،أو مجرررس اتتحترران ك ررة الجريمررة ،يررذا ال يعررس
()1

تحري اً

التحريض يمزم أن يكون خمق كرة الجريمة والتصميم عمييا جوىر كل

تح رريض ىررو اإليماا ء  :أي تمررة العمميررة النفتررية الت ر تررتمخص ر إسخررال ك ررة ر

وجسان شخص تترجم نفتيا إلى أعمال مرن شرانيا اإلخررل أو المتراس برأمن السولرة
م ررن خ رررل التحر رريض عم ررى قم ررب نظ ررام الحك ررم أو تغيي ررر الست ررتور ،ويم ررزم أن يك ررون

الشررخص المح رررض مكمف راً بالغر راً ع رراقرً ،إترروة ب ررالمحرض ر ر ذلررة وان يك ررون عالمر راً
بخطورة وجرم ما يفعمو ( ،)2واألصل

التحرريض أن يكرون شخصرياً أي موجيراً إلرى

شخص أو أشخاص معينو بالذات وال يمنع أن يكون التحريض عاماً موجيا إلى أ راس

الجميور سون تمييز ولكن يشترط يو انو يكون عمنياً ،أي ب حسى وتائل النشر

()3

وق ررس ي ررتم التحر رريض ع ررن طري ررق ات ررتخسام الق رروى او العن ررش م ررن خ رررل تحر رريض

مجرراميع مررن األ رراس عم ر ر ر ر ر ررى القير ر ر ر ر ر ر ررام بررالثورة او االنقرررب مررن اجررل تحقيررق مطرراليبيم
ومبتغ رراىم الثر ررورة ()4ىر ر حرك ررة يق رروم بي ررا الش ررعب المح رررض بقص ررس إح ررساث التغيي ررر

( )1ينظر ررر < س محمر رروس نجير ررب حتر ررن  -المتر رراىمة الجنائير ررة ر ر التش ر رريعات العربير ررة ،مصر ررسر تر ررابق،
ص 4:8

( )2كوتتان احمس مام حتن  -المترسولية الجنائيرة عرن التحرريض عمرى اإلرىراب  -كميرة القرانون والتياترة،
جامعة التميمانية ،411: ،ص 95

( )3ينظر < س محمس الفا ل  -الجرائم الواقعة عمى أمن السولة  -مصسر تابق  -ص 444
( )4س مصطفى ىرجو  -جرائم أمن السولة طوارئ  -مصسر تابق  -ص8:
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الج ررذري ر ر بن رراا السول ررة و مت ررفة الحك ر ر ر ر ررم وأت رراليب الحي رراة ر ر السول ررة كك ررل ،بينم ررا
االنقرب ىو حركة يقروم بيرا شرخص أو مجموعرة مرن األشرخاص المحر رون والرذين
يكون بيسىم ش ا من التمطة بقصس االتتئثار بالحكم أو تغييرر الحكومرة برأخرى ،وال

يرررس ىررذا التمييررز قانون راً إال بعررس نجرراح الثررورة أو االنقرررب أمررا قبررل ذلررة ررنحن حيررال

جريمة تخل بأمن السولرة وتيرسس تررمتيا ويترتحق العقراب عمييرا ،أمرا ر حالرة نجراح

الثررورة أو االنقرررب ررر مجررال لمعقرراب الن منفررذي االنقرررب أو الثررورة يكررون ر موقررع
التررمطة ،أو عمررى اقررل تقررسير ررأنيم جعم روا أشررخاص معينررين ر موقررع التررمطة وخيررر

ش ر رراىس وتطبي ر ررق عم ر ررى ذل ر ررة ى ر ررو م ر ررا يق ر رروم ب ر ررو الي ر رروم عم ر ررى ص ر ررعيس الواق ر ررع العممر ر ر

