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 الملخص

و ظام احلكم نجرائم اإلعتداء على و ، يف الشريعة اإلسالمية البغي جرمية الدراسة يف حبث تتلخص
يث البعد التارخيي من حو ذلك ، يف قانون العقوبات اللييببوصفها من طائفة اجلرائم السياسية الدستور 

 جرمية:نوان حتت عوذلك و العقوبة ،  اإلشرتاك فيهاكان اجلرمية وأحكام ر أو ، والتعريف ، و املفهوم ، 
لى حبث اجلرمية كزت الدراسة ع، حيث ر الفقة اإلسالمي و القانون اللييب دراسة فقهية مقارنة  ب ن البغي

ملوضوع  األنسبباره عتاستخدام املنهج املقارن بالجرمية يف القانون اجلنائي ، و بيف إطار النظرية العامة ل
لوضعية قصور النظم العقابية ا :إشكالية البحث وهي نىل اإلجابة عإالدراسة هده هتدف كما البحث ،  

و ما تقتضيه  ،وحتديدًا القانون اللييب عن وضع مفهوم حمدد للجرمية السياسية يتفق مع روح العدالة 
مية باعتبار محاية اجملتمع ونظامه السياسي ، ومدى  إمكانية تطبيق أحكام  البغي يف الشريعة اإلسال

 يفجلرائم اإلعتداء على نظام احلكم و الدستور  مرادفا  وهو ، من اجلرائم السياسية يف اإلسالمالبغي 
اللييب  اتضمن مواد و نصوص قانون العقوب ةً جرميبوصفه التشريعات الوضعية من خالل تقن ن البغي 

  الشريعة اإلسالميةيف البغيجرميةخيية عن نبذة تار  هفي ت  وقد جاء البحث يف فصل متهيدي تناول   ،
يف الشريعة و مفهومه البغية جرمياألول تعريف يف الفصلو في التشريعات الوضعيةبوجه عام واجلرمية السياسية

و يف الفصل  بحث نيف مو دلك يف التشريعات الوضعية  ومفهومها سياسيةاجلرمية التعريف  و ،اإلسالمية
اإلعتداء على  جرائم بأركان هاكما حددها فقهاء الشريعة مع مقارنت  جرمية البغي  أركان ت  الثاين تناول  

رمية البغي جأو املسامهة اجلنائية يف كل من  أحكام اإلشرتاك ويف القانون اللييب ، نظام احلكم والدستور 
قوبات اليت قررها املشرع العو عقوبة البغي يف الشريعة اإلسالمية و و القانون اللييب يف الشريعة اإلسالمية 

 نتائج البحث إىل، مث خلصت ربعة مباحث يف أ اللييب جلرائم اإلعتداء على نظام احلكم أو الدستور
الشريعة اإلسالمية على التشريعات الوضعية يف جمال اإلجرام السياسي ومعاملة ة سبقيأحيث تب ن 

 أحكام البغي تقن نأن كذلك اآلراء املعاصرة يف الفقه الوضعي ،   بأحدث مقارنةً اجملرم ن السياسي ن 
، 196 لتطابق أحكام البغي مع نصوص املواد وذلك ؛ضمن قانون العقوبات اللييب ليس باألمر العسري

من قانون العقوبات اللييب وذلك إذا ما توافرت اإلرادة لدى املشرع لتبين إجتاه تقن ن أحكام  206
  . ية ضمن نصوص القانون اللييبالشريعة اإلسالم
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Abstract 
 The study examines mutiny and political criminality in terms of the historical dimension، 

concept، definition، elements of crime، provisions of participation and the penalty، under the 

title of Mutiny and political crime، a juristic comparative study with the Libyan law. It focuses 

on examining crime within the framework of its general theory in the criminal law، using the 

comparative approach as the most appropriate to the subject of research. The study aims to 

answer the problem statement on the failure of punitive contemporary systems، specifically the 

Libyan law، in defining a specific concept of political crime in line with the spirit of justice، 

and what is required to protect its society and political system، and the extent of applying the 

provisions of mutiny in the Islamic Shariah considering it as synonymous with political crime 

in the contemporary legislations through rationing mutiny as a crime within the articles and the 

provisions of the Penal Code. The introductory chapter of this research addresses the history 

and concept of mutiny and political crime، while the first chapter highlights the elements of 

crime as defined by Shariah scholars with comparison to the elements of political crimes in the 

Libyan law. The second chapter illuminates the provisions of participation in the crime and the 

third chapter addresses the penalty. The research results indicates the precedence of Islamic law 

on the contemporary legislations in the field of political crime and the treatment of political 

criminals in comparison with the latest contemporary ideas in Fiqh، and that the codification of 

mutiny provisions within the Libyan penal code would not be difficult to be adopted because 

the provisions of the mutiny matches the articles 196 and 206 of the Libyan 

penal.   
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 المقدمة

احلمد  هل رب العامل ن والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعامل ن نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابع ن 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 :أما بعد
ة وإضطرابات سياسية  بدعوى املطالب من حتوالته اجملتمعات اإلسالمية و ما تشهد واقع إن

ياً تقالل القضاء و حماربة  الفساد أثار جداًل قانونيًا و فقهوإساعية جتماإلباحلريات املدنية و العدالة 
لدكتاتورية حبسب ارسات القمعية و امنتيجة طبيعية للم كانفبينما يرى فريق من احلقوقي ن بأن ما وقع  

 فال يعدو فعلها  ذلك أن يكون، نظمة السياسية على تلك الشعوب األو اليت متارسها ، زعمهم 
ن ما وقع ماهو أخر آيرى فريق و نسانية كفلتها املواثيق والعهود الدولية حلقوق اإلنسان ، إ حبقوقمطالبة 

عداء اخلارج فيها أاألر بفعل  مؤامرة ضد االنظمة متعتداء على األمن و اإلستقراإو ، نتهاك للقانون إالإ
ى عن أنسالمية  مبالشريعة اإلنظمة ، ومل يكن فقهاء بغية النيل من شرعية تلك األ؛ وعمالء  الداخل 

ن قال نقسم الفقهاء ب ن من قال باإلباحة وب ن مفإهذا اجلدل بسب هذه التطورات اليت نزلت باألمه 
اها ثورات فمن قال باإلباحة مس، دلة الشرعية ال الفريق ن مبا وافق رأيه من األستدل كإبالتحرمي و 

ن و أحاديث آقر لستدل على مشروعيتها  بنصوص اوإات وباركها وقدم من التاريخ اإلسالمي مناذج للثور 
لفنت اليت ن استشهد من التاريخ مبا وقع مإالسنة ، أما من قال بالتحرمي فقد وصفها بالفتنة و البغي و 

ه وقد كانت ليبيا إحدى الدول اليت خرج في،  ن والسنة كذلكآستدل بالقر اأودت حبال املسلم ن و 
عترب ا  واملستبد و الذي بدورهبغية إسقاطه بوصفهم له بالنظام الظامل ؛الناس على النظام احلاكم 

خروجهم عصياناً و مترداً على الشرعية وتعدي على القانون ، وقد نظم القانون اللييب يف الباب األول  
صية اجلنايات واجلنح ضد شخ : اجلرائم املاسة بكيان الدولة  حتت عنوانتلك من الكتاب  الثاين 

ها صطلح على تسميتاوهو ما  ،عتداء على شخصية الدولة اإلجترم  اً وقد تضمن  نصوص ، الدولة
ومما الشك فيه أنه ليس أكمل وال أنسب لصالح حال هذه  ، باجلرائم السياسية لدى فقهاء القانون

 األمه  من حكم ا هل الذي أنزله يف كتابة على خري اخللق أمجع ن سيدنا  حممد صلى ا هل علية وسلم
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  چ قال 

ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
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 ديهمليه لعبادة شرعه الذي القومي ا هل شرع فهو(1)چہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ  
رمية ن اجلرمية السياسية هي مرادف جلإرض ، وحيث واألوات السما ما بقيت وتعاىل سبحانه حكمه إىل

سالمية واإلربية ِمن   مشرعي الدول الع ها أن املشرع اللييب قد دأب كغري و مب،  البغي عند فقهاء املسلم ن 
اإلسالمية   ومل تعتمد الشريعة ، عتمدت التشريعات الوضعية فتنوعت مصادر تلك التشريعاتإن مم

كل نص وقد قدر ل ، بوصفها جرائم سياسية ةفقد نص على جترمي أفعال حمدد، كمصدر وحيد هلا 
و ةأنه يف عقد املقارنة ب ن مفهوم البغي يف الشريعة اإلسالمي لذلك رأيتمصلحة معينة حلمايتها  ، 

قيق لطبيعة  خلق فهم د علىما يساعد  يف القانون اللييب مفهوم االعتداء على الدستور و نظام احلكم
اللييب  انون العقوباتقنصوص بواملصلحة احملمية  من ناحيةالبغي و املصلحة اليت قدر ا هل تعاىل محايتها 

البغي يف  ستخالص عناصروإب ن املفهوم ن و االتفاق على أوجه اإلختالف للوقوف؛ من ناحية أخرى 
ما ال يعد بغيًا  من األفعال و فقًا للمفهوم الشرعي ، و سنتناول  و إستبعاد نصوص القانون اللييب

ن العامة للجرمية فنبحث األركا ، وضعي فقه اليف ال جرمية البغي من خالل النظرية  العامة للجرمية دراسة
به مستخلص ن ، مث نبحث العقو اجلنائية املسامهة  اإلشرتاك أو  ملعرفة حدود اجلرمية والشروع فيها مث؛ 
دستور عتداء على الجبرائم االمقارنة على حدة، كل ذلكألة اء الشريعة اإلسالمية يف كل مسراء فقهآ

 .  التشريع الوضعي يفسياسيةالتوصف باجلرائم واليت صوص عليها يف القانون اللييب املن ونظام احلكم
 نه يفمكانية تضميإومدى  عند حدود البغيألوىل إىل الوقوف وهتدف هذه الدراسة بالدرجة ا

عة اإلسالمية كما هتدف أيضاً إىل  بيان أسبقية الشري  ، من جرائم احلدود هقانون العقوبات اللييب باعتبار 
لتزام إلايف جمال حقوق اإلنسان من حيث معاملة البغاة ،  وأخرياً التاكيد على أنه  اليضري املشرع اللييب  

 اإلسالمية من أحكام  البغي . يعةمبا ورد يف الشر 

 خلفية البحث:
سمت اتة حيث رتباطها بالسياسإبسبب ؛ الوضعيةيف التشريعات عدم دقة مفهوم اجلرمية السياسية إن

م العادية جتنب متييز اجلرائم السياسية عن اجلرائ إىلمن التشريعات ًا الذي دفع كثري  األمر، بالغموض
ئم و حبسب على النظام القا فعال تشكل خطراً أفكل تشريع جيرم ما يراه من  ، خاصة أوأحكامبتعريف 

و ، و التمرد رهاب و التطرفف حمدد كاإلصطالحات غري منضبطة بتعريإفظهرت   أفكارهمعتقداته و 

                                                      

  213سورة البقرة: اآلية  ( 1)



 
 

3 
 

ًة فيما خاصو دقيقاً واضحاً  جرام السياسي  مفهوماً سالمية حتدد لإلخرى جند الشريعة اإلأمن ناحية 
ل وتقرر أحكام التعامل مع اجملرم ن السياسي ن كما جاء يف كتاب ا هل وسنة رسو جبرمية البغي ، يتعلق 

وضوع من حيث مهية املأفكانت ،  ا هل صلى ا هل عليه وسلم و ما عمل عليه الصحابة رضوان ا هل عليهم
 . للييباضمن نصوص قانون العقوبات غي وجوب الوقوف على مدى جناعة تبين املفهوم الشرعي للب

 البحث مشكلة
محاية  العدالة و قواعد ئلشريعة اإلسالمية من إرساء ملبادلعل ما اشتملت عليه  أحكام البغي يف ا

صور ق أماممن ناحية أخرى ، و كذلك  محاية اجملتمع ونظامه السياسيو ، حقوق اإلنسان من ناحية 
اؤل حول ثار لدى الباحث التسآ،ما  السياسيةالنظم العقابية الوضعية عن وضع مفهوم حمدد للجرمية 

 .موقف املشرع اللييب من جرمية البغي 
السؤال التايل : ) هل ضمن املشرع اللييب أحكام البغي يف  يف تكمن إشكالية البحثحيث 

 الشريعة اإلسالمية  ضمن مواد قانون العقوبات اللييب ؟ (

 سئلة الدراسةأ
 والقانون الوضعي ؟سالمية  شريعة اإلال يف البغيو حد ماهو مفهوم 

 والقانون الوضعي ؟ يف الشريعة اإلسالمية البغي كانأر  يماه

يف جرمية للاملقررة  بالعقوباتمقارنًة  يف الشريعة اإلسالمية حكام والعقوبات املرتتبة على البغيماهي األ
 ؟القانون اللييب

 داف البحثأه
القانون بمقارنًة ومعرفة أحكامه لغة وإصطالحاً  يف الشريعة اإلسالمية معرفة مفهوم البغي .1

 الوضعي.
 .عيمقارنًة بالقانون الوضكما حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية جرمية البغي  أركان  توضيح .2
 . و ما ال يعد بغياً  ما يعد بغياً من األفعال على الوقوف .3
 قانون اللييببال اعها و تطبيقها مقارنةً عقوبة البغي و أنو  بيان .4
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 أهمية البحث
سبقية الشريعة بات أثعاصر للجرمية السياسية و إلنه يتناول البغي وفق املنظور املأتكمن أمهية البحث يف 

اجلرائم السياسية سالمية فيما يتعلق بت صالحية تطبيق أحكام الشريعة اإلثبايف حماولة إل يف هذا اجملال
 يف جمال القانون اجلنائي.

 :البحث منهجية
 على تكزاملر  التحليل ٔاساليب من ٔاسلوب نهإ إذ الدراسة ملوضوع األصلح هو الوصفي املنهج لعل

 ٔاجل من وذلك؛ معلومة زمنية ٔاوفرتات فرتة عرب حمدد موضوع ٔاو ظاهرة عن ودقيقة كافية  معلومات
 وكذلك للظاهرة عليةالف املعطيات مع تنسجم موضوعية بطريقة تفسريهامث  عملية نتائج على احلصول

 املنهج دامأستخ عند الباحث ٔامام املتاحة الطرق لتعدد نظراً ؛ الوصفي املنهج أستخدام نطاق إتساع
 فهو موناملض حتليل ٔاو ، املقارنة الدراسات ٔاو ، العمل حتليل ٔاو ، املسح ٔاسلوب:  مثل ، الوصفي

 يعطي امم ، مسارها على التأثري يف الباحث قبل من تدخل دون الواقع على هي كما  الظواهر يقدم
 فنتعرض ملقارنا التحليلي الوصفي للمنهج وفقاً  البحث موضوع سنتناول لذلك؛  واقعية أكثر نتائج

 لقانون لقانونيةا والقواعد بالنصوص ومقارنتها بالتحليل البغي ألحكام الشرعية القواعد و للنصوص
 ستعانة باملنهج التارخيي كلما دعت احلاجة اىل ذلك. إىل اإلافة باإلض اللييب العقوبات

 حدود الدراسة
املنظور الشرعي  وفق يف الشريعة اإلسالمية جرمية البغييتحدد البعد املوضوعي للدراسة يف مناقشة 

وميتد ، الوضعي والقانونأمتييزها عن غريها من اجلرائم سواء يف الشريعة اإلسالمية  يةوكيف ، والقانوين
 . ليبيا وميثل البعد املكاين دولة ، منهنتهاءاإلالبعد الزمين للدراسة منذ بدء كتابة البحث وحىت 

 مصطلحات البحث
هاء يف تعريفه ختلف الفقاصطالحًا فقد أماإذا طلبته ، إلغة طلب الشيء فيقال بغيت الشي  :البغي

 على تفصيل سنذكره يف حينه إن شاء ا هل 
 . مرعمال القوة يف اخلروج على ويل األستإ :املغالبة

 .مام مغالبةقصد اخلروج على اإلوهو :اخلروج عن ويل االمر
 .اً عتداء على الدولة يكون اهلدف من ورائه سياسيوهي كل إ اجلرمية السياسية
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 لدراسات السابقةا
 لشريعة اإلسالميةا من املواضيع الشائكة واليت حبث هبا فقهاء لبغي واجلرمية السياسيةيعد موضوع ا