مر ررا يعرررش بر ر ر ر ر ( الَولاا :اإلس ا مي ) :مررن محرراوالت عررسة لتح رريض الشررباب مررن اجررل
االنخ رراط ر صررفو يم مررن خرررل غتررل أسمغررتيم وخمررق ك ررة الجريمررة لررسييم والحررث
عمى ارتكابيا من خرل الممارتات الت يقومون بيا من قتل الق اة و باط الشرطة
وكل شرائ المجتمع إ ا ة إلى عمميات التمب والنيب وغيرىرا وىرس يم مرن ذلرة كمرو

ىو محاولتيم الوصول إلرى الحكرم مرن اجرل قمبرو واعررن العرراق سولرة إتررمية وتعرس
تمة األعمال الت يقروم بيرا مرا يعررش ب ر ر ر ر ( َاعا)) مرن اخطرر الجررائم الماترو برأمن

السولررة الررساخم واتررتقرليا وتررياستيا ألنيررا تررسسي إلررى الفو ررى والخ رروع لمعسيررس مررن

ال غوطر ر ر ر ر ر ررات تحررت تررأثير ع ررل ( التحاااضي
باالن مام إلييم والمشاركة

) واجبررار العسي ررس مررن الفئررات الذكري ررة

األعمال الوحشية الت يقومون بيا كالتيجير والتفجيرر

وغيررر ذلررة وىررس يم مررن ذلررة كمررو ىررو محرراولتيم الحصررول عمررى اكبررر ئررة عسسيررة مررن
ال ررذكور م ررن اج ررل إث ررارتيم وخم ررق الع ررزم والتص ررميم عم ررى ارتك رراب جر ررائميم م ررن ب رراب
اإلترم ومحاوالتيم الفاشمة ر تحشريس ىرذه المجراميع مرن اجرل الوصرول إلرى الترمطة

ع ررن طري ررق قم ررب نظ ررام الحك ررم واع رررن سول ررتيم اإلت رررمية وتتطم ررب س ارت ررة جريم ررة

التح رريض عمررى قمررب نظررام الحكررم أو تغييررر الستررتور إن نعرررض المصررمحة المحميررة
ومن ثم نو

أركان الجريمة ومن ثم عقوبتيا وذلة عمى النحو التال <-
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أو ن :المصلح :المحمي:
عن المشرع

كا ة التشريعات مو وع السراتة بحماية نظام الحكم من خطر

التحريض عمى قمب الستتور ونظرام الجميوريرة وشركل الحكومرة مرن خررل التحرريض
عمى التغيير بالقوة ،ولكن ما المقصوس بنظام الحكم ؟ يتحسس مفيوم نظام الحكم و قراً

لمعنيين ،األو ىو المعنى الواتع ويشمل الييئات الحاكمة أي القائمة عمى التمطات
العامررة ر السولررة ،كمررا نظميررا الستررتور وى ر التررمطة التش رريعية والتررمطة الق ررائية
والتمطة التنفيذية ،كما يشمل كيفية ممارتة ىذه التمطات العامة وشكل الحكم ،بينمرا

ينصرش المفيوم ال يق لنظام الحكم إلى التمطة التنفيذية وحسىا والمعنى الواتع ىو

المعن بالحماية

()1

حماية الستتور ال تكون بالمحا ظة عمى نصوصرو مطبوعرة أو

منشررورة وانمررا بالمحا ظررة عمررى نظمررو الت ر كفميررا ونظميررا ،األمررر الررذي يكشررش عررن
الحماية المقصوس منيا المعنى الواترع لنظرام الحكرم وال تثرور صرعوبة عمميرة إذا كران

التحر رريض منص ررباً عم ررى االعتر رساا عم ررى م ررا يتعم ررق بنظ ررام الحك ررم ،ولك ررن إذ انص ررب
التحر رريض عم ررى االعت ررساا عم ررى نص رروص الست ررتور األخ رررى مث ررل المر رواس التر ر ت ررنظم
الحقوق العامة و الواجبات أو بيران الرسين الرترم أو المغرة الرترمية لمسولرة ينرا تثرور

الصر ررعوبة؟ الن االعتر ررساا ينصر ررب عمر ررى الستر ررتور ذاتر ررو ،ولكر ررن عر رراسة مر ررا تر ررتم ىر ررذه

المحرراوالت مقرونررة بررالتحريض عمررى االعتررساا عمررى نظررام الحكررم ذاتررو ممررا ال يخمررق
صعوبة عممية إذ ذىبت محكمة النقض إلى أن مجررس التحرريض عمرى االعترساا عمرى

الحقرروق المسنيررة العامررة الت ر تقرررر عرراسةً ر أوائررل السترراتير ليتررت عمررى التحقيررق إال
روابط تحررسس مررسى التررياسة ( )2وقررس ذىررب رأي ( )3إلررى أن ىررذا الق رراا يتجاىررل إن
( )1س احم ررس تحر ر ت رررور  -الحماي ررة الست ررتورية لمحق رروق و الحري ررات  -سار الش ررروق ،الق رراىرة،4114 ،
ص 67

( )2ينظررر < س تررامر احمررس ع رزات -الحمايررة الجنائيررة ألمررن السولررة الررساخل سار الني ررة العربيررة ،القرراىرة،
 ،4119ص 05:

( )3س احمررس تح ر ترررور  -الوترريط ر شرررح قررانون العقوبررات  -القتررم العررام  -مطبعررة القرراىرة ،القرراىرة،
; ، 0;:ص94
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الستتور ال ييسش إلى مجرس تحسيس نظام الحكم ،وانما ييسش أي ا بصفة أصمية إلرى
تقرير الحقوق و الواجبات العامة لأل راس واذا كران كرل تحرريض عمرى نظرام الحكرم ىرو
اعت ررساا عم ررى الست ررتور إال إن العك ررس ل رريس ص ررحي

ون رررى أن التشر رريعات مو رروع

س ارتررتنا قررس جرراات لتجرررم كررل مررن حرررض عمررى قمررب نظررام الحكررم أو تغييررر الستررتور
بصفة عامة األمر الذي يعنر أن الجريمرة تقرع بمجررس التحرريض عمرى قمرب أو تغييرر

ستررتور السولررة أيررا كانررت تمررة المحاولررة لمتحرريض ترواا تيررسش لتغييررر مرواس بعينيررا أو

ستتور السولة ككل وقس أولت بعض التشريعات حماية خاصة لنظام الحكم ييرا سون
ال ر ررنص عم ر ررى حماي ر ررة الست ر ررتور م ر ررن اإللغ ر رراا والتع ر ررسيل والتغيي ر ررر كالتشر ر رريع الع ارقر ر ر

والمصري

()1

 ،بينما عنيت تشريعات أخرى لحمايرة سترتور السولرة مرن التغييرر بطريقرة

غيررر مشررروعة كالمشرررع األرسن ر الررذي جرررم االعتررساا اليرراسش لتغييررر ستررتور السولررة

بالماسة ( )136والت نصت عمى انرو < ( يع قو ب إلعَام َ مان يعما علا تغيياض
َستوض الَول :بطض غيض م ضوع) :

()2

ث ني ن :الضَن الم َ

يتمثررل الررركن المرراسي لمجريمررة محررل البحررث ر التررموة االيجرراب المقترررش

من قبل المحرض من خرل قيامو بالتأثير عمى الجان وخمق كررة الجريمرة لسيرو مرن
خرررل حثررو عمررى قمررب نظررام الحكررم أو تغييررر ستررتور السولررة أو نظاميررا الجميرروري أو

شرركل الحكومررة بررالقوة ويرحررظ أن ىنرراة ر رريتين يمكررن اتتخرصرريما مررن الررنص