، البغيام اليت بينت أحك صنفاتالعديد من امللفقهاء املسلم ن  و  ، القانون الوضعي كذلك فقهاءو 
سنة نصوص كثرية من القرآن الكرمي وال وبينتعموماً،   بغيستفاضت الدراسات يف موضوع الأوقد 

دميًا واملفكرين ات أكثر الفقهاء قكتاب  بينت، وكذلك عتمد عليها الفقهاء مفهوم البغي اليت ا النبوية
وفيما يلي ، قة به لواألحكام املتعباغي التوضيح من هو و أمهية تطبيقأحكام البغي والباحث ن حديثًا 

 ملخص لبعض الدراسات اليت ناقشت موضوع البغي واجلرمية السياسية:
امعة المعهد العالي للقضاء بج لىإالة ما جستيرمقدمة أحكام البغاة في الشريعة اإلسالمية رس

 م(1976 –ه  1396)  يمان اهلل محمد صديقأمحمد بن سعود االسالمية للباحث  ماماإل
ة مركز الباحث يف الرسالة على بيان أحكام اإلمامة من حيث تعريفها و شروطها و ما تنعقد به اإلما

مام حال توليه  كما عرف البغي لغة و اصطالحا و أقسام البغاة و و ما تنحل به و ما جيب على اإل
ان إىل راسة و خلص يف الد، مواضع ذكر البغي يف كتاب ا هل وتكلم عن أحكام اخلوارج وبيان شبههم 

لية يف االجتهاد ، و خلص الباحث اىل أفضأ ويل سائغ وهو من باب اخلطأخروج البغاة مبين على ت
 نمية يف حتقيق العدالة و التوازن للمجتمع اإلسالمي فبجانب احلزم الشديد مأحكام الشريعة اإلسال

 يزاد هدا القصد على ما تقتضيه الضرورة الأجل احلفاظ على وحدة اجلماعة نرى االقتصاد يف حتقيق
ن عدم اتباع منهج الشريعة اإلسالمية يف مواجهة اخلارج ن أى دلك ، و قد توصلت الدراسة إىل عل

 . ام هو السبب يف استشراء الفنت يف اجملتمعات اإلسالميةعن اإلم
يث يتعرض للبغي من حيهما ن كلأمع الدراسة موضوع البحث من حيث  تتفق هده الدراسة

ا أهنة غري ساسًا للدراسأربعة ء الفقهاء على املداهب األآراحكام بالتفصيل متخدًة من التعريف و األ
ن أعي رغم  املقارنة بالقانون الوضىلإي دون أن تتطرق الفقه اإلسالمتركز على دراسة البغي  يف نطاق 

تلف مع الدراسة و هدا خي،  جمال التشريع يفنتائج الدراسة تظهر أفضلية الشريعة االسالمية و تفوقها 
 موضوع البحث اليت هي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي .
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قدمة د الثالث سعيد  مماجستير للباحث محمالبغاة و أحكامهم في الشريعة اإلسالمية رسالة 
 –ه  1400لى قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ، )إ

 م (  1980
  ةتناولت الدراسة موضوع البغي يف الشريعة اإلسالمية بالتفصيل وهو حبث مقارن ب ن املذاهب الفقهي

ن اإلمام حاً مع بيان الفرق ب ن البغاة و غريهم من اخلارج ن عو اصطالًة فتعرضت إىل تعريف البغي لغ
اإلمامة و  كذلك تعريف  ،و تصرفاهتم ، وتعرضت الدراسة إىل أحكام البغاة يف قتاهلم ، و أمواهلم ، 

 .من تفرق للمسلم ن و سفك لدمائهم ملا يف دلك ؛ اخلروج عن اإلمامة و خلصت إىل حرم ، أحكامها
ن الدراسة أي من حيث التعريف و األحكام غري اتفقت هده الدراسة مع موضوع البحث يف تناول البغ 

موضوع البحث تتخذ من مقارنة جرمية البغي يف الفقه اجلنائي اإلسالمي منوذجا للمقارنة مع النموذج 
لعقوبة ، وهدا شرتاك و االقانوين للجرمية يف القانون اللييب من حيث األركان العامة للجرمية و أحكام اال

الدراسة موضوع البحث هتدف إىل الوقوف على موقف ن أد إمع هده الدراسة  هو أساس االختالف
 اإلسالمية.   حكام البغي يف الشريعةأباره تشريعاً وضعياً ، مقارنًة باملشرع اللييب من البغي باعت

أسامة محمد أحمد سمور رسالة سالمي الباحث إلم السياسية في التشريع الجنائي االجرائ
 :فلسطين –ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية 

اهنا و ركمن حيث املشروعية و أنوعها وأعرف الباحث مفهوم اجلرمية اخلاص وفقا ألحكام الشرع 
ن األساس عترب أوا،  عيى فقهاء القانون الوضلد السياسية اجلرميةب، وقارن ذلك هايالعقوبات املرتتبة عل

قابله ية يأن مصطلح اجلرمية السياسئي اإلسالمي هو الدين واألخالق ، و الذي يقوم علية التشريع اجلنا
هنا أوقد حددت الدراسة جرائم بعينها بوصفها جرائم سياسية و ، سالمية مصطلح البغي يف الشريعة اإل

قانون و الفقة، و  حتديد اجلرمية السياسية يف الريمعاي وبينت،سالمية تقابل جرمية البغي يف الشريعة اإل
لحة ائر يف حال حتقق مصقد أظهرت الدراسة ميل الباحث إىل القول جبواز اخلروج على احلاكم اجل

 املسلم ن.
ة ي و اجلرميض له الباحث من حبث ملفهوم البغاسة يف كثري من اجلوانب مع ما تعر تتفق هذه الدر 
ن ن حيث إتلف مأهنا خت الإ،  شرتاك والعقوبةو أحكام اإل ،  ركانو األ، تعريف السياسية من حيث ال

 .للمقارنة  الباحث يتخذ من القانون اللييب منوذجاً 
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الجريمة السياسية في الفقة اإلسالمي و القوانين الوضعية ) دراسة مقارنة(  الباحث   أبو بكر 
 عبداهلل صالح رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون  جامعة الجزائر 

ل أحاط  ن البغي بتفصيبينها وب لسياسية ، ملا تناوله من املقارنةيف جمال اجلرمية اوهو حبث فوائده كثريه 
بحانه س و قد خلص الباحث إىل أن ا هل، املوضوع بشكل يزيل اللبس عن مفهوم اجلرمية السياسية 

، ل سبل التعامل مع احلرب اليت تنشأ ب ن طائفت ن من املؤمن ن بسبب سوء التأوي وتعاىل قد شرع لألمة
 احلكم اكمة من الشورى إىلوقد فصل فقهاء الشريعة اإلسالمية أحكام البغي إال أن إحنراف السلطة احل

جعلت  ه عرب التاريخ .ليات تطبيقجمال التقن ن و التطبيق بإجياد آ الوراثي ، وإبتعاد الفقه اإلسالمي عن
وري هتمام الفقهاء املسلم ن بالفقه السياسي والدستبسبب عدم إ؛ اإلسالمي يبقى جامداً  نظام احلكم

هم نظمه القانونية الغرب وفرض علي و سياسياً ، فتسلط عليهم تصادياً حىت ضعف املسلمون فكرياً و أق
 والدساتري نن يف القوان نما خلق هوة ب ن الفقه اإلسالمي النظري و ما هو مق والسياسية واإلقتصادية

 .الوضعية
 ،لسياسيةلجرمية ال ع البحث يف كوهنا تناولت البغي باعتباره مرادفاً و تتفق هذه الدراسة مع موض

كما ،كذلك تعرضت ألركان البغي و شروطه   ،جرام السياسي و مراحل تطورهالدراسة تاريخ اإلو حبثت 
 دراسة عن موضوع البحث احلايل يف أهنا تتناولختلفت الوإ ، حكامهاياسية وأتناولت اجلرمية الس

يف  ة املختلفةالفقهي راءلآلعرض فت من عدمه  باحة اخلروج عن والة األمربالبحث املوقف الفقهي من إ
ي مقارنًة يف منوذجها الشرع اجملرد للجرميةا تركز على البحث فإهنالبحث  أما الدراسة موضوع ،ذلك 

 تشريع اللييب .جلرائم اإلعتداء على السلطة و الدستور يف الالقانوين بالنموذج 
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 الفصل التمهيدي
 الوضعي  التشريعفي الشريعة اإلسالمية و  تاريخية عن جريمة البغي ةنبذ

 البغي في الشريعة اإلسالمية :ولالمبحث األ
فا هل  ،من مصادر التشريع  ةجمموع األوامر والنواهي املستقا ملا كان التشريع اجلنائي اإلسالمي هو 

 آنالقر  هو النص الصريح املباشر يفسبحانه وتعاىل هو مصدر الشرائع سواء كان طريق معرفة احلكم 
ع قاألحكام الشرعية كثرياً ما كانت تشرع عقب نوازل و حوادث ت وأن )1(جتهاد اجملتهدين إو أأو السنة

ن ما يفصل يف النازلة أو آلى ا هل عليه وسلم من القر يوحيإىل نبيه صمبا  ب ن املسلم ن فيحكم ا هل فيها
ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڃ چ چ چ  ٹ ٹ ڃ ڃحيكم فيها النيب صلى ا هل عليه وسلم هبديه قال تعاىل 

ڻ  ڻ    ںڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

اخللفاء  من عملوكذلك ما ثبت (2)چھ     ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
نتقل  صلى ا هل عليه وسلم إىل الرفيق األعلى ، و قد كان البغي أحد هذه النوازل و الصحابة بعد أن ا

اليت أنزل ا هل تعاىل فيها حكماً يف كتابه العزيز كما أنه صلى ا هل عليه وسلم أخرب عن البغي يف مواضع  
و خروجاً  ا بغياً مة مما ميكن وصفهض احلوادث اليت وقعت يف تاريخ األسنعرض يف ما يلي بع وكثرية ، 

 خمتصرمن خالل عرض تارخيي  ذلك وعن والة األمر وفقاً للمفهوم الشرعي 

و  مويد الخلفاء الراشدين وفي العصر األنماذح لما وقع من البغي في عه:األولالمطلب 
 :العباسي

ه وسلم ل رسول ا هل صلى ا هل علينتقاإنشب من حروب  ب ن املسلم ن بعد  لعل ما وقع من فنت وما
ري دليل على ال خإحال األمة اليوم من تناحر وفرقة و ما فيه ، على وتالحق تلك الفنت الرفيق األ ىلإ

ٺ  ٺ  ٿ      ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ : ليه قال تعاىلإى وحأال مبا إخرب أنه ما أنبوته صلى ا هل عليه و سلم و 

 ووقع فيه الإعصر من العصور  ال يكاد خيلو أنهفقد تالحقت الفنت واحلوادث حىت (3)چٿ   ٿ  ٿ  

                                                      

 383ص ، 10ج، 3ط، موسوعة الفقه االسالمي ، الزحيلي وهبة  (1)
 7سورة احلشر: اآلية  (2)

  4-3سورة النجم: اآلية  ( 3)
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قتتال إننا سنعرض يف هذا املطلب لبعض النماذج ملا وقع ب ن املسلم ن من أال إ،  قتتال ب ن املسلم نإ
   -بغياً وفقاً للمفهوم الشرعي: ميكن إعتبارهمما 

 :هل الكوفة و البصرة ومصر على عثمان بن عفان رضي اهلل عنهأخروج 
ى عثمان بن لهل الكوفة و البصرة و مصر عأو الثالث ن للهجرة عندما متاأل  كان ذلك يف السنة الثالثة  

كر وعمر من ب يبأسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم  و نه خالف منهاج ر أدعوا اعفان رضي ا هل عنه و 
فية و ألب الناس  لمن جيلي بعض قراء الكوفة ممن تكأفأمر عثمان سعيد بن عامر  ، سلم نبعده يف امل

روا على صأهنم أم لعلهم يرجعوا عما هم عليه غري هم و حياورهمىل الشام و أمر معاوية أن يكر إعليه 
البصرة هل أن ثاهلم مأمري عثمان بن عفان رضي ا هل عنه س كذلكما هم عليه من القدح يف اخلليفة ،  

رضي  حزاب على عثمانهذه األىل مصر والشام ، و قد كان سبب تألب إممن تكلم فيه و ألب عليه 
لياً أحق شاع ب ن الناس أن عأىل مصر و قد إسالم ذهب بدا هل بن سبأ وهو يهودي أظهر اإلع ا هل عنه

غبتهم يف ور  ،ستغل ما بالناس نفور من عمر بن العاص واىل عثمان على مصرإخلالفة من عثمان و اب
ىل أهل إبوا ، و قد كت عزله فحرض الناس على أن ينكروا على عثمان فتبعه بشر كثري من أهل مصر

رج نكار على عثمان ، و قد خجتمعوا على اإلاسيعد بن العاص و  البصرة والكوفة الذين ثاروا على
بن أيب طالب  اً م أمر عليلينكروا عليه فلما علم بأمره ؛ من مصر حنو ستمائة راكب متجه ن إىل عثمان

هنم مل يلبثوا  أعوا من حيث أتوا غري ا ورجؤ لريدهم فناظرهم علي حىت فا؛ رضي ا هل عنه ليخرج إليهم 
دينة و ىل املدينة و أقاموا على أطرافها مث باغتوا املإكاتبوا وسارت كل طائفة من بلدهم كثريًا حىت ت

ثمان رضي ا هل عنه )) فقالوا ال حاجة لنا يف هذا الرجل ، ا إال لعزل عؤ أحاطوا هبا و أعلنوا أهنم ما جا
هل مصر علياً خلفاً له وأهل العراق الزبري بن العوام و أهل البصرة أوقد رشح )1(ليعتزلنا وحنن نعتزله ((

 أكثر من مرة يفرضي ا هل عنهما وعثمان   ردها عليهم علي   اً سبابأو قد ساقوا لذلك  ،ة بن عبيد ا هلطلح
له هنم عازمون على عزله أو قتأ يقن عثمانأان يف بيته أكثر من شهر و عندما حاصروا عثم، وقد 

ه بصار و من حاصروه قتال عظيم بسبنبناء املهاجرين واألأن عنده يف الدار من خشي أن يقع ب ن م
غمد ن أىل منزله ، وقال لرقيقه مإليه حق أن يكف يده ، و أن ينطلق فقال هلم )) أقسم على من يل ع

                                                      

 .280ص 10ج، 1ط البداية و النهاية  ،ابن كثري ( 1)



 
 

10 
 

عترب هذا او قد  )1(سيفه فهو حر (( وبقي رضي ا هل عنه يف الدار حىت دخلوا عليه وهو صائم فقتلوه 
  )2(سالميالطاعة يف التاريخ اإل اوشق لعص  أول خروج

  :هـ 121خروج زيد بن علي بن الحسين 
احلس ن بن علي بن أيب طالب رضي ا هل عنه يف عهد خالفة هشام بن عبد امللك  بن عليكان زيد بن
والسنة ،  و أهنم خرجوا عن الكتاب، حقية بين أمية هبا أالناس متكلماً يف اخلالفة و عدم يسعى ب ن 

مع اخلليفة هشام بن عبد امللك وقال )) إين أعطي ا هل عهداً إن دخلت يدي يف  هخالف وقد خرج بعد
وكان  ، هنىل الكوفة مستخفياً فأقبل عليه مجاعة من أهلها يبايعو إوذهب )3(عة هؤالء ما عشت (( طا

الظامل ن و الدفع  هادجرسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم و  ىل كتاب ا هل و سنةإيبايع الناس على الدعوة 
أهل البيت ، فقد   نصر وعن املستضعف ن و إعطاء احملروم ن وقسم الفيئ ب ن أهله بالسواء ورد املظامل 

 ألفاً   نعربأ، وقد مجع حوله حنو  هه ومن بايعسباب خروجأخذه على حكم بين أمية و آكانت هذه م
ن عامل هشام بن عبد امللك على الكوفة حاصرهم و قبض على من نادى يف الناس أوخرج هبم غري  ،