التجريمر ر األو  /ى ررو تحر رريض ش ررخص واح ررس عم ررى ارتك رراب جريم ررة قم ررب أو تغيي ررر
ست ررتور السول ررة أو ش رركل الحكوم ررة وىر ر ر ر ر ر ر ررو م ررا يت ررمى بالفاع ررل الواح ررس والثااا ن  /ى ررو
تحريض عصابة متمحة بالقوة من اجل ارتكاب تمة الجريمة وال تأثير لمفر ين عمرى
وق رروع الجريم ررة ،وانم ررا ي ررسثران ق ررط عم ررى العقوب ررة واجب ررة التطبي ررق ،ويج ررب ات ررتخسام

( )1الماسة ( )0;1من قانون العقوبات العراق  ،الماسة ( ):9من قانون العقوبات المصري
( )2كذلة المواس (; )080 ،07من قانون العقوبات األرسن
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محاوالتيم لقمب نظام الحكرم أو تغييرر السترتور

()1

والررركن المرراسي ر جريمررة التح رريض ىررو الفعررل الررذي يقرروم بررو المحرررض لبررذر ك ررة
الجريم ررة ل ررسى المح رررض واقناع ررو باقت ار ي ررا وس ع ررو إل ررى تنفي ررذىا ،ب ث ررارة ش ررعوره وش ررحذ
عزيمتو ،وخمق التصميم لسيو من اجل قمب نظام الحكم أو تغيير الستتور ،وذلة بأي

وترريمة مررن الوتررائل

()2

بمعنررى أن ينصررب عمررى نفتررية المحرررض حتررى يقرررر إخراجيررا

إلررى حيررز الوجرروس يرتكبيررا سون المحرررض الررذي يميررز المحرررض عررن الفاعررل المرراسي

لمجريمررة أن نشرراط األول ذو اثررر نفت ر  ،بينمررا نشرراط الفاعررل يغمررب أن يكررون ذا اثررر
ماسي

()3

ويقوم التحريض بنشاط ممن صسر عنو ال من وجو أليو ويعس الركن الماسي

متررو اًر بمجرررس صررسور النشرراط التحري ر مررن المحرررض بصرررش النظررر عررن تحقيررق
النتيج ررة أو ع ررسميا ويم ررزم ر ر التحر رريض عم ررى جريم ررة قم ررب نظ ررام الحك ررم أو تغيي ررر
الستر ررتور حتر ررب نصر رروص التش ر رريعات مو ر رروع س ارتر ررتنا إال ينر ررتج أث ر ر ار

()4

أي يمق ر ر

اتررتجابة ألنررو إذا لق ر التح رريض اتررتجابة ووقعررت الجريمررة بنرراا عمررى ىررذا التح رريض
تعررين مترراالة المحرررض عررن االشررتراة ييررا ،واتررتحق المحرررض عقوبررة ىررذه الجريمررة

كش ررية ييررا حتررب تحسيررس تمررة العقوبررة ر المرراسة الت ر تررنص عمررى الجريمررة ذاتيررا
وال يتري نص الماسة ( )198عقوبات عراق الت بصسسىا الحسيث

()5

حيث يتحقرق

من ىذه الحالة تعسس ظاىري بين كل من نص الماسة ( )198من ناحية ونص المراسة

( )48عقوبات عراق بشأن االشتراة والنص الرذي يعاقرب عمرى الجريمرة التر وقعرت
بنراا عمرى ىرذا االشرتراة مرن ناحيرة أخررى ،ولمرا كران الرنص األخيرر اشرمل نطاقراً مرن

نر ررص المر رراسة ( )198الن النمر رروذج القر ررانون لرشر ررتراة ر ر الجريمر ررة يتتر ررع لوتر رريمة
( )1س أمير رج يوتش  -مصسر تابق  -ص 80

( )2ينظر < س إبراىيم محموس المبيسي  -مصسر تابق  -ص 400

( )3ينظر ررر < س تر ررعس االعظم ر ر  -موتر رروعة مصر ررطمحات القر ررانون الجنر ررائ  -ج - 0ط  ،0سار الكتر ررب
والوثائق بغساس  - 4114 -ص 54

( )4ينظر < س محمس الفا ل  -الجرائم الواقعة عمى أمن السولة  -مصسر تابق ،ص 05:
( )5س احمس تح ترور  -الوتيط

شرح قانون العقوبات  -مصسر تابق ،ص ;:
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االشررتراة وىررو التح رريض باإل ررا ة إلررى الجريمررة التر وقعررت بنرراا عميررو ،أنررو يتعررين

مترراالة الجرران عررن جريمررة االشررتراة قررط

()1

والتح رريض غيررر المتبرروع بررأثر يشررمل

الفروض التر ال يترتجيب ييرا المحررض لمتحرريض ،كمرا يشرمل الفرروض التر يقبرل
ييررا المحرررض التح رريض ورغررم ذلررة ال تقررع الجريمررة ولررو تحررت وصررش الشررروع

()2

وكررذلة لررو وقعررت الجريمررة مو رروع التح رريض مررن المحرررض ولكررن لرريس بترربب ىررذا
التحر رريض فر ر ى ررذه الف ررروض ال يخ ررع المح رررض لمعق رراب بوص ررفو شر رريكاً ،طبقر راً
لمقواعس العامة

المنصوص عمييا

االشتراة حيث تنعسم رابطة التببية بين عل التحريض ر الجررائم
الماسة ( )198عقوبات وكميا من جرائم أمن السولة الرساخم

(،)3

وليررذا ررأن المشرررع حينمررا يريررس تحقيررق حمايررة جنائيررة عالررة بالنترربة لرربعض المصررال

العامة ي طر إلى العقاب عمى أ عال االشتراة بذاتيا وبوصفيا جريمة متتقمة إذا لم

تتحقررق الجريمررة مو رروع التح رريض وخ صاا :مررا تقررسم يمكررن القررول ب رررورة معاقبررة
المحرض بذات العقوبة المقررة لمجريمة ولو لم يترتب عمى التحريض اثر
ث لث ن :الضَن المعنو

ىرررذه الجريمر ررة مر ررن الج ر ررائم العمسير ررة

()4

ويتحقر ررق ركنير ررا المعنر رروي بت ر روا ر القصر ررس

الجنر ررائ بعنص ر ررية العمر ررم واإلراسة ،يمر ررزم انص ر رراش إراسة الجر رران إلر ررى التعبير ررر ع ر ررن
التحريض ،وان يعمم بم مون التحريض بكونو جريمة من الجرائم الماتة بأمن السولة

الساخم

ويتطمب لقيام الركن الماسي إ ا ة إلى القصس الجنائ العرام ،قصرساً خاصراً

يتمثل بالتحريض عمى قمب نظام الحكم أو تغيير السترتور ولرذلة رأن انصرراش قصرس

( )1س مأمون محمس ترمة  -األحكام العامة
العربية القاىرة ،0;;9 ،ص 60:

جرائم أمن السولة من جيرة الرساخل والخرارج ،سار الني رة

( )2س عم ر حامررس عم ر الخررول  -الحمايررة الجنائيررة ألمررن السولررة ال رساخم  -جامعررة المنصررورة ،القرراىرة،
 ،4106ص646

( )3س إبراىيم محموس المبيسي  -مصسر تابق  -ص 049

( )4ينظر < س تامر احمس عزات  -مصسر تابق  -ص 071
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()1

68

ذا انصررش قصرس المحررض

من التحريض بمجررس حمرل رئريس الجميوريرة أو احرس الروزراا عمرى القيرام بعمرل معرين
أو االمتنرراع عنررو أو لغ رررض معررين ىررو الني ررب أو التررمب ،سون أن يكررون التحررريض

لغرررض قمررب نظررام الحكررم أو تغييررر الستررتور ،ف ر ىررذه الحالررة ال تقررع الجريمررة وانمررا
ينطبق عمييا وصش أخر
ضابع ن :العقوباااا:

عاقررب المشرررعان الع ارقر والمصررري كررل مررن حرررض عمررى قمررب نظررام الحكررم أو