 و قعت ب ن زيد ومن معه  وب ن احلكم بن الصلت عامل ،صحاب زيد بن علي  فقتله أمن باخلروج 
 )4(هشام بن عبد امللك على الكوفة معارك كر وفر حىت قتل زيد بن علي و فر من حوله 

 :هـ116الحارث بن سريج 
وىل عاصم بن ن تأموية بعد من متيم خرج على الدولة األهو احلارث بن سريج بن يزيد من بين جماشع 

فوجه اليه عاصم من )5(سان وما وقع ))من عقوبات ، وعسٍف يف املصادرات واجلنايات (( ر عبد ا هل خ
ف من وأعلن احلرب وخرج يف أربعة اآل، تاه حماوراً اوره لعله يرجع عما هو عليه إال أنه حبس من أحي
جتمع افلبيعته والعمل بالكتاب والسنة ،  واملدن وكان يدعو من القرىستوىل على العديد تباعه و اأ

ره احلارث و فر ث عاصم بن عبدا هل قتال هزم على إبينه وب ن ن اجليش حنو ست ن ألفاً و قد وقعحوله م

                                                      

 298ص   ، المرجع السابق، ابن كثري( 1)
  175ص ،  3ط ،االسالم والثورة، حممد عمارة( 2)
 443ص  ،4ج، 1ط.الكامل في التاريخ  ابن االثري،( 3)
 454-452ص 4ج ، المرجع السابق، االثريابن ( 4)
 74ص  ،13ج ، البداية و النهاية،  ابن كثري( 5)
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ىل ن عاد إن احلارث ما لبث أففعل غري أ رحتل، و أرسل له أن امن معه فكف عنه عاصم بن عبد ا هل 
 )1(.  قتال عاصم فالتقىيا جبيشيهما فهزم عاصماً احلارث  

 :هـ 255خروج الزنج 
اسية حيث ر خروج على الدولة العبوعرفت بثورة الزنج يف عصر الدولة العباسية وتعترب أطول وأخط

ة بن حكيم من بين أسد بن خزمي ستمرت مخسة عشر عاماً ، وكان زعيمها علي بن رحيب بن حممدا
ناس كثر وجبوا له أىل طاعته فتبعه إدعا الناس هبجر  و ىل البحرينإىل آل البيت ذهب إدعى نسبه ا، 

لبصرة من ل اهأليه غلمان إستمال انه أو تنقل بالبادية ألجل ذلك مث ، حساء ىل األإتقل اناخلراج مث 
جتمع معه ا موال فسار مبنالص من الرق ووعدهم باحلرية و األقبلوا عليه للخأالزنج والنوبي ن الذين 

مث يف عهد  سرى ويستويل على سفن السلطان ،و كان يأمر بقتل األ، مث اجلعفرية  القادسية فنهبها إىل
ىل حواره إا فعل ببغداد ، و قد سعت الدولة هواز وفعل هبا ممث األ، ا و أحرقه، املعتمد دخل البصرة 

نه أال إلحرمات هاك لإنتة مما وقع فيه من سفك للدماء و ىل التوبة و اإلنابإليه املوفق يدعوه إرسل أف
سس له مدينة مساها املختارة فحاصرها املوفق وو قعت بينهم معارك  أو  ستقل جبيشهابل و ، ذلك  أىب

ستمالتهم إعطائهم األمان و إستمالة من حول زعيم الزنج بانت سياسة املوفق تقوم على كثرية وكا
ملدينة ستمر حصار اإعلى من بقي جبانب زعيم الزنج و  موال و يف ذات الوقت تشديد احلصارباأل

لدولة العباسية تودي بدعائم ا ن كادت أعلى حركتهم بعد ى قتل زعيم الزنج وقضحها املوفق و حىت فت
 )2(هـ  270و ذلك عام 

 
 
 
 

  

                                                      

 94ص  7ج، 2،  طتاريخ الطبري تاريخ الرسل و الملوك،  الطربي( 1)
 206ص 6ج ، الكامل في التاريخ ،ابن االثري( 2)
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 :الجريمة السياسية عبر التاريخ  :المبحث الثاني 
 شرع اللييب منهاصور و موقف املسنتناول يف هذا املبحث اجلرمية السياسية و تطورها التارخيي عرب الع 

 لسياسية في العصور القديمة و الوسطى:االمطلب االول الجريمة 
و هلذا ال جيوز  ، رتبط مفهوم اجلرمية السياسية عرب العصور بالسياسة ، فقد تأثر بالتقلبات السياسيةأ

فاهيم ألن من صفات امل؛ أن تكون السياسة أساسًا لنظرية معينة يف صلب قواعد القانون اجلزائي 
و من صفات املفاهيم السياسية مراعاة الظروف الطارئة و التبدالت  ، ات و اإلستقرار القانونية الثب

ألزمنة و أصول ألمكنة  و افهو مفهوم متغري دوماً نسيب يف مجيع احلاالت ، يتبدل بتبدل ا )1((املستمرة
و قد )2(احملكوم(ببىن عليها صالت احلاكم و القواعد اليت ترتكز إليها عالقات الدولة بالفرد ،و ت   احلكم

مَر مفهوم اجلرمية السياسية على مِر العصور وقبل أن يظهر  هذا املصطلح بالعديد من املراحل و لكن 
ىل تعارض إ فبينهما تالزم مرجعه ، ت املعارضةلسلطة وجداخمتلفة  ، ذلك أنه منذ أن وجدت  مبفاهيم

مان ي حتكمه و مصلحة األفراد يف ضمصلحة السلطة يف احملافظة على أمنها وإستقرار اجملتمع الذ
على زعيم  عتداءلعصر البدائي تتمثل يف اإلو قد كانت اجلرمية السياسية يف ا)3(حقوقهم و حرياهتم

و ذلك لعظم هذا  ؛وكانت عقوبة اجلاين تتجاوزه إىل أفراد أسرته  ، القبيلة الىت جتتمع فيه مصاحل القبيلة
احلكم  و قد إعتربوا املساس بنظام ،صة للمجرم ن السياسي ن املصريون حماكم خا أأنش حيثاجلرم ،  

نواميس و  وذلك مبا وضعه الكهنة من تعاليم؛ أو امللك من أخطر اجلرائم تصل عقوبتها إىل اإلعدام 
هله الفة لآلا هل وأن خمالفته تعد خم وأن سلطانه مستمد من، لوهية الفرعون أهتدف إىل إستقرار فكرة 

 وال تقتصر العقوبة على)5(مر على احلكم نظرة قاسية(آرائم الفتنة و إثارة القلق و التج) ونظروا إىل )4(
 باتو قد عرف اليونان مفهوم اجلرمية السياسية فقرروا أشد العقو   اجلاين فحسب بل تطال أسرته أيظا ،

                                                      

    202ص  راه،رسالة دكتو   (،الجريمة السياسية في الفقه االسالمي و القوانين الوضعية )دراسة مقارنة ،  ابو بكر ، صاحل( 1)
 50ص،  تريرسالة ماجس ( الجرائم السياسية في التشريع الجنائي االسالمي) دراسة فقهية مقارنة ،اسامة أمحد حممد ،مسور( 2)
   االسالميةو  القانونية العلوم دار ، المقارنة القوانين في السياسية الجريمة، ودادالقيسي( 3)

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12686 
 .المرجع السابق، وداد القيسي( 4)
 ، مركز االعالم االمين ، مفهوم جرائم اإلرهاب في ضوء التشريعات القديمة والحديثة، علي حسن الطوالبه ( 5)

 4store/pdf/0bfa29b2-http://www.policemc.gov.bh/mcmsص

http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/0bfa29b2
http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/0bfa29b2
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كانت ف، فأي معارضة للملك هي معارضة لآلهلة لوهية احلكام للمساس أو هتديد سلطان امللك و أ
كرين غري أن مفهوم اجلرمية السياسية شهد حتواًل بفضل جهود  املف,  اجلرمية السياسية ذات طابع ديين

و  ،عتبار)) اجلرمية السياسية موجهه ضد شخص احلاكم ، هذا التحول متثل يف او الفالسفة اليونان 
جمرماً  تل احلاكم الطاغي  ليسعتربوا أن الثائر الذي يق، و من هنا ا ليس ضد الدولة أو سيادة الشعب

فقد وصف هذا العصر بأنه شهد والدة اجلرمية السياسية مبفهومها   )1(عتربوا عمله عماًل محيدا ((و ا
م حيث ستمد وحيه من التفكري احلر السلياالتحرر الفكري لدى اليونان الذي املعاصر)) فشهد مرحلة 

كيان   د اجلرمية السياسية هو هدفها ، فهي تستهدفقرر أن األساس الذي جيب اإلعتماد عليه يف حتدي
الدولة و نظامها السياسي ، أما اليت تستهدف رئيس الدولة فهي ليست جرمية سياسية وهذه النظرية 

أما  )2(أصبحت من أوىل القواعد األساسية و التقدمية لتحديد اجلرمية السياسيةيف وقتنا احلاضر ((
م العامة  املقدسات من اجلرائ و ةهلد و قلب نظام احلكم و املساس باآلر عتربوا جرائم التماالرومان فقد 

دت مصلحة اإلمرباطور مع مصلحة الشعب ، فقد كان مناط اجلرمية السياسية يدور حول ما عرف احتو 
القاضي  و متيزت تلك احلقبة مبنح،  باملساس بالعظمة و هي عظمة الشعب الروماين و الدولة الرومانية

 يرية واسعة يف تقدير الوقائع اليت تشكل جرمية املساس بالعظمة ، و كانت القسوة يف النظرسلطات تقد
حماكمته بعد وفاته كما أنه كان يعدم حرقًا أو أن يقدم طعاماً  ةملرتكب هذه األفعال تصل إىل درج

الدولة اخلارجي  أمن ىعتداء علىل االإيهدف  للوحوش ، وقد اعترب الرومان اجلرمية السياسية هي كل فعل
لى سالمة مر عآائمة هلذا النوع من اجلرائم كالتلذلك ووضعوا ق ؛ أو الداخلي و قد قرروا أشد العقوبات

الدولة ، و إثارة العدو ضد الوطن ، و مساعدة العدو يف مشاريعه العدوانية ، و مد يد العون هلم و 
غتصاب املؤامرة ضد الدولة ، و التطلع الطر كحماربة الدين ، و القضايا اليت تعرض أمن الدولة للخ

م السلطة ، و إستعمال العنف ضد أحد احلكام ، وحماولة التعدي على حياة املواطن ن الرومان وحرياهت
أما يف العصور الوسطى   )3(ميز الرومان ب ن نوعي اجلرائم ضد أمن الدولة اخلارجي و الداخليحيث 

اطورية الرومانية بعد تفكك االمرب  –فلم خيتلف مفهوم اجلرمية السياسية كثرياً عن ذي قبل فكان امللك 
                                                      

 206ص،  اهرسالة دكتور   (،الجريمة السياسية في الفقه االسالمي و القوانين الوضعية )دراسة مقارنة  ، ابو بكر صاحل ( 1)
دار العلوم القانونية و االسالمية. منتدى  ،الجريمة السياسية في القوانين المقارنة ، ، القيسي عبدالرمحن وداد ( 2)

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12686  
،  7ص ،مركز االعالم االمين ، والحديثة مفهوم جرائم اإلرهاب في ضوء التشريعات القديمة ، الطوالبه( 3)

store/pdf/0bfa29b2-http://www.policemc.gov.bh/mcms 

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12686
http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/0bfa29b2
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قطاعي ن و كان هو رئيس اإل، امللكي و الوطن هو املالك لكل شيء وهو من حيدد هتم اخليانة للتاج  –
يد هوم اجلرائم املاسة بأمن الدولة حىت عد الصيتوسعون يف مف -و هم أتباع للملك  -فكان القضاة 

، مية سياسية يشكل جر ه لكي فكان إعتداء العبد على سيديف غابات امللك جرمية خيانة ضد التاج امل
ية وقد متيزت عصور امللكية بالنظرة القاس  ا ،ياسي يواجه بأشد العقوبات وأقساهو كان اجملرم الس
وبة اجملرم السياسي فكانت عق، على سلطة ا هل املتمثلة يف امللك  عترب معتدياً ،حيثا للمجرم السياسي

ى رغم العصور الوسطستمرت هذه النظرة للمجرم السياسي يف او قد ، أشد من عقوبة اجملرم العادي 
ن طالبا بكاريا و الفقيه فرانسواجيزو الذي  ه الفقيصوات من مفكري تلك الفرتة أمثال بعض األ ةمنادا

تفاء اجلدوى من ناوبالتايل ،  اإلعدام يف حق اجملرم السياسي إلنتفاء صفة اإلجرامفيه لغاء عقوبةبإ
 )1(ن اإلعدام ال ميكن أن يثنيه عن مبادئه (إ) :العقوبة فيقول جيزو

 :عصر الثورة الفرنسية :المطلب الثاني
يء ورة يف بادالث رغم من تشدد رجالفعلى ال ، تأثر مفهوم اجلرمية السياسية بأفكار و مبادئ الثورة

احملاكم  أقيمتف، وذلك بدافع محاية الثورة من األعداء؛ األمر فيما يتعلق بالنظر إىل اجملرم السياسي 
 فكانت توجه هلم أقسى العقوبات . م خلصوم الثورة1793الثورية 

أصبح للدولة شخصيتها املعنوية املستقلة عن احلاكم ، و   هأن هذه املرحلة من أهم نتائج إن
التمييز ب ن اجلرائم املخلة بأمن الدولة اخلارجي و اجلرائم املاسة بأمن الدوله الداخلي فكان أول متييز 

اإلشفاق )  ه بنوع من العطف وفأصبح اجملرم السياسي ينظر إلي، للمجرم السياسي عن اجملرم العادي 
و )2(السياسي يعرف بأنه صاحب عقيدة إصالحية تنبع من نوايا مفرتض أن تكون نبيلة ( ن اجملرمإإذ 

يز الفقيه جارو فالو فم ، قد كان للفقه اإليطايل بالغ األثر يف حتديد مفهوم اجلرمية السياسية املعاصر
جلرائم السياسية هي و يرى أن ا ،سية ناعية و اليت منها اجلرائم السياب ن اجلرمية الطبيعية واجلرمية اإلصط

تلك اليت ال ختدش مشاعر الرمحة و اإلستقامة يف صدور الناس و إمنا سبب جترميها ضرورات طارئة ، 
ع الغريه وهو ينم عن دواف، جرام املتطور التقدمي جرام السياسي هو ذلك اإليرى انريكو فريي) أن اإلو 

                                                      

 209ص  راه،دكتو رسالة  (،الجريمة السياسية في الفقه االسالمي و القوانين الوضعية )دراسة مقارنة  ، ابو بكر صاحل ( 1)
، سالميةالعلوم القانونية و اإل منتدى  السياسية في القوانين المقارنة، الجريمة، القيسي عبدالرمحن وداد ( 2)

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12686 
 



 
 

15 
 

جرام موهوم وأنه إ ،ىل األمام إغبة يف دفع عجلة التاريخ ي و الر و اإليثار و بواعث اإلصالح اإلجتماع
ال يستهدف إال تغيري النظام السياسي أو اإلجتماعي و أن معاقبة اجملرم السياسي ال تستهدف إال دعم 

النظرة  نالحظ تغريوهنا  )1(الوضع الراهن ومحاية مصاحل طبقة إجتماعية معينة تسيطر على زمام األمور (
 أن ) اإلجرام السياسي عترباالرمحة ،أما الفقيه ملربوزو فقد التقدير و  لتتسم بنوع منىل اجملرم السياسي إ

ه و األمانة و يتصف بالنزاهفاجملرم شخص مستقيم اخللق،  بالعاطفة هو اإلجرام السياسي احلقيقي 
ندفعون ي سة والعشرينلثامنة عشر إىل اخلامصحة البنية و غالبيتهم من الشباب و النساء من سن ا

إنه جيب ف و إذا كانت ضرورة احلفاظ على النظام العام تستوجب عقاهبم، بتحريض من زعمائهم 
ية يطالي ن الفضل يف تغيري مفهوم اجلرمية السياسإلو بذلك كان للفقهاء ا)2(( ةمراعاهتم بعقوبات خمفف