تغيير الستتور باعتبارىا من الجرائم الماترة برأمن السولرة الرساخم بنروعين مرن العقراب
عنسما تقع الجريمة من قبرل ررس رأن عقوبترو تكرون الترجن المسبرس أو المسقرت ويبرسو

أن المشرررع ر ىررذه الحالررة قررس ترررة لمقا ر تررمطة تقسيريررة تمكنررو مررن انتقرراا العقوبررة
المناتبة بين التجن المسبس أو المسقت

روا ظرروش الجريمرة ،إمرا عنرسما ترتكرب

الجريمررة المحرررض عمييررا مررن قبررل عصررابة متررمحة تتررتعمل أتررمحة أو أسوات معينررة

عسستيا الماسة ( )190عقوبات عراق والماسة ( )87مصري ،أنو وان أبقت لمقا

تمطة تقسيرية إال أن العقوبات التر لرو حريرة االختيرار بينيرا تتفراوت عنيرا ر الحالرة
األولررى ف ر حررين كانررت العقوبررة تت رراوح ر الصررورة األولررى بررين التررجن المسبررس أو

المسقت تصب

الصورة الثانية التجن المسبس أو اإلعسام

إمررا إذا أسى الحرراسث إلررى مرروت إنترران العقوبررة تشررسس لتصررب اإلعررسام إمررا ر

حالة عسم ترتيب األثر عن جريمة قمب نظام الحكم أو تغيير السترتور تكرون العقوبرة

ر ر ى ررذه الحال ررة الت ررجن م ررسة ال تزي ررس ع ررن عش ررر ت ررنوات و ق ررا ل ررنص الم رراسة ()198

عقوب ررات ع ارقر ر  ،وتك ررون العقوب ررة اإلش ررغال الش رراقة المسقت ررة و بالت ررجن و ق ر ر ر راً ل ررنص

الم ر ر ر رراسة ( )95عقوبات مصري

( )1س عم حامس عم الخول  -الحماية الجنائية إلمن السولة الساخم  -مصسر تابق  -ص640
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قررس كرران أكثررر شررسة وصررامة ر جعررل عقوبررة اإلعررسام ىر

كرل األحروال ر ارتكراب ىرذه الجريمرة الماترو برأمن السولرة الرساخم  ،ومرن

كرل ىررذا أن المشررع الع ارقر كران منطقيراً ر تسرجررو ر العقرراب حيرث اوجررب التشررسيس

وا خطرورة الجريمرة وجترامتيا ،ترواا ر مرا يتعمرق بفاعميرا أو اعمييرا أو تبعراً

لجتامة النتيجة وااثار المترتبة عمييا
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ق ررس تناولن ررا ر ر ى ررذا البح ررث جريم ررة التحر رريض عم ررى قم ررب نظ ررام الحك ررم او تغيي ررر
الستررتور ر التشرريع الع ارقر والتشرريعات العربيررة االخرررى المقارنررة ،وكرران مررن نتيجررة

بحثنررا ان وقفنررا عمررى مررا يعن ر مصررطم التح رريض ومواقررش التش رريعات المختمفررة منررو
ومسى اخترش وجيات النظرر ر تعريفرو وربمرا كران اقررب التعراريش السالرة عميرو ىرو

ذلة الذي يت من جوىر ىذا المصطم وىو ان يشمل كرل نشراط اج ارمر يرسسي الرى

ايجاس نية اجرامية لسى شخص خر يس عو الى ارتكاب الجريمة المحرض عمييا سون
ان يكون ليذه النية وجوس تابق

ذىن الشرخص المرذكور ولكرن قرانون العقوبرات لرم

يتعرض لتحسيس معنى التحريض مما جعل مجاالً لفيمو

وا االلفراظ السالرة عميرو

وقررس الحظنررا ذلررة الغمرروض والتشررويش ر االلفرراظ السالررة عمررى التحرريض ممررا يحررسث

لبتر راً ر ر معن رراه لمي ررل بع ررض القر روانين ال ررى ات ررتعمال الف رراظ اخ رررى ير رراس بي ررا معن ررى
التحريض ،ولكنيا تختمش عنو

جوىرىا ومن ىذه اال عال (سعا ،شجع حبذ ،أمر،

أغرررى ) ولقررس قمنررا عنررس بحثنررا أللفرراظ التح رريض ان ىررذه المصررطمحات رغررم كونيررا
ا عال محرمة ،اال اننا ال نتمم بشرموليا معنرى التحرريض وقرس تكرون صرالحة كأتراليب
يتحقق التحريض عن طريق بع يا اذا كان من شأنيا خمق كرة الجريمرة ،وس رع مرن

وجيت اليو نحرو ارتكابيرا والبرس لمتحرريض ان ينصرب عمرى عرل جرمرو القرانون ترواا

كرران عام راً ام خاص راً وىررذا مررا يحررتم ان يكررون التح رريض تررابقاً عمررى وجرروس الجريمررة
والحظنا

تمة الجريمة ان المشرع العراق خرج عمى القواعس العامة لمتجريم وعاقب

عمييا حتى لو لم يترتب عمييا اثر اي عرسم تحقرق النتيجرة االجراميرة وذلرة لخطورتيرا

ومتاتيا المباشر بأمن السولة واتتق ارره الساخم
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 0اب الحتين احمس بن ارس بن زكريا  -معجم مقاييس المغة  -ط - 0سار احياا
التراث العرب 4111 ،

 4ابررن منظررور جمررال الررسين  -لترران العرررب  -ط - 0ج - 07سار الكتررب العمميررة،
بيروت4117 ،

 5اتررماعيل بررن حمرراس الجرروىري  -الصررحاح ترراج المغررة وصررحاح العربيررة  -ط- 5
سار العمم لممريين ،بيروت4117 ،

 6بطرس البتتان  -قطر المحيط  -مكتبة لبنان  -لبنان 0;8; -

 7جبران متعوس  -معجم الرائس  -ط -0سار العمم لممريين ،بيروت0;86 ،
 8عمر ابررن ىاسيررة و خرررون  -القرراموس الجسيررس لمطرررب  -ط - 0الشررركة التونتررية
لمتوزيع ،تونس0;9; ،

 9س إبر ر رراىيم محم ر رروس المبي ر ررسي  -الحماي ر ررة الجنائي ر ررة ألم ر ررن السول ر ررة  -سار الكت ر ررب
القانونية -مصر4101 ،

 :س احم ررس ص رربح العط ررار  -جر ررائم االعت ررساا عم ررى المص ررمحة العام ررة  -ق ررانون
العقوبات  -القتم الخاص  -الييئة المصرية العامة لمكتاب0:;1 ،

; س احمررس تح ر ترررور  -الوترريط ر شرررح قررانون العقوبررات  -القتررم العررام -
مطبعة القاىرة ،القاىرة0;:; ،

 01س احمس تح ترور  -الحماية الستتورية لمحقروق و الحريرات  -سار الشرروق،
القاىرة4114 ،
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 00التررعيس مصررطفى التررعيس  -االحكررام العامررة ر قررانون العقوبررات  -سار مطررابع
الشعب ،القاىرة0;9: ،

 04س امير رج يوتش  -جرائم أمن السولة
الجامعية ،االتكنسرية411; ،

الساخل والخرارج  -سار المطبوعرات

 05س ت ررامر احمرررس ع ر رزات  -الحمايرررة الجنائيرررة ألم ررن السولر ررة ال ررساخل سار الني رررة
العربية ،القاىرة4119 ،

 06س حترام محمررس تررام جررابر  -المتراىمة التبعيررة ر القررانون الجنررائ  -سار
الكتب القانونية ،مصر411; ،

 07س تعس إبراىيم االعظم  -الجرائم الماتة بأمن السولة الرساخم  -سار الشرسون
الثقا ية ،بغساس0;:; ،