دير قإىل نوع من اجلرائم اليت يعامل مرتكبها بنوع من الت هة موجهه إىل اجملتمع لتنتهك قيممن جرمي
 صالح اجملتمع و نظامه .يف التغيري إل اً غباعتباره ر اب

لب الفقه املعاصر على أن الدافع إليها سياسي وهو ق يف رمية السياسية وقد إستقر مفهوم اجل
خالق و ال لى إهدار للقيم واألة ال تنطوي عنظام احلكم و تغيري النظام السياسي للدولة و أهنا جرمي

يزو يف بيكاريا و ج: تتعارض مع الرأي العام  وكان ذلك بفضل مطالبات فقهاء ذلك العصر أمثال 
عرضت إلنتكاسة ىل اجلرمية السياسية تإظرة فرنسا و جارو فالو و انريكو فريي يف ايطاليا ،غري أن هذه الن

ت احلرب العاملية األوىل ظهور األنظمة الدكتاتورية اليت سارعمع مطلع القرن العشرين فقد كان من آثار 
لسياسي بأنه صبحت تعامل اجملرم اأف، من هلا حتقيق األمن واإلستقرار إىل تعديل تشريعاهتا مبا يض

قوقها يف حبوذلك لقمع احلركات العمالية املطالبة  ؛ معارض عنيف لصورة أو شكل التنظيم السياسي
 )3(تلك الفرتة

ذي يف حتديد عقوبة اجلرمية السياسية باعتبار أن املشرع هو ال املعاصرة فت التشريعاتإختل
 تتفقها ولكن ،صلحة النظام السياسي القائم فنجد كل تشريع حيدد اجلرمية السياسية وفقاً مل، حيددها 

 ذلك و قد أكد –ما سنبينه الحقاً ان شاء ا هل ك-اسية ختتلف عن اجلرمية العادية أن اجلرمية السيعلى 
( 3-الف ) د 217اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

                                                      

 220ص ،  هرسالة دكتورا (،الجريمة السياسية في الفقه االسالمي و القوانين الوضعية )دراسة مقارنة ابو بكر:  ، صاحل( 1)
 221صالمرجع السابق،   ( 2)
 221ص المرجع السابق،  ( 3)
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حبق اجملرم السياسي يف اللجوء بسبب االضطهاد حيث  1948كانون األول / ديسمرب   10املؤرخ يف 
 :نص على

 ( 14املادة ) 
 .اد هرباً من اإلضطه؛ لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول اإللتجاء إليها  -1
مم سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األال ينتفع هبذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري  -2

 .املتحدة و مبادئها 
ت حبق اللجوء أقر عرتفت باجملرم السياسي و حقه يف امم املتحدة بعد أن فاملالحظ أن األ

 :( على29القوان ن الوطنية يف حتديد ما يعد من اجلرائم حيث نصت املادة )
لضمان اإلعرتاف  ؛يت يقررها القانون فقط الرسة حقوقه وحرياته لتلك القيود خيضع الفرد يف مما -1

حبقوق الغري وحرياته وإحرتامها و لتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة 
 )1(مةواألخالق يف جمتمع دميوقراطي العا

كما نص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 
 .ألف2200لألمم املتحدة 

على حق كل  22اىل  19يف املواد من  1966كانون / ديسمرب 16( املؤرخ يف 21-)د
الدول يد ، وقفكار و املعلومات بأي شكل كان وتبادل األراء و التعبري عنها عتناق اآلاإنسان يف 

ماية خرين ومسعتهم و ما يتعلق حبآللى هذه احلقوق بأن تراعي حقوق الاألطراف يف وضع القيود ع
مي و لاً حبق التجمع السضيأعرتف الصحة العامة واآلداب العامه ، و األمن القومي والنظام العام و ا

عتربت أن أي قيود على هذه احلقوق يعد خمالفاً للوثيقة مامل يكن منصوصاً ابل \، تكوين اجلمعيات 
 )2(عليه بقانون و لغرض محاية األمن القومي و النظام العام . 

( 17 –) د  2312تحدة مبوجب القرار لعامة لألمم املاجأ اإلقليمي املعتمد من اجلمعية أما إعالن املل
ية عن سياسقد جاء فيه النص صراحًة على متييز اجلرمية الف 1967كانون األول / ديسمرب   14يوم 

                                                      

كانون األول/ديسمبر   10المؤرخ في  ( 3-ألف )د 217االعالن العاملي حلقوق االنسان ( 1)
1948http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.htmمكتبة حقوق االنسان جامعة مينوسوتا الواليات املتحدة 

 1966كانون/ديسمرب  16(  املؤرخ يف 21-ألف )د 2200 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 2)
http://hrlibrary.umn.edu/arab مكتبة حقوق االنسان جامعة مينوسوتا  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html


 
 

17 
 

قوق عتبارها أن اإلعالن العاملي حلان اجلمعية العامة ... إذ تضع يف أ))  هباجتيذ جاء يف دإغريها 
 :منه مايلي 14اإلنسان يقرر يف املادة 

 .لكل فرد حق التماس ملجأ يف بلدان أخرى و التمتع به خالصاً من اإلضطهاد  -1
ال ميكن التذرع هبذا احلق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جرمية غري سياسيةأو عن  -2

 أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئهما . 
توصي الدول بأن تراعي يف ممارستها املتعلقة بامللجأ اإلقليمي، ودون إخالل بالصكوك الراهنة اليت 

 (1)املادة  :ستلهام املبادئ التاليةااجلنسية،  ومركز الالجئ ن وعدمييتتناول امللجأ 
حترتم سائر الدول األخرى امللجأ الذي متنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادهتا ألشخاص حيق هلم  -1

 .ستعماراإلنسان، ومنهم املكافحون ضد اإل من اإلعالن العاملي حلقوق 14االحتجاج باملادة 
والتمتع به ألي شخص تقوم دواع جدية للظن ال جيوز اإلحتجاج باحلق يف التماس ملجأ  -2

رتكابه جرمية ضد السلم أو جرمية من جرائم احلرب أو جرمية ضد اإلنسانية، باملعين الذي اب
 عرفت به هذه اجلرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص علي أحكام بشأهنا.

 )1(يعود للدولة ماحنة امللجأ تقدير مربرات منح هذا امللجأ -3
 هذه الوثائق األممية من أهم الوثائق اليت اعرتفت صراحًة باجملرم السياسي و متييزه عن غريهوتعد 

وباعتبار أن حق املشاركة السياسية يف اجملتمعات الدميوقراطية مكفول و بالتايل ال يعد نوعاً من اخلروج 
ام العام و لقومي أو النظل من األمن ان أنواع املساس باجملتمع مامل ينعلى السلطة وليس فيه أي نوع م

هذا ما يؤكد أن الوثيقت ن أخذتا بالفصل ب ن ما يعد إعتداءً على الدوله من جهة اخلارج و إعتداء عليها 
 من جهة الداخل.

غلب دول العامل قد صدقت على هات ن الوثيقت ن وغريها من الوثائق أوعلى الرغم من أن 
العاملية  ة بعد احلربالسياسية إال أن ظهور األنظمة الدكتاتوريالدولية و اإلقليمية الداعمة للحقوق 

ة لعدم تسم شكل احلكم فيها بالطابع العسكري و نتيجاو اليت ، عدد من دول العامل الثالث  الثانية يف
تلك األنظمة  صاغية لدىذاناً آلم جتد هذه اإلتفاقيات إستقرار األنظمة السياسية و كثرة اإلنقالبات ف

                                                      

-د231 اإلقليميإعالن االمم المتحدة بشأن الملجأ ( 1)
22http://hrlibrary.umn.edu/arab/b085.html   مكتبة حقوق االنسان  1967كانون األول/ديسمرب   14يوم

 جامعة مينوسوتاالواليات املتحدة .
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صبح اجملرم السياسي ينظر إليه باعتباره أخطر على أمن الدولة والنظام السياسي أالعكس متاماً بل على 
ريعات عقوبة اإلعدام أكثر ما تكون علية تلك التشف، من اجملرم العادي فكانت عقوبته أقسى ما يكون 

علم هبا ومل ال هد يطال حىت الشركاء و من وصل إلين اإلعدام قإبل ، عند التعرض للجرمية السياسية 
رمية السياسية اجل جتاهالتحول ا و لعل أبرز مظاهر هذ، افة إىل مصادرة األموال وغريها ضيبلغ عنها باإل

ة و قوان ن املستعمرات تزخر بعقوبات اإلعدام واملصادر  ا يف احلقبة اإلستعمارية حيث كانو مرتكبه
 ؛ و تاريخ األمة  العربية و اإلسالمية حافل بنماذج هلذه العقوبات ، و اإلعتقال اجلماعي،  النفي

بيل السياسية فعلى س احلقوقو ، حق تقرير املصري و  ، سبب مطالبة الشعوب  باإلستقاللب
قوبة ف من الشعب اللييب يف معتقالت يف الصحراء عالت سلطات اإلستعمار اإليطايل االعتقل:ااملثال

لشعب لستعمار الفرنسي وكذلك سياسات اإل)1 (للمجاهديندعمهم و  رفضهم للمستعمرهلم على 
و ما قام به من فضائع يشهد هلا التاريخ فقد  م (1962 –م 1954اجلزائري إبان الثورة اجلزائرية ) 

 عتقدهاهلوية الوطنية للجزائر و م كان اإلستعمار الفرنسي  يعترب أن كل معارض ملشروعه يف طمس
 اإلسالمي عدواً للدولة جيب إستئصاله . 

ن موضوع البحث ينصب على القانون اللييب مقارناً بالشريعة اإلسالمية فكان البد من إوحيث 
 ،التعرض للجرمية السياسية ونظرة املشرع اللييب هلا من خالل املراحل اليت مرت هبا التشريعات الليبية 

 :وذلك بشيء من التفصيل
 1951أكتوبر  7هـ املوافق  1371حمرم سنة  6صدر الدستور اللييب عن اجلمعية الوطنية يف  

م فتأثر بالدعوات األممية إىل حقوق اإلنسان و احلريات العامة و اليت تضمنتها املواثيق و العهود الدولية 
من  26ىل إ 22اد من ه املو الصادرة عن األمم املتحدة يف هذا اجملال ، وميكن مالحظة ذلك مما تضمنت

النص صراحة على إعتبار حرية الرأي والتعبري عنه بأي لغة و حرية  اشتملت على حيث )2(الدستور
ما خيالف النظام إال فيالصحافة و حق التجمع السلمي و تكوين اجلمعيات حقوقاً دستورية ومل يقيدها  

 عليها بأشد العقوبات يف حقبة ىل عهد قريب جرائم يعاقبإب ، وهي حقوق كانت ادالعام واآل
يف املادة  هعلي جئ ن بالنصاللجوء السياسي و منع تسليم الآل حبق ةً عرتف صراحاستعمار ، بل إنه اإل

                                                      

 139ص  ، 3ط برقة الهادئة  ،رودلفوا  ،غراسياين ( 1)
م 1951اكتوبر  7دستور ليبيا الصادر عن الجمعية الوطنية ( 2)

http://www.libyanconstitutionalunion.net/dosstoor.htm 
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مما يعين أن املشرع اللييب قد ميز اجملرم السياسي عن غريه با عتباره صاحب قضية و موقف  )1(189
 28وبات الصادر يف قانون العق ةً اجلرمية السياسية صراحوقفه من سياسي ، وقد عرب املشرع اللييب عن م

) وتعد اجلرمية سياسية يف حكم  :بقوله 5فقرة  9م فعرف اجلرمية السياسية يف املادة  1953أكتوبر 
اد ، كما تعد فر دولة ، أو حبق سياسي ألحد األللة يالقانون اجلنائي ، كل جرمية متس مبصلحة سياس

وأصدر املشرع يف )2(عادية اليت يكون الدافع األساسي إلرتكاهبا سببًا سياسيًا (جرمية سياسية اجلرمية ال
 ، م اإلجتماعت العامه واملظاهراتم قانون تنظي1956أكتوبر  30هـ املوافق 1376ربيع األول  25

ناقشة مل ؛ جتمع فيه جمموعه من األفراداجاز حق اإلجتماع العام و عرف اإلجتماع العام بأنه ما أف
جتماع عام ما مل يشكل خطراً على األمن العام او حظر على السلطة العامة منع أي ، الشأن العام 

من  9ى املادة م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فألغ1956لسنة  48صدر القانون رقم مث )3(
ت اجلنائية يف ءااإلجراىل  تعريف اجلرمية السياسية ضمن مواد قانون إجته املشرع إقانون العقوبات و 

و أمكرر أ( بالنص على ) و تعد اجلرمية سياسية كل جرمية متس مبصلحة سياسية للدولة  493املادة ) 
لك عندما ذفرادأو كل جرمية عادية يكون الدافع االساسي ألرتكاهبا سياسيا ( و حبق سياسي ألحد األ

فلم تعد اجلرمية السياسية معرفة ضمن مواد قانون العقوبات ، وإمنا  ،جئ ن تعرض ألحكام تسليم الآل
ضمن قانون العقوبات يف الباب األول من الكتاب الثاين  وقد ،  ت اجلنائيةءاضمن مواد قانون اإلجرا

م( مل يتغري موقف  1961و بعد تعديل الدستور اللييب ) ، اجلنح واجلنايات ضد شخصية الدولة 
ن احلقوق السياسية على الرغم من األحداث اليت كانت تعصف باملنطقة العربية من املشرع اللييب م

فكانت التيارات الوطنية  ،حتوالت يف األنظمة السياسية و هياج الشعوب العربية جتاه القضية الفلسطينية 
عن ذلك  ل و مل تكن ليبيا مبعز  ، تنظم اإلحتجاجات و املظاهرات يف معظم البالد العربية واإلسالمية

فكانت املظاهرت واإلحتجاجات تتواصل مساندًة للقضية الفلسطينية و غريها من القضايا العربية 
اجهات مع مو يف و كانت كثرياً ما تقع  النظام احلاكم ، و منددة يف ذات الوقت مبواقف واإلسالمية 

د ساً لتسيري شؤون البالم أطاح اجليش بالنظام امللكي و أعلن  جمل1969احلكومة الليبية ، و يف سنة 
                                                      

 دستور ليبيا املرجع السابق ( 1)
    40ص  ، 1 طمنشأة املعارف  ،الجرائم السياسية و أوامر االعتقال و قانون الطوارئ  ،عبد احلميد  ،الشواريب( 2)
 1956أكتوبر  30هـ . املوافق 1376األول ربيع  25قانون تنظيم االجتماعات العامة واملظاهرات الصادر يف ( 3)
  2015 يلابر  6، وزارة العدل، ليبيا  http://aladel.gov.ly/home/?p=1327م
 

http://aladel.gov.ly/home/?p=1327


 
 

20 
 

م والنظام امللكي وأعلن نظاماً إشرتاكياً للبالد  1951، و أصدر إعالناً دستورياً ألغى مبوجبه  دستور 
على أن حرية الرأي منه  13و فيما يتعلق باإلعرتاف باحلقوق السياسية فقد إقتصر على النص يف املادة 

تسليم الالجئينالسياسي ن  11الثورة  وحظر يف املادة  يءفولة يف حدود مصلحة الشعب و مبادمك
سكت عن حقوق املواطن ن  و)1(قر له حبق اللجوء و احلماية أفعن غريه فيكون ميز اجملرم السياسي 

شأن محاية الثورة فنصت ( ب1السياسية اليت كان قد أقرها الدستور السابق و أصدر اجمللس القرار رقم )
ية قرر و يف املادة الثان ، ة اإلعدام لكل من رفع السالح ضد النظام اجلمهوريوىل على عقوباملادة األ

راب من ضعترب جمرد التظاهر واإلامهوري و عقوبة السجن  لكل من قام بأعمال عدائية ضد النظام اجل
شكل من  السياسية و أي ةعن رفضه التعددي حىت أفصح صراحةً  و مل يلبث كثرياً )2(األعمال العدائية

م بشأن جترمي احلزبية ، الذي نص يف 1972لسنة  17أشكال العمل السياسي فصدر القانون رقم 
املادة األوىل منه على أن اإلحتاد اإلشرتاكي العريب هو التنظيم السياسي الوحيد يف ليبيا ، و نص يف 

ظيم أو  أن احلزبية هي كل جتمع أو تنعتربااملادة الثانية على أن احلزبية خيانة للشعب و الوطن و 
كان   ية سواءً ىل املساس مبؤسساهتا الدستور اسي مضاد ملبادئ الثورة أو يرمي إتشكيل يقوم على فكر سي

أو غري مكتوب ، ونص يف املادة الثالثه على عقوبة اإلعدام لكل من ساهم يف  اً علنيًا أو سريًا مكتوب
لسجن اليت ال بل جعل عقوبة ا اً صفتة فاعاًل أصليًا أو شريكتأسيس أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل ب

تقل عن عشرة سنوات لكل من علم هبذه اجلرمية ومل يبلغ عنها ، لقد عكس هذا القانون و القوان ن 
ي اجلرمية السياسية و اجملرم ن السياسي ن ، فلم خيضعهم للقضاء العادجتاه الالحقة مدى تشدد النظام 

يف شأن نيابة أمن  1975لسنة  84ثنائياً هلذا النوع من اجلرائم فصدر القانون رقم بل أنشأ قضاًء إست
ة م بشأن إنشاء حمكمة الشعب  حيث  نصت املاد1988لسنة  5قم ر الثورة و الذي  أ لغي بالقانون 

  -الشعب دون غريها بالفصل فيما يلي:ختصاص حمكمة االتاسعة منه على 
  -الدعاوى الناشئة عن اجلرائم املنصوص عليها يف القوان ن التالية: :أوالً 

 الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات.  .1
 إفرجني بشأن جترمي احلزبية.  1972/  71القانون رقم  .2

                                                      

 ليبيا .   ar.m.wikisourceorg 1969 اإلعالن الدستوري المؤقت( 1)
 ليبيا itcadel.gov.ly بشأن حماية الثورة ( 1) رقم قرار مجلس قيادة الثورة( 2)



 
 

21 
 

 1389شوال  3اجلرائم املنصوص عليها يف قرار جملس قيادة الثورة بشأن محاية الثورة الصادر يف  .3
 إفرجني.  1969/  12/  11املوافق هـ. 

 )1(اجلرائم املرتبطة باجلرائم املشار إليها يف الفقرات السابقة. .4
عتربها اطابع السياسي و ختصاص هذه احملاكم اجلرائم ذات الاويالحظ أن املشرع أحال إىل 

فسر جرام السياسي ، وهو ما ييعكس تطوراً يف مفهوم النظام لإل مافأوالها إهتماماً خاصاً  ةذات خطور 
إنشاء حماكم ذات طابع إستثنائي ال ختضع إجراءات التحقيق و احملاكمة أمامها لبعض املبادئ اليت 
يقررها القانون اإلجرائي العام ، و يف بعض األحيان تنقص فيها ضمانات حق الدفاع ، أو احلبس 

إن املتتبع للتشريعات الليبية يف تلك  )2(ي اإلحتياطي و غريها من ضمانات املتهم أمام القضاء العاد
، ففي عاإلضطراب اليت كان عليها املشر  املرحلة  ال جيد كثري عناٍء يف الوقوف على حالة التخبط و

 ةا خيانة لألماعتربهاإلستثنائي و ىل القضاء إالوقت الذي أخضع فيه اجلرائم ذات الطابع السياسي 
على  17اء الكربى حلقوق اإلنسان حيث نصت يف املادة الوثيقة اخلضر  1988. 6. 12أصدر يف 

أن أبناء اجملتمع اجلماهريي .... يناصرون املكافح ن من أجل إقامة كياناهتم القومية الطبيعية وأبناء 
اجملتمع اجلماهريي يرفضون التفرقة ب ن البشر بسبب لوهنم أو جنسهم أو دينهم أو ثقافتهم . (  و 

أبناء اجملتمع اجلماهريي حيمون احلرية و يدافعون عنها يف أي مكان من  ) على أن18نصت املادة 
العامل و يناصرون املضطهدين من أجلها و حيرضون الشعوب على مواجهة الظلم و العسف و اإلستغالل 
و اإلستعمار و يدعوهنم إىل مقاومة اإلمربيالية و العنصرية و الفاشية وفق مبدأ الكفاح اجلماعي للشعوب 

يض عليها اإلعرتاف باجلرمية السياسية  بل والتحر لىإحظ يف هذه الوثيقة اإلجتاه يال )3(أعداء احلرية (ضد 
لعقوبات بالرغم من موقف املشرع املتشدد يف قانون اقصد منه املطالبة  حبقوق أساسية  بأعتبارها عمالً 

م بشأن تعزيز احلرية جتسيداً 1991لسنة  20، و يعترب القانون رقم و القوان ن األخرى ذات العالقة 
عترب جرمية إذا ما أريد يأن التعبري عن اآلراء و األفكار على  8ملا جاء يف هذه الوثيقة فنص يف املادة 

                                                      

م بشأن إنشاء محكمة الشعب ليبيا 1988لسنة ( 5قانون رقم)( 1)
:http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=371 
  26/5/2009بتاريخ  achive.libya-mostakbal.orgأمن الدولة في ليبيا ابةيون محكمة، بو محره اهلادي( 2)
ليبيا  legislation.ly/ar/node/31866-http://securityالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان ( 3)

 م1988

http://security-legislation.ly/ar/node/31866
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يل سب أن ليبيا مالذ للمضطهدين و املناضل ن يف 21و نصت املادة  ، منها النيل من سلطة الشعب
 )1(جئ ن  جيوز تسليم الآلاحلرية فال

النظام  صفأهنا محلت البعض على و  لدرجة إال أن هذه التشريعات كانت حمل إنتقاد شديد 
حمكمة  2006فعلى سبيل املثال و صف تقرير هيومن رايتس ووتش يف  يناير  , دكتاتوريً بأنه نظام  

الشعب بأهنا تنظر يف قضايا تتعلق بالقيام بأنشطه سياسية غري مشروعة وهي أنشطة كان ينبغي أن 
ير أن احملكمة تنتهك عترب التقر احتظى باحلماية مبوجب احلق يف تكوين اجلمعيات أو حرية التعبري، كما 

ملتهم ن يف نيل حماكمة عادلة من خالل تقييد حق املتهم يف اإلتصال مبحام أو من ناحية حقوق ا
و )2(اإلحتجاز لفرتة طويلة قبل احملاكمة ، و قبول األدلة اليت تقوم على إعرتافات منتزعة حتت التعذيب 

حلكومة ت اعترب التقرير أن حمكمة الشعب إحدى أدوات النظام إلنتهاك حقوق اإلنسان و قد دعاقد 
الليبية إىل اإلفراج عن مجيع السجناء السياسي ن الذين أدانتهم حمكمة الشعب بسبب تعبريهم عن 
آرائهم السياسية بصورة سلمية ، كما طلبت إعادة مجيع احملاكمات اليت نظرهتا احملكمة مع طلب فتح 

تقرير اللجنة العربية حلقوق  كما وصفها)3(باب التحقيق يف مجيع اإلنتهاكات املتعلقة بأحكام احملكمة 
اإلنسان بأن ميزهتا األساسية خروجها عن القواعد املألوفة و املعتمدة لتحيقق ضمانات احملاكمة العادلة 

ور  1373لسنة  7ىل أن ألغيت بالقانون رقم إاإلنتقادات توجه  حملكمة الشعب  ستمرتاو قد   )4(
بشأن إلغاء حمكمة الشعب و الذي نص يف املادة الثانية منه على أن تؤول إختصاصات حمكمة الشعب 

ت مبوجب ئوهذه األخرية أنش ،)5(ومكتب اإلدعاء الشعيب إىل احملاكم والنيابات املختصة أو التخصصية 
م يف حماولة 2007/  8/  19بتاريخ   2007لسنة 29رقم  قرار اجمللس األعلى للهيئات القضائية

القضاء العادي إال أن هذه احملاكم مل يستمر العمل هبا  ةإلدخال هذه الطائفة من اجلرائم حتت مظل
طويالً بسبب ما واجهته من إنتقادات أمهها أهنا أنشئت بقرار ال بقانون ، و أهنا غري حمددة اإلختصاص 

يراه النائب العام الذي أعطي مبوجب القرار سلطات واسعة يف حتديد ما حيال  بل إختصاصها ره ن مبا
                                                      

 ليبيا  http://security-legislation.ly/ar/node/31472بشأن تعزيز احلرية 1991لسنة  ( 20قانون رقم )( 1)
 25ص  ،ضرورة االصالح في مجال حقوق، ليبيا من االقوال الى افعال   ،تقرير هيومن رايتس ووتش( 2)
 8ص  ، المرجع السابق  ،تقرير هيومن رايتس ووتش( 3)
 www.achr.eu 2002تقرير اللجنة العربية حلقوق اإلنسان مارس ( 4)
 بشأن إنشاء حماكم ونيابات طرابلس التخصصية 2007و.ر 1375لسنة  ( 29قم )ر قرار اجمللس األعلى للهيئات القضائية ( 5)

http://security-legislation.ly/ar/node/34543   ليبيا 

http://security-legislation.ly/ar/node/31472
http://www.achr.eu/
http://security-legislation.ly/ar/node/34543
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يل إليها جل إختصاص أما فيما يتعلق باإلختصاص فقد أح)1(إىل احملاكم و النيابات التخصصيه ، 
لسنة  7،  و ألسباب لعلها فنية ألغيت بقرار اجمللس األعلى للهيئات القضائية رقم حمكمة الشعب 

 :إنشاء حمكمة أمن الدولة  الذي نص يف املادة األوىل منه على إختصاصها بشأن 2007
  . باجلرائم املنصوص عليها يف الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات 
  م بشأن جترمي احلزبية  1972لسنة  17اجلرائم الواردة يف القانون رقم 
  اجلرائم املنصوص عليها يف قرار جملس قيادة الثورة بشأن محاية الثورة الصادر يف

11/12/1969  
       . اجلرائم املرتبطة باجلرائم املشار إليها يف الفقرات السابقة 

م من املرونة جتاه اإلجراالعديدة  إلظهار نوعٍ  و كما أشرنا سابقًا فإن النظام ورغم حماوالته
حلريات   حقوق اإلنسان و محاية اىل اإللتزام بتطبيق معايريإمن خالل دعواته ه بيسياسي و مرتكال

عتبارها اليها أعاله إال أن حقيقة األمر أنه ظل على موقفه حيال اجلرمية السياسية بإالقواني ن اليت أشرنا 
 من أخطر اجلرائم على النظام و اليت جيب مواجهتها بقوة وحزم وبأشد العقوبات .

يتخلى الفكر السياسي والقانوين يف ليبيا عن هذا املوقف من اجلرمية السياسية حىت بعد أن مل 
اجمللس الوطين اإلنتقايل السلطة حيث  م  و توىل 2011فرباير  17يبيا يف أ طيح بالنظام القائم يف ل

لسنة  2ون رقم ن، مث صدر القاليبيايف أصدر اإلعالن الدستوري الذي أعاد احلياة السياسية و احلزبية 
  م2013لسنة  29م ، مث القانون رقم 1972لسنة  17م بشأن إلغاء قانون جترمي احلزبية رقم  2012

عن النظام السابق من قوان ن تعبرياً أن ))مجيع ما صدر  6عترب يف املادة ابشأن العدالة اإلنتقالية الذي 
وعلى الرغم من  )2((( ية منذ صياغتها غية وغري دستور دستوري تعترب الن رغباته ودون أساسشرعي أو ع

نه ال ميكن إعتبار  قانون العقوبات هو املناط يف حتديد موقف املشرع من اجلرمية السياسية فاذلك و ب
اجلزم بأنه غري موقفه منها رغم ما سقناه من خطوات تشريعية اختذها إلطالق احلريات السياسية و 

فصاح املشرع صراحًة عن موقفه من القضايا املتعلقة باملساس بالسلطة وذلك إملنا على هذا اإلعتقادحي
                                                      

 ليبيا أمن الدولة في ابةيون محكمة،  أبو محرهاهلادي( 1)
http://archive.libyaalmostakbal.org/Articles0509/dr_alhadi_buhamra_260509.htm 

م في شأن العدالة االنتقالية  2013لسنة  ( 29رقم ) قانون ( 2)
http://aladel.gov.ly/home/uploads/sections/458_Transitional_Justice_Law.pdf ليبيا 

http://aladel.gov.ly/home/uploads/sections/458_Transitional_Justice_Law.pdf
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من قانون العقوبات و اليت تنص  195بشأن تعديل املادة  2014لسنة 5عندما أصدر القانون رقم 
صراحًة على عقوبة السجن لكل من يصدر عنه فعل يشكل مساسًا بثورة الفاتح أو قائدها فنصت 

يعاقب بالسجن كل من صدر عنه يل على )) مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ( من التعد1املادة )
بثورة السابع عشر من فرباير ... ( و يب ن جبالء  أن املشرع اللييب الزال على حاله من اجلرمية  مساس  

 وذلك من خالل متسكه بنص فضفاض مل حيدد مفهوم املساس و اإلهانه يف باقي النص. ، السياسية 
 195ن النسخة املعدلة للمادة إلقول:)) اولية على هذا القانون بت منظمة العفو الدوقد  علق

فرباير " أو إهانة املسؤول ن ، وهو نص يكاد يكون متطابقاً  17من قانون العقوبات جترم إنتقاد " ثورة 
 و مع القانون الذي صدر يف عهد القذايف ونص على كل ما يشكل مساسًا بثورة الفاتح من سبتمرب

 ن تكمن كل من احلالت  خلفعتربت منظمة العفو الدولية أنه ال فرق ب ن النص ن وأن او قائدها (( 
فكرة واحدة وهي أن حرية التعبري مقيدة وأن هناك قضايا حمرمة وأن السلطات الليبية تتجه هبوطًا يف 

 يف اليوم يعرتف باجلرمية السياسية و حق اجملرم ن السياسي نو اخلالصة أن املشرع اللييب )1(مسارخطري 
ا تقتضيه مم بالشدة بالرغمتسمت اجرام السياسي على املستوى الوطين ن نظرته إىل اإلأاللجوء ، إال 

فكرة اجلرمية السياسية من وجوب معاملة مرتكبيها بالرأفة والتسامح ، ومن مظاهر ذلك أنه ال توجد يف 
 .)2( جرمية سياسية توصف بأهنا جنحة بل مجيع اجلرائم السياسية تعد جناياتالتشريع اللييب

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 ليبيا بعد مرور ثالث سنوات ال تزال قوانين حقبة القذافي تستخدم لقمع حرية التعبير، تقرير منظمة العفو الدولية( 1)

www.amnesty.org 
 69ص ، 1ط ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة  ،حممود سليمان موسى( 2)

http://www.amnesty.org/
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لالفصل األو   

 الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي بين البغي جريمةمفهوم وأركان 

عي فنخصص ضسالمية و القانون الو أركان جرمية البغي يف الشريعة اإلسنتناول يف هذا الفصل مفهوم و 
أركان جرمية البغي مث  الوضعي سالمية و القانونوتعريفه يف الشريعة اإلالبغي جرمية ول ملفهوم املبحث األ

 سالمية والقانون اللييب يف املبحث الثاين. يف الشريعة اإل
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 :الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي بين البغيجريمة مفهوم : المبحث األول

لتعريف و ا :سالمية من حيث البغي في الشريعة اإل فهومما المبحث ذإن شاء اهلل في ه نعرض
ا ذهناول ثم نت، خرىأقد يتشابه معه  من جرائم  والفرق بينه وبين ما ،المصدر التشريعي 

وف على للوق؛ راء  فقهاء القانون الوضعيآو في القانون الوضعي من حيث التعريف  مفهومال
 . مفهوم البغي عندهم

 : البغي في الشريعة اإلسالميةجريمة مفهوم  :المطلب األول

لى ع الشريعة اإلسالمية لك حرص ذو مرجع كر البغي يف مواضع عديدة من الكتاب و السنة ذ ورد
م ذبال اً رتبطمدائماً فكان البغي ، أمن االمة و احلفاظ على وحدهتا وجتنيبها مواطن الفنت و الشقاق 

يات اليت الكتاب او السنة و سنورد فيما يلي من كتاب ا هل تعاىل اآل سواًء يفكر فيه ذ يف كل موضع 
 :حاديث رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم أكر فيها البغي مث ذ  