 08س تعس االعظم  -موتوعة مصطمحات القانون الجنائ  -ج - 0ط  ،0سار
الكتب والوثائق بغساس 4114 -

 09س عبرسالفتاح مصررطفى الصريف  -االشررتراة برالتحريض  -سار الني ررة العربيررة
 -القاىرة0;7: ،

 0:س عم حامرس عمر الخرول  -الحمايرة الجنائيرة ألمرن السولرة الرساخم  -جامعرة
المنصورة ،القاىرة4106 ،

; 0س عم ر عبررسالقاسر القيرروج  -شرررح قررانون العقوبررات القتررم العررام  -منشررورات
الحمب  -بيروت411; ،

 41س غال ر ررب عمر ر ر ال ر ررساووسي  -ق ر ررانون العقوب ر ررات  -القت ر ررم الع ر ررام  -ط - 0سار
الطباعة الحسيثة ،البصرة0;8; ،

 40س م ررأمون ت رررمة  -ق ررانون العقوب ررات  -القت ررم الع ررام  -سار الفك ررر العربر ر ،
القاىرة0;89 ،

 44س مأمون محمس ترمة  -األحكام العامة

والخارج ،سار الني ة العربية القاىرة0;;9 ،

جرائم أمن السولة من جية الساخل
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 45س ماىر عبس شرويش  -االحكرام العامرة ر قرانون العقوبرات  -سار الحكمرة،
الموصل0;;1 ،

 46س محم ر ررس الفا ر ررل  -الجر ر ررائم الواقع ر ررة عم ر ررى ام ر ررن السول ر ررة  -ط - 6المطبع ر ررة
الجسيسة ،سمشق0;:9 ،

 47س محمررس عبررسالجميل الحررسيث  -جررائم التحرريض وصررورىا ر الجوانررب الماتررة
بأمن السولة الخارج 0;:6 ،

 48س محموس القربروي  -المترسولية الجنائيرة لممحررض عمرى الجريمرة  -سار الفكرر
الجامع  ،االتكنسرية4104 ،

 49محمر رروس نجير ررب حتر ررن  -المتر رراىمة الجنائير ررة ر ر التش ر رريعات العربير ررة  -سار
الني ة العربية ،القاىرة0;96 ،

 4:س محمر رروس نجير ررب حتر ررن  -شر رررح قر ررانون العقوبر ررات المبنر رران  -ط - 4الر ررسار
الجامعية ،بيروت0;97 ،

; 4س مصطفى كامل  -شرح قانون العقوبات  -القترم العرام  -مطبعرة المعرارش،
بغساس0;69 ،

 51س مص ر ررطفى ىرج ر ررو  -جر ر ررائم أم ر ررن السولر ر ر ر ر ر ر ررة طر ر روارئ  -سار محم ر رروس لمنش ر ررر،
ال ر ر ررقاىرة4117 ،

 50س ىشام عبسالحميس الجميم  -الموتوعة القانونية

جرائم التظاىر والتجمير

واإلرىاب وأمن السولة  -سار الني ة العربية ،القاىرة4106 ،

 54س احمس عمر المجرذوب  -التحرريض عمرى الجريمرة  -اطروحرة سكتروراه  -كميرة
الحقوق ،جامعة القاىرة0;91 ،

 55كوتتان احمس مرام حترن  -المترسولية الجنائيرة عرن التحرريض عمرى اإلرىراب -
كمية القانون والتياتة ،جامعة التميمانية411: ،
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مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 27
أيـلــول  2015م
ذو الحجة  1436هـ

74

 56قر ررار محكم ررة التميي ررز رق ررم  / 48الييئ ررة الجزائي ررة  / 4110 /ر ر 4110/8/4
غير منشور

 57قرار محكمة التمييز االتحاسية رقم  4005جنايرات  4117 /ر 4117/6/44
غير منشور

 58قانون العقوبات المصري رقم ; 5لتنة 0;7:
 59قانون العقوبات االرسن رقم  08لتنة 0;81
 5:قانون العراق رقم  000لتنة ;0;8