 ن الكريم:آالقر  أوالً :
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  چ قال تعاىل:

 (1)چھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ثـ َنا م َسدَّد  َحَدثـََنا م ع َتِمر  قَاَل: مسَِع ت  َأيب: َأنَّ أنسًا َرِضَي ا هل  َعن ه  قَ  اَل: ِقيَل َرَوى الب َخارِيَّ: قَاَل: َحدَّ

، فَِان طََلَق إِلَي ِه النَّيب ُّ َصلَّ للنيب ى ا هل  َعَلي ِه َوَسلََّم َو رَِكَب  َصلَّى ا هل  َعَلي ِه َوَسلََّم: َلو  أَتـَي َت َعب دا هِل ب َن أ يبٍ
َي أَر ض  َسبَخة ، فلما أتاه النَّيب ُّ َصلَّى ا ِلم وَن مي  َشو َن َمَعه ، َوه   س 

 َعَلي ِه َوَسلََّم قَاَل: إِلَي َك  هل  مِحَارًا، فَِان طََلَق امل
: َوا هِل حِلَمار  َرس وِل ا هِل صَ  ، َوا هِل َلَقد  آَذاين نـَنتَّ  مِحَارَِك، فـََقاَل َرج ل  ِمن  األَن َصاِر ِمنـ ه م  ى ا هل  َعَلي ِه لَّ َعيني

فـََغِضَب ِلك لي َواِحد  ِمنـ ه َما َأص َحاب ه ،  ه ،و ِمِهً ، َفَشَتمَ َوَسلََّم َأط َيب  رحًِيا ِمن َك، فـََغِضَب لَِعب د ا هِل َرج ل  ِمن  قَـ 
 : نَـه َما َضر ب  باجلريِد َو األَي ِدي َو النـيَعاِل، فـَبَـَلَغَنا أَنَـَّها أ نـ زََلت  َتتَـل وا ))َفَكاَن بـَيـ  َؤِمِن َن اقـ 

 
َو ِإن  طَائَِفَتاِن ِمَن امل

نَـه َما((  )2(َفَأص ِلح وا بـَيـ 

                                                      

 9سورة احلجرات: اآلية  ( 1)
  2691رقم ،  657،  باب ما جاء يف االصالح ب ن الناس، ص كتاب الصلح  ، صحيحه يف البخاريأخرجه  ( 2)



 
 

27 
 

ابن كثري عن السدي رمحهما ا هل أهنا نزلت يف رجل من األنصار يقال له عمران حبس زوجته عن وروى 
عرتكوا اأهلها فجاء قومها لينطلقوا هبا فجاء أبناء عمومة الزوج ليحولوا ب ن املرأة وأهلها ، فتدافعوا و 

 ذإاحلة ورد الظلم سس و قواعد املصأويف هذه اآلية يب ن ا هل تعاىل لرسوله الكرمي  ، فنزلت فيهم اآلية
 صالح و أمر باألخذ على يد الظامل حىت يرجع إىل احلقففيها أمر باإل ، نشب اخلالف ب ن املؤمن ن

و بنزوهلا )1(يهما ميان لكلثبات اإلإخوة ب ن الفريق ن مع ن يكون ذلك بالعدل كما فيها تأكيد على األأو 
 غي.عرف تاريخ التشريع اإلسالمي جرمية الب

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   چ وقال جل وعال

 هنا نزلت يف سرية من الصحابة، لقوا مجعاً من املشرك ن))أوروى ابن كثري عن مقاتل(2)چگ    ڳ  ڳ  
يف شهر حمرم فناشدهم املسلمون لئال يقاتلوهم يف الشهر احلرام ، فأىب املشركون إال قتاهلم وبغوا عليهم 

 )3(، فقاتلهم املسلمون، فنصرهم ا هل عليهم (( 
رسول ا هل صلى  هم يوم أحد ، فعاقبهمهنا نزلت يف قوم من املشرك ن مثلوا بقوم من املسلم ن قتلو اوقيل 

 )4(ا هل عليه وسلم مبثله 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ قال تعاىل

ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  

 (5)چہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ  
سرائيل عندما تعمدوا خمالفة  كتاب ا هل من بعد ما جائتهم البينات و قامت عليهم احلجة  إنزلت يف بين

ڍ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ فاختلفوا فيه ظلماً وعدواناً بعدما علموه وهو املعىن من قوله تعاىل 

 )6(چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

                                                      

 374ص ،  7ج، 2ط ،تفسير القرأن العظيم ، ابن كثري( 1)
 60سورة احلج: اآلية  ( 2)
 449ص   ،5ج  ، المرجع السابق،  ابن كثري( 3)
   90ص12ج (،لجامع ألحكام القرأن ) تفسير القرطبي ا، القرطيب( 4)
 213سورة البقرة: اآلية ( 5)
                                        572ص   ،1ج ، 1، طتفسير الطبري  من كتابه جامع البيان عن تأويل اي القران،  الطربي( 6)
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نا جرير عن : حدثروى  مسلم يف صحيحه )) قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب قاال
األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة قال: قال رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم "" حنن اآلخرون 
األولون يوم القيامة ، وحنن أول من يدخل اجلنة ، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 

 له ) قال: يومهم الذي اختلفوا فيه ، هدانا ا هل، فاختلفوا فهدانا ا هل ملا اختلفوا فيه من احلق ، فهذا 
 )1(يوم اجلمعه ( فاليوم لنا وغداً لليهود ، و بعد غدٍ  للنصارى (( 

ڇ  چ و قوله تعاىل)2(اًل من بعضهم لبعض وطلبًا للرياسة فكان خالفهم بغيًا بينهم إستذال

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

 (3)چگ  
))بغى بعضهم على بعض ،فاختلفوا يف احلق لتحاسدهم وتباغضهم و تدابرهم ، ل بن كثري:قا

قال  )4(((خر على خمالفته يف مجيع أقواله وأفعاله ، وإن كانت حقاً فحمل بعضهم بغض البعض اآل
 )5(الطربي تعدياً من بعضهم على بعض ، وطلباً للرياسات و امللك و السلطان 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  چ : تعاىل قال

ن ثياهبم م نزلت يف قوٍم من األعراب كانوا يطوفون بالبيت متجردين(6)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
وب ن جل وعال ما احلرام من الفواحش سرها وعالنيتها واإلمث  والبغي ، مون ما أحل ا هل من الطعام و حيرّ 

قال القرطيب ) قال الكليب: ملا لبس املسلمون الثياب و طافوا ،)7(التعدي على الناسو باالستطالة 
م يف الرجل فيتكلالبغي أن يقع الرجل ثعلب: قال(بالبيت عريهم املشركون  فنزلت هذه اآلية ( وقال 

ومها منه  أخرج اإلمث والبغي من الفواحشو  ، إال أن ينتصر منه حبق ،و يبغي عليه بغري احلق فيه ،
 )8(قصداً للزجر عنهما .(نص على ذكرمها تأكيداً ألمرمها و ف ،فحشهما و  لعظمهما

                                                      

 . 855، رقم 381ص ، 1ج كتاب اجلمعة،  باب هداية هده األمة ليوم اجلمعة،   ، هصحيحأخرجه مسلم يف ( 1)
 25ص  ،2، جتفسير القرأن العظيم،  ابن كثري( 2)
 19اآلية جزء من  سورة آل عمران:  ( 3)

 25ص  ، 2ج ، المرجع السابق ، ابن كثري( 4)
 233ص  2ج  ، ،  المرجع السابقالطربي( 5)
 33سورة األعراف: اآلية  ( 6)
 409ص 3ج  المرجع السابق،  الطربي( 7)
  200ص ، 8، ج1، طالبيان عن تأويل اي القرانتفسير الطبري  من كتابه جامع ،  الطربي ( 8)
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ وقال تعاىل 

نزلت يف خروج فرعون و جنده يف أثر موسى  1چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 )2(و بين إسرائيل بيغاً وطلباً لإلستعالء بغري حق يف القول وعدواً يف الفعل

قال القرطيب ) قال  ابن عباس: وذلك أن (3)چۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ قال تعاىل 
املشرك ن بغوا على رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم وعلى أصحابه وآذوهم و أخرجوهم من مكه ، فأذن 

 )4(ا هل هلم باخلروج و مكن هلم يف األرض ونصرهم على من بغى عليهم (
ڑ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     چ قال تعاىل:

نزلت يف بين اسرائيل عندما حسدوا النيب صلى ا هل (5)چک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ    ڳ  
صلى ا هل عليه  قريش على النيب يعليه وسلم و أنكروا احلق الذي جاء به و قيل هو تشبيه لبغي مشرك

لى بعضهم البعض عهم احلق فشبههم ا هل تعاىل ببين إسرائيل وقتلهم األنبياء وبغيهم ءوسلم بعد ما جا
 )6(طلباً للرياسة والسلطان

 (7)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ : قوله تعاىل 
ا من املسلم ن متنوا السعة والغىن فنزلت لتحذيرهم من مغبة ذلك ملة نزلت يف قوم من أهل الفاق

 )8(تيان احملظور عليهمإقد ينجم عنه من جتاوز حلدود ا هل ، و 

ت فينا نزلت وقال خباب بن األر  ،سعة الرزق  اإهنا نزلت يف قوم من أهل الصفة متنو قال القرطيب ) قيل 
 )9(ة وبين قينقاع فتمنيناها فنزلتظظرنا إىل أموال بين النضري و قرين ،

  

                                                      

  90سورة يونس: جزء من اآلية  ( 1)
 377ص ، 8،  جالسابق المرجع،  الطربي ( 2)
 39سورة الشورى: اآلية  ( 3)
 .                    38ص ،  16،  ج1ط ،  الجامع ألحكام القرأن،القرطيب ( 4)
 17سورة اجلاثية: جزء من اآلية  ( 5)
  163ص  ، 16ج  المرجع السابق،القرطيب،   ( 6)
 37اآلية جزء من سورة الشورى:  ( 7)
 495ص ،  6، ج السابق المرجع ، الطربي ( 8)
 27ص  ، 16، ج1ط ،  الجامع ألحكام القرأن،القرطيب( 9)
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 السنة النبوية:  :ثانياً 
زيد بن وهٍب قال:))مسعت  عبَد ا هل قال: قال لنا رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم: عن  روى البخاري

م حقهم، إليه اقال: أدو  ؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول ا هل ،إنكم سرتون بعدي أثرة و أمورًا تنكروهنا 
 (1)وسلوا ا هل حقكم (( 

نكر الناس من هور ملا يخرب صلى ا هل عليه وسلم يف احلديث عما سيقع للمسلم ن من ظأفقد 
مل وقد وضع عليه الصالة والسالم القواعد اليت يع ، هم مل يعرفوها من قبلءمراأأمور الدين والدنيا من 

ذا ما حلت هبم تلك املنكرات فحث على أن يؤدي الناس لألمراء حقوقهم من بذل املال إهبا املسلم ن 
و أنصاف إلهم اءمراأن يلهم أن يدعوا ا هل أو أن يسألوا ا هل حقهم ب ، ىل اجلهادإو اخلروج  ، يف الزكاة

 هنه صلى ا هل عليه وسلم كان يعلم مبا سيحل باألمة من بعدأويف هذا داللة على )2(يبدهلم خرياً منهم
 مر للنهج القومي فحث صلى ا هل عليه وسلم الناس على الطاعة والدعاء هلم من ظلم وخمالفة والة األ

َث َرس ول  ا هِل صلى ا هل َعبِ  ؟ الزّبـَري ِ َأّن َعاِئَشَة قَاَلت  بن سلم يف الصحيح  عن  َعب ِد ا هِل روى م
َعل ه  فـََقاَل: ) ّن أ) ال َعَجب  عليه وسلم يف َمَناِمِه فـَق ل َنا: يَا َرس وَل ا هِل َصنَـع َت َشيئاً يف َمَناِمَك ملَ  َتك ن  تـَف 

((فـَق ل َنام ُّو َن بال َبيِت بَِرج ٍل م َن ق رِي ٍش ، قد  جَلَأَ بِال بَـي ِت َحىّت ِإَذا َكان وا بِال بَـ نَاساً ِمن أ ّميِت يـَؤ   يَا :َيداِء خ ِسَف هِبِم  
ب ور  و اب ن  الَسبِ  َتب ِصر  َو ال َمج  ِل . يَرسو َل ا هِل ِإّن الطرّيَق َقد  جَي َمع  الّناَس ، قَاَل: )) نـََعم  . ِفيِهم  ال م س 

َعثـ ه م  ا هل َعَلى نِّياهِتِم (( َلكاً َواِحداً ، و َيص د ور َن َمَصاِدَر َشىّت . يـَبـ  ِلك وَن َمه   )3(يـَه 
م فكان ليه ما سيقع من الفنت بعده صلى ا هل عليه وسلإصلى ا هل عليه وسلم كان يوحى  فكان

 إجتناب الفنت قال النووي يف شرح احلديث: )) و يف هذا على أشد ما يكون حرصاً على محل املؤمن ن
التباعد عن أهل الظلم ، و التحذير من جمالستهم وجمالسة البغاة و حنوهم من  :احلديث من الفقه

املبطل ن لئال يناله ما يعاقبون به ، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم يف ظاهر عقوبات 
 )4(الدنيا(( 

                                                      

 . 7052رقم ،  1748، كتاب الفنت، باب قول النيب سرتون بعدي أمور تنكروهنا،  صصحيحهيف  اخرجه البخاري ( 1)

 .7052حديث رقم    ،6ص  ،13ج،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  العسقالين( 2)
 .2884،  رقم1318ص باب اخلسف باجليش،   ، كتاب الفنت واشراط الساعة  ، هصحيحاخرجه مسلم يف  ( 3)
 . 10ص ،  18،  كتاب الفنت، ج2،  طصحيح مسلم بشرح النووي، النووي ( 4)
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لِ  َرَف َعَلى َعِن الّزَهرِيي، َعن  ع ر َوَة، َعن  أ َساَمَة َأّن النَّيبَّ َصلَّى ا هل  َعَلي  :ٍم يف َصِحيَحًة َوَرَوى م س  ِه َوَسلََّم َأش 
، َكَمَواِقِع م  ا َطٍم ِمن  آطَاِم ال َمِديَنِة، مث َّ قَاَل: ))َهل  تـََرو َن َما أََرى؟ ِإينَّ أِلََرى َمَواِقَع ال ِفنَتِ ِخاَلَل بـ ي وِتك  

 (1)الق ط ِر((
ويف احلديث إخبار ملا سيكون من الفنت وكثرهتا ، و إشارة اىل حروب صف ن واجلمل و احلرة 

 )2(ومقتل عثمان و احلس ن بن علي رضي ا هل عنهما 
وروى احلاكم يف املستدرك عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخربه قال: ملا قتل 

دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد مسعت رسول ا هل صلى  عمار بن ياسر
ا هل عليه وعلى آله وسلم يقول )) تقتله الفئة الباغية (( ، فقام عمر فزعاً حىت دخل على معاوية فقال 

 هل والفقال عمرو: مسعت رس؟  له معاوية: ما شأنك ؟ فقال: قتل عمار بن ياسر فقال: قتل عمار فماذا
ه صلى ا هل عليه وسلم يقول )) تقتله الفئة الباغية (( فقال له معاوية: أحنن قتلناه إمنا قتله علي و أصحاب

 )3(ا به حىت ألقوه ب ن رماحنا أو قال: سيوفنا ((ؤ جا
رجاء العطاردي قال:)) مسعت ابن عباس رضي ا هل عنهما  أيبعن وروى البخاري يف صحيحه 

عن النيب صلى ا هل عليه وسلم قال: من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه ، فأنه من فارق اجلماعة 
املراد باملفارقة السعي  ابن أيب محزة : قال: ابن حجر قال: )) )4 (شرباً فمات إال مات ميتًة جاهلية ((

 مري بأ دىن شيئ .. وقال ابن بطال: يف احلديث حجة يفلبيعة اليت حصلت لذلك األيف حل عقد ا
 )5(ترك اخلروج على السلطان ولو جار ((

روى مسلم عن نافع . قال: جاء عبدا هل بن عمر إىل عبدا هل بن مطيع ، ح ن كان من أمر 
جلس سادة . فقال إين مل آتك ألاحلرة ما كان ، زمن يزيد بن معاوية . فقال: اطرحوا أليب عبدالرمحن و 
 صلى ا هل عليه مسعت رسول ا هل :أتيتك ألحدثك حديثاً مسعت رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم يقوله 

                                                      

 .2885رقم  ، 1318ص باب نزول الفنت كمواقع القطر،  ، كتاب الفنت واشراط الساعة  ، صحيحهيف  مسلماخرجه  ( 1)
 2886شرح احلديث رقم ، 11ص ،كتاب الفنت  ، 18ج   ،2ط ، صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي ( 2)
 5726رقم  ، 474ص ، 3ج، كتاب معرفة الصحابة رضي ا هل عنهم   ، المستدرك على الصحيحين يف اخرجه احلاكم ( 3)
 .7054،  رقم 1748كتاب الفنت، باب قول النيب سرتون بعدي أمور تنكروهنا، ص    ،صحيحهالبخاري يف  اخرجه ( 4)

 7054رقم ، 7 – 5ص13ج  ، كتاب الفنت  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، العسقالين ( 5)
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قه و من مات وليس يف عن ،لقي ا هل يوم القيامة  ال حجة له  لم يقول:)) من خلع يداً من طاعةٍ وس
 )1(، مات ميتًة جاهلية (( بيعة  

جنادة بن أمية قال: )) دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: روى البخاري عن 
دعانا النيب  :أصلحك ا هل ، حدث حبديث ينفعك ا هل به مسعته من النيب صلى ا هل عليه وسلم ، قال

و  فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع و الطاعة يف منشطنا –م فبايعناه صلى ا هل عليه وسل
ا و يسرنا و أثرة علينا و أن ال ننازع األمر أهله ، إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من ا هل مكرهنا وعسرن

والة األمر يف واليتهم و ال تعرتضوا عليهم  احلديث ال تنازعوا قال ابن حجر و معىن (2)فيه برهان ((
 (3)إال أن تروا منهم منكراً حمققاً تعلمونه من قواعد اإلسالم

صحيحه عن زياد بن عالقة قال: مسعت عرفجة قال: مسعت رسول ا هل صلى روى مسلم يف 
ا هل عليه و سلم يقول )) إنه ستكون هنات  و هنات  فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة ، وهي مجيع ، 

و اهلنات مجع هنه وتطلق على الفنت ، و يف احلديث األمر  (4)ضربوه بالسيف ، كائنًا من كان ((اف
 ينته قوتل ن ملإسلم ن وحنو ذلك و ينهى عن ذلك فج على اإلمام أو أراد تفريق كلمة املبقتال من خر 

 )5 (ان هدراً ك، وإن مل يندفع شره إال بقتله فقتل ،  

 عن عرفجة قال:مسعت رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم يقول:)) منيف صحيحه وروى مسلم 
قال  (6)قتلوه ((اعصاكم  أو يفرق مجاعتكم  فعلى رجل واحٍد  يريد أن يشق أتاكم و أمركم مجيع  

 )7(ر النفوسختالف الكلمة وتنافا عن النووي معناه يفرق مجاعتكم كما تفرق العصا املشقوقة وهو عبارة

                                                      

 . 1851-58رقم  ، 898ص  باب طاعة االمراء وإن منعوا احلقوق ، كتاب اإلمارة  ، هصحيح اخرجه مسلم يف( 1)
 .7056، 7055رقم ،  1748،  كتاب الفنت، باب قول النيب سرتون بعدي أمور تنكروهنا ص صحيحهاخرجه البخاري يف  ( 2)
 . 8ص ، 13ج ،  كتاب الفنت،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، العسقالين ( 3)

 .1852-59رقم  ، 898ص باب حكم من فرق امر املسلم ن وهو جمتمع،  ، كتاب اإلمارة  ، هصحيحيف  اخرجه مسلم ( 4)

 . 1852-59رقم  ، 335ص  ، 12ج ،  كتاب االمارة، 2،  طصحيح مسلم بشرح النووي،  النووي ( 5)

 1852-60رقم  ، 899ص  باب حكم من فرق امر املسلم ن وهو جمتمع،  ، كتاب اإلمارة  ، صحيحه يف مسلماخرجه  ( 6) 

   1852-60رقم  ، 336ص ، 12ج  ، كتاب اإلمارة  ، 2،  طصحيح مسلم بشرح النووي، النووي ( 7)
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 احلنيفهو الشرع  مصدر التجرميو اً موم مذعتباره فعالً ص الكتاب و السنه تناولت البغي بايتب ن مما سبق أن نصو 
ك ميكن القول لإنه ال يكاد خيلو مصنف من مصنفات الفقه من ذكر للبغي ، لذوقد توىل الفقهاء حبث البغي حىت 

سالمية والعقيدة  اإل يءجرائم الرأي اليت تستهدف املباد عرفتاإلجرام السياسي سواءً ةن الشريعة اإلسالميإ
عتداء كاإلاً  يحادأ عتداءإعتداء بسبب الرأي سواء دقة والقدرية وغريها أو جرائم اإلكفكر اخلوارج و الزنا

ذ إسياسية األكثر وقوعًا و وضوحًا وهي اجلرمية ال )1(عتداء اجلماعية كالبغي على احلاكم أو جرائم اإل
ياسية بأهنا س صفلتو واعث أو الظروف أليت وقعت فيها باجلرمية بال أن تتأثر نه لو كان ميكن تصورإ
من  ملا تنطوي عليه هذه اجلرمية وذلك ؛ إال هلدف وباعث سياسي  وعهن البغي  ال يتصور وقإف
دعائمها ، و ملا كان مناط التجرمي يف الشريعة اإلسالمية هو محاية مصلحة لستهداف للدولة و تقويظ ا

ياسي ستهداف النظام السار هبذه املصلحة مباشرًة من خالل الفرد و اجلماعة فال شك أن البغي يض
فهذه اجلرمية تضعف األمة و تنخر يف عظمها و ينهدم البنيان الذي أراده ا هل تعاىل، و يسود ، القائم 

ساس الدين والعقيدة و أي مساس بالدين فهو أ، فالدولة اإلسالمية تقوم على )2(الفساد يف األرض
لنظام ان املصلحة احملمية بتجرمي البغي ليست إولذلك ف)3(مساس باألساس الذي تقوم عليه الدولة 

 سالمية وهو ما مييز التشريعسس اإلعلى األ ةسالمية القائمو أشخاص النظام وإمنا الدولة اإل القائم
اساهتا ية اليت تكون سيوليس من وضع األنظمة السياس ، فمصدر التجرمي هو الشرع ذاته ياإلسالم
 .نعكاساً ملعتقداهتا السياسيةإالعقابية 

هم و أصل ذاأذا ظلمهم و طلب إفساد ويقال فالن بغى على الناس قصد اإل:  البغي في اللغة هوو 
 )5(و الباغي الطالب و اجلمع بغاة و بغيان  )4(البغي جماوزة احلد 

إن يما يليفكل حسب مذهبه سنوردها   ةلفقهاء البغي بتعريفات خمتلففقد عرف ا صطالحأما في اإل
 :شاء ا هل ً 

 
 

                                                      

  117ص ، الجريمة :ريمة والعقوبة في الفقه االسالميجال  ،حممد أبوزهرة ( 1)
 61ص  ،رسالة ماجستري مقارنةالجريمة السياسية في التشريع الجنائي االسالمي دراسة فقهية ،  أسامة أمحد مسور ( 2)
 120ص  المرجع السابق،  أبوزهرة ( 3)
  78ص 14ج، لسان العرب،  ابن منظور ( 4)
 .  1263ص ، 6ط ،القاموس،  الفريوزآبادي ( 5)
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 تعريف الحنفية: 
مام و يصنف اخلارجون عن اإل، الباغي يف عرف الفقهاء هو اخلارج عن طاعة اإلمام  )) قال إبن اهلمام

أصناف  اخلارجون بال تأويل ومبنعة كقطاع الطريق ، اخلارجون بتأويل وبال منعة فلهم حكم  : ربعةأإىل 
ضي ة ر هم و يكفرون الصحابءقطاع الطريق ، و اخلوارج وهم من يستحلون دماء املسلم ن ويسبون نسا

ا هل عنهم وهؤالء حكمهم حكم البغاة عند مجهور الفقهاء و مجهور أهل احلديث ، و قوم مسلمون 
 )1(((ستباحه اخلوارج وهم البغاةإخرجوا على إمام العدل ومل يستبيحوا ما 

عدم  ألهنم يتفقون مع مجهور الفقهاء على؛ فاخلوارج عند احلنفية يدخلون يف معىن البغاة 
 ةجيري فيهم ما جيري يف البغاة من األحكام ، وال يوجب احلنفية دعوة البغاة إىل العودتكفريهم و لذلك 

ألهنم كمن بلغتهم الدعوة ال جتب دعوهتم ثانيه ، وخبالف مجهور ؛ إىل اجلماعة بل هو مستحب 
 الميكنه الدفعمبا نتظر حقيقة قتاهلم ر األنه لو ؛ أهل البغي بالقتال  ءةلفقهاء فإن احلنفية جيوزون مبادا

)2( 
ذكر الشيخ أمحد الدردير يف الشرح الكبري عن ابن عرفه أن البغي هو ))  :املالكيةتعريف  

 نإ))د الدرديريقول الشيخ أمح، اإلمتناع من طاعة من تثبت إمامته يف غري معصية مبغالبة ولو تأواًل ((
د فال يع و باغٍ جممع على كراهته فهمكروه متنع عن الطاعة يف غري امقتضى قوله يف غري معصية أن من 

شرتط ات اإلمام ملنع حق أو خللعه ((  و ، وعرف البغي بأنه )) فرقة خالف(( متنع عن مكروهامن اً باغي
ه بقصد و خالفت اإلمام املتفق عليه ب ن الناس و كذلك نائب، يف الفرقة املخالفة أن تكون من املسلم ن 
أن تكون خالفته خللعه حلرمة ذلك عليهم و إن جار عليهم  منع حق  هل أو آلدمي وجب عليها ، أو

إذ ال يعزل السلطان بالظلم والفسق و إمنا جيب وعظه ، وأن تكون املخالفة باخلروج عليه على وجه 
املغالبة وعدم املباالة ، قال الشيخ حممد بن عرفة الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري )) يؤخذ من 

م أن متنعوا من إعطائه فأتى لقتاهلم فيجوز هلامام إذا كلف الناس مباٍل ظلمًا فتعريف املصنف أن اإل
ألهنم مل مينعوا حقًا و ال أرادوا خلعه ، كما يؤخذ أن املغالبة و ؛ يدفعوا عن أنفسهم وال يكونوا بغاة 

كر ملانعي الزكاة ب عدم املباالة املراد هبا إظهار القهر وعدم املبالة وإن مل يقاتل فوجب قتاهلم كقتال أيب
م و أما غري العدل فالجيوز له قتاهل،شرتط الشيخ أمحد الدردير عدالة اإلمام لذلك ا، وقد ((رغم تأوهلم

                                                      

 94ص ، 6ج، 1ط10شرح فتح القدير ،  بن اهلماما ( 1)
 96ص، المرجع السابق  ،ن اهلماماب ( 2)
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م قال: مالك رضي ا هل عنه دعه وما يراد منه ينتقم ا هل من الظامل بظامل مث ينتق :قال))ال معاونته عليهم 
ل أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره وإن كان ال حتمان عدم جواز قتاهلم إلإقال  ((من كليهما

الذي خيرج  )) ذ يعرف البغي بأنهإتفق مع  قول القرايف يف الذخرية وهذا ي )1(جيوز اخلروج عليه كالكافر
شرتط الكثرة إو  (( على اإلمام يبغي خلعه ، أو ميتنع من الدخول يف طاعته أو مينع حقًا وجب عليه

 )2(احملوجة للجيش و التأويل و اخلروج على اإلمام 
ن البغي عند املالكية يقع بأمتناع مجاعة حتت سلطان اإلمام عن آداء إِ ومما سبق ميكن القول 

لقتال وإن مل لى احق أو خروج  عليه بقصد خلعه ويشرتطون يف اجلماعة الكثرة و التأول و القدرة ع
 رضي يب بكر ملانعي الزكاة قتال بغاة ، كما مل يعتربوا قتل ابن ملجم لعليٍ أعتربوا قتال إيقاتِلوا لذلك 

 ا هل عنه بغياً إذ يشرتطون الكثرة فيهم. 
 يعترب نه الأ اإلمام اجلائر الفاسق عندهم إاليالحظ أن املالكية رغم عدم جتويز اخلروج على 

ن ف اإلمام مباٍل ظلماً و كذلك ممتنع من تكليامن  اً لى إمام ظامل ، كما ال يعد باغيمن خرج ع ياً باغ
متنع عن طاعة اإلمام فيما هو جممع على كرهه وسندهم يف ذلك  قول اإلمام مالك رمحه ا هل يف اإلمام ا

 الظامل  ))دعه وما يراد منه ينتقم ا هل من الظامل بظامل مث ينتقم من كليهما ((
 : الشافعيةتعريف 

طائفة من املسلم ن خرجت على اإلمام ، ورامت خلعه بتأويل أو منعت  :يعرف الشافعية البغي بأنه 
بأهنم  :خرآ، و يف تعريف  )3(حقًا توجه عليها بتأويل و خرجت عن قبضة اإلمام و امتنعت مبنعة

صن وفيهم اخلارجون عن الطاعة بتأويل فاسد ال يقطع بفساده إن كان هلم شوكة بكثرة أو قوة ولو حب
 )5(شوكة هلماإلمام بتأويل باطل ظناً و  البغاة هم خمالفو :تعريف ثالث بأننفسه و يف  املعىن  )4(مطاع

دار ينحازون عتزال دار أهل العدل باخمالفة اإلمام بتأويل حمتمل ، و للبغي ن فالشافعية يشرتطو 
فعندهم  )6(تاهلمن تفريق مجعهم إال بقبكثرة عددهم ، فال ميك تميزون هبا ، وأن يكونوا يف منعةإليها و ي

                                                      

 299ص 4ج،  1،  ط على الشرح الكبير حاشية الدسوقي،  الدسوقي ( 1)
 6، 5ص12ج ، 1طالذخيرة،  القرايف ( 2)
 192ص 5ج  ، 1ط.المهذب في فقه االمام الشافعي،  أبو اسحاق الشريازي ( 3)
 602ص2ج ، 1طروض الطالب ونهاية مطلب الراغب،  بن املقريا ( 4)
  157ص،  1، طمنهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي،  زكريا االنصاري ( 5)
 381ص 12ج  ، 1ط.بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي  ،الروياين ( 6)
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ل فال يعطيه ن الباغي يقاتل اإلمام العادإ)):يقول اإلمام الشافعي رمحه ا هل، متناع االبغي يكون خبروٍج أو 
هذا املعىن  ويف ،هم هو على اإلمام العادل و يقاتلحقًا وجب عليه و ميتنع من حكمه فرييد أن حيك

لزكاة فهم متناع مانعي اامثل  فيقول: ))يب بكر ملانعي الزكاة أو ميثل لذلك بقتال )1( ((متناعاليكون ا
و إن جرى وصفهم باملرتدين فهم باقون على اإلسالم ، و أن وصفهم باملرتدين هو لسان عريب  ، بغاة

 م الزكاة باقون على إسالمهم غريفهم مبنعه ))2( (((رتد عن كذاا:، ومن رجع عن شيء جاز أن يقال
ؤديها إىل متناع فقالوا فرض ا هل علينا أن نأما أهل اال )):هنم متأولون يف منعها قال الشافعي رمحه ا هلأ

ڱ  ڱ  ڱ    ڱچ رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم ، كأهنم ذهبوا إىل قوله تعاىل عز وجل إىل رسوله

جيب علينا أن ، قالوا ال نعلمه (3)چہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
داء حق وجب عليهم ، ودليل أفهم ممتنعون من )4(((نؤديها إىل غري رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم

زكاة مع بكر الصديق رضي ا هل عنه مانعي ال يبأذلك إمجاع الصحابة رضوان ا هل عليهم باقرارهم قتال 
تلهم نقاعالم  :بكر الصديق يبألال عمر بن اخلطاب رضي ا هل عنه علمهم ببقائهم على اإلسالم فقد ق

ذا قاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال ا هل فإأ)) أمرت أن  :و قد قال رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم
فقال ابوبكر وهل هذا إال   )5 (هم و أمواهلم إال حبقها و حساهبم على ا هل ((ءقالوها عصموا مين دما

محه وحتيزوا ومنعوا حقاً عليهم فيجب قتاهلم، قال الشافعي ر هم بغاة مىت كانت هلم شوكة ف)6(من حقها
ال  :قالواو ا ، أو حلت عليهم صدقة فمنعوها،و إذا امتنعوا من اإلجابة وحكم عليهم فلم يسلمو  ))ا هل:

 )7(((قوتلوا حىت يقروا باحلكم و يعودوا ملا امتنعوا إن شاء ا هلنبدؤكم بقتال،
  

                                                      

 518ص،  5ج ، 1ط.األم  الشافعي، ( 1)
  516ص،  5ج املرجع السابق،   ،الشافعي ( 2)
 103سورة التوبة: اآلية  ( 3)
 518ص ،  5ج، د.ط،  األم، الشافعي ( 4)
 . 1399،  حديث رقم 39الزكاة،  باب وجوب الزكاة،  ص،  كتاب صحيحهاخرجه البخاري يف  ( 5)

 387ص   ،12ج  ، د.ط، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعيالروياين  ( 6)
 524ص ، المرجع السابق ،الشافعي ( 7)
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 تعريف الحنابلة: 
غ )) هم قوم من أهل احلق بايعوا اإلمام وراموا خلعه أو خمالفته بتأويل سائ :ا هل البغاة ةرمحقال البهويت 

يعلى  وبأ، وقال  )1(صواب أو خطأ وهلم منعة وشوكة حبيث حيتاج يف كفهم إىل مجع جيش((
األموال و باء جتامتنعت من طاعة اإلمام ، ومنعوا ما عليهم من احلقوق وتفردوا باهم طائفة )):احلنبلي

داء حق وجب أعن اإلمام  كل ممتنع من  ونو البغاة اخلارج،  )2(((تنفيذ األحكام ونصبوا إمامًا هلم
عليه كمانعي الزكاة إذا كان هلم تأويل و توافرت فيهم باقي الشروط ، وكذلك من رام خلع اإلمام بتأويل 

 احلنابلة. ، و اخلوارج الذين يكفرون بالذنب يدخلون يف معىن البغاة عند 
ى )) قسم خرجوا عل فيقول: البغاة بأهنم قسمان ال ثالث هلما  بن حزم الظاهرياويعرف 

ا فيه ، كاخلوارج وما جرى جمراهم من سائر األهواء املخالفة للحق ، وقسم أرادوا ؤ تأويل يف الدين فأخط
ائفة إىل عدت هذه الطألنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق ، أو على من هو يف السرية مثلهم ، فإن ت

نتقل حكمهم إىل حكم احملارب ن ، ا:إخافة الطريق ، أو إىل أخذ مال من لقوا ، أو سفك الدماء مهال
 )3(وهم مامل يفعلوا ذلك يف حكم البغاة. ((

فالعناصر  ،لبغي هو اخلروج  على اإلمام بتأويل و مغالبة ان على أن و  لنا أن الفقهاء متفقيتب ن
هي اخلروج و التأويل و املغالبة ، و إن بدا لنا خالف ب ن الفقهاء فهو على ما يظهر : الرئيسة للجرمية 

و الدعوة إىل  الة بالقتءصب اإلمام و عدالته و عدم املباديتعلق بالشروط اليت وضعها الفقهاء كشرط ن
  لقلب نظام احلكم  أو بعمٍل سليب ستعمال السالح ضد الدولةاجيايب  كأالفيئة  و اخلروج بعمل 

 )4(كاإلمتناع عن اخلضوع لألوامر و القوان ن اليت تفرضها الدولة
أما التأويل فإن املعترب فيه أن ال يطمس به سنة وليس فيه إحالة شيء من الدين  ، فيقع  
   أويل السائغوهو ما عرب عنه الفقهاء بالت )5(اخلروج  ةللنصوص نتج عنه اإلعتقاد بصح يءاطبتفسري خ

كتأويل معاوية بن أيب سفيان رضي ا هل عنه يف أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان  رضي ا هل عنه قبل 

                                                      

 161ص  ،6ج، د.ط، كشاف القناع عن متن االقناع ،البهويت ( 1)
 55ص د.ط، .االحكام السلطانية  ،أيب يعلى ( 2)
 2044-94ص  ،  د.ط، المحلى في شرح المجلى بالحجج واالثار ،ابن حزم ( 3)
  63ص ، رسالة دكتوراه  ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ،حممد خري هيكل ( 4)
 2044ص   ،المحلى في شرح المجلى بالحجج واالثار  ،ابن حزم ( 5)
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ڳ   چبيعة علي ابن ايب طالب رضي ا هل عنه ، و يرى البعض أن شرط التأويل مل يرد يف قوله تعاىل 

ے  ۓ     ےھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 )2(فذكر البغي مطلقًا غري مقيد بشرط التأويل(1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
أما املغالبة ،)3(الذي يكون فيه اخلروج دون تأويل و إمنا طلباً للحكمال ابن حزم ) وهو البغي اجملرد (ق

 )4(فهي إظهار القهر و عدم املباالة وإن مل يقاتل
 ث صور: الا ال خترج عن ثهنإنستخلص من تعريف الفقهاء للبغي أن اجلرمية مىت وقعت ف 

تتمثل يف إستخدام مجاعة من املسلم ن  القوة بقصد خلع اإلمام طلبًا للحكم و  :ولىالصورة األ
الرياسة سواًء كانوا متأول ن يف ذلك أم غري متأول ن ، وهي أكثر الصور دقًة يف التعبري عن جرمية البغي 

عتداء فاال)5( ة إىل قلب نظام احلكم من غري الطريق املشروع أو بالقوةو بوصفها الثورة على اإلمام،أو الدع
و املراد بكلمة )6(ا إلنقاذ الشعب من ظلم وجور السلطان بزعمهمؤ موجه إىل اإلمام دون غريه فهم جا

ستخدام اهلية ، أو القتال الداخلي ، أو اخلروج ما يرادفها من عبارات مثل الثورة املسلحة ، أو احلرب األ
و مثال ذلك  )7(حصلت الثورة من أجلها ليتاالعنف يف سبيل الوصول إىل حتقيق األغراض السياسية 

خروج مروان بن احلكم يف الشام على عبدا هل ابن الزبري بعدما متت له البيعة يف العراق و مصر واحلجاز 
أما مثال اخلروج بتأويل فهوخروج  )9(فهو خروج طلباً للحكم بال تأويل )8(وقسم كبري من أهل الشام 

 )10(الً معذوراً يف صف ن  فقد كان متأو  ا هل عنهما أيب طالب رضييب سفيان على علي بن أمعاوية ابن 
فحاشاه رضي ا هل عنه أن يكون قصد بذلك طلب احلكم والرياسة وهو كاتب وحي رسول ا هل صلى 

                                                      

  9سورة احلجرات: اآلية  ( 1)
 64ص ، رسالة دكتوراه  ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ،حممد خري هيكل ( 2)
 2044ص ، المحلى في شرح المجلى بالحجج واالثار،  ابن حزم( 3)
 .299ص 4ج ، د.ط ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  مشس الدين حممد عرفة الدسوقي( 4)
  21ص 2ج ، د.ط، بالقانون الوضعيمقارنا  التشريع الجنائي االسالمي  ،عبد القادر عودة ( 5)
 127ص ،  د.ط، الجريمة –الجريمة و العقوبة في الفقه االسالمي ،  مد أبو زهرةحم ( 6)
 63ص ، د.ط ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،  حممد خري هيكل ( 7)
 .672 -، 666ص  ،11ج .البداية و النهاية،  ابن كثري ( 8)
المراجع السابق،    ،حممد خري هيكل وانظر:  ،2044ص ، شرح المجلى بالحجج واالثارالمحلى في ،  ابن حزم ( 9)

 .94ص
 2044ص ، المرجع السابق،  ابن حزم ( 10)
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: ال أبايعه حىت يسلمين قتلة عثمان ، فإنه قتل مظلوماً ، و قد قال تعاىل :ا هل عليه وسلم فكان يقول
 .)1(چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ 

ب عليهم وج دخول يف طاعة اإلمام أو مبنع حقمتناع مجاعة من املسلم ن من الإ وهي :الصورة الثانية
شرط تنصيب اإلمام  على أن –بتأويل ، فتعتزل أهل العدل وتتحيز بدار تتميز هبا وتنصب عليها إماماً 

يب بكر أمتنعوا عن دفع الزكاة زمن خالفة ذلك من إو مثال )2(بقتال  ئهو إن مل تباد - خمتلف فيه
وقد كانوا بغاة متأول ن وليسوا من أهل الردة ، قال اإلمام  ، الصديق رضي ا هل عنه فقاتلهم

 :قوم متسكوا باإلسالم ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول هلم)):الشافعي
حلق ، ومن و اإلرتداد مبنع ا، أهل الردة؟ قال: فهو لسان عريب ، فالردة اإلرتداد عما كانوا علية بالكفر 

 :ستدل بقول عمر بن اخلطاب رضي ا هل عنه أليب بكرا(( و رتد عن كذا ا:رجع عن شيئ جاز أن يقال
ال ا هل ، فإذا يقولوا ال إله إ)) أمرت أن أقاتل الناس حىت  :أليس قد قال رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم

ن حقها هذا م :هم و أمواهلم إال حبقها ، و حساهبم على ا هل(( وقول أيب بكرءقالوها عصموا مين دما
معرفة منهما )):عيقال الشاف ،لو منعوين عناقاً مما أعطوا رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم لقاتلتهم عليه 

وقد أمجع   )3(((باإلميان ، ولوال ذلك ما شك عمر يف قتاهلم معاً بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك
 )4(الصحابة على قتال مانعي الزكاة بوصفهم بغاة 

و )5(بتدعوهاوهم الذين خيرجون على اإلمام ، و خيالفون اجلماعة ، وينفردون مبذهب  :الصورة الثالثة
وحكمهم عند مجهور الفقهاء ومجهور  )6(هم و أمواهلم ءويكفرون الصحابة واملسلم ن ويستحلون دما

و مثال هؤالء طائفة  إعتزلت  علياً  ،)7(أهل احلديث حكم البغاة فهم يستحلون القتل بتأويلهم الباطل
ومة وقتلوا بوله احلكلق ؛ رضي ا هل عنه بالنهراوان ، بعد أن رفضوا التحكيم وكفروا عليًا رضي ا هل عنه

ليهم ، فأرسل اليهم  أن سلموا قاتله فقالوا كلنا قتله قال: رت عامله عبن األب عبدا هل بن خبا
                                                      

  33سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ( 1)
 .381ص ، 12ج، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ، الروياني :وانظر، 55ص،  االحكام السلطانية ،أيب يعلى ( 2)
 516ص  ،5ج ، األم،  الشافعي ( 3)
 . 238 ، ص12ج،  3طالمغني   ،بن قدامةا ( 4)
 54ص،  االحكام السلطانية  ،أيب يعلى ( 5)
 239ص  12ج ، المرجع السابق،  بن قدامةا ( 6)
 93ص  6ج، د.ط، فتح القدير، شرح فتح القدير  ،بن اهلماما ( 7)
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و قد سئل اإلمام علي رضي ا هل عن اخلارج ن  )1(ستسلموا إذًا أقتلكم  فسار إليهم فقتل أكثرهم اف
 )2(عليه يف النهراون فقال: هم قوم أصابتهم فتنة ، فعموا فيها ، وبغوا علينا ، وقاتلونا فقاتلناهم 

 :و االرهاب و اإلختالف بين البغي والحرابة  تفاقأوجه اال :المطلب الثاني
ختالف بينه وب ن إلا تفاق ووجه اإلأ نيعتقد الباحث بعد بيان مفهوم البغي يف املطلب السابق لزوم بيا

بعض اللبس يف  يثريبعض املطلحات اليت تتشابه معه يف بعض عناصرها كاحلرابة و اإلرهاب  مما قد 
 :ب ن البغي و سنتناوهلا فيما يلي التفرقة بينها و

 الحرابة: :جريمةأوالً  
أصلها حرب قال ابن منظور يف لسان العرب احلرب نقيض السلم وهي يف األصل مصدر ، وهي  يف 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ قوله تعاىل:

 .)5(يعين املعصية(4)چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ں  چ :أي بقتل .. ويف قوله تعاىل(3)چې  
لى بأهنا خروج مجاعة معصوم ن على التأبيد ع: ))صطالح الفقهاء فيعرفها احلنفية إ ما يفأ

قع إال من مجع ن احلرابة ال تإو عند بعض احلنفية وفقًا للتعريف ف (( مثلهم و قطعهم الطريق عليهم
احلنفية على  كثروأوذلك لتكون هلم شوكة يقوون هبا على غريهم ،  ؛ من الناس فال تتحقق من الواحد

قال ابن ف:املالكية عندما أ)6(أن احلرابة تتحقق من الواحد مىت كان ممتنعًا بقوته قادراً على قطع الطريق
هي اخلروج إلخافة السبيل بأخذ مال حمرتم مبكابرة قتال أو خوفه أو إذهاب عقل ، أو قتل )) :عرفة

من  ثريهك  او يشمل هذا التعريف صور  (( ،و جملرد قطع الطريق ال إلمارة وال نائرة و ال عداوة خفية أ
 )7(مهها قوله )) ال إلمارة (( أي ال ألجل أن يكون أمرياً فليس يف احلرابة معىن طلب السلطة والرياسةأ

)) هم القوم يعرضون بالسالح للقوم حىت يغصبوهم جماهرة يف الصحاري و  :وقال الشافعي
الطرق (( قال النووي يف صفة احملارب ن )) وتعترب فيهم الشوكة ، و البعد عن الغوث ، و أن يكونوا 

                                                      

 55ص، المرجع السابق  ،أيب يعلى( 1)
 . 242ص  ،12ج ، المرجع السابق  ،بن قدامة( 2)
  279سورة البقرة: جزء من اآلية  ( 3)
 33: جزء من اآلية املائدةسورة  ( 4)

 303ص،  1ج.لسان العرب، ابن منظور( 5)
 .50ص  ،العدد الثاين  ،ه 1420نشور يف جملة العدل ممقال  ، جريمة الحرابة والفرق بينها وبين جريمة البغي ،الفريان( 6)
 52ص ، المرجع السابق،  الفريان( 7)
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اما احلنابلة فقال  )1(مسلم ن مكلف ن فالكفار ليس هلم حكم قطاع الطريق و إن أخافوا السبيل ((
و عند )2(ه ا هل: )) هم الذين يعرضون للقوم بالسالح يف الصحراء فيغصبوهنم املال جماهرة((اخلرقي رمح

ض )) احملارب هو املكابر املخيف ألهل الطريق ، املفسد يف سبيل األر  :الظاهرية قال ابن حزم يف احمللى
فس أو يل بقتل ن، سواء بالسالح أو بال سالح ..(( فعند الظاهرية كل من حارب املار و أخاف السب

 )3(نتهاك فرج فهو حماربأخذ مال أو جلراحة أو ال
البغي فيتفق  ختالف معألتفاق و اإلا نا هلا سابقًا أوجه  تب ن من تعريفات احلرابة اليت أشر و 

كل يف  ذا توافر إو احلرابة إال أعتبار البغي إالشوكة ركن لكل منهما فال ميكن  البغي مع احلرابة يف أن
، و أن ما لى اإلمام ع البغاة واحملارب ن قتال بها ، كذلك يتفقان يف وجوبييستقو لنعة املو  ةشوكالمنهما 

 اً قاشعن اإلمام و  ارجاً هم أوجه اإلتفاق بينهما أن كل منهما يعد خأو لعل ، وجد بيد كل منهم مردود 
 بالعصيان ، كما أن كل منهما ال يقع إال جماهرًة.  اً الطاعة و جماهر  العص

ه آبدافع ر ج فاخلارج إمنا خر ، ساسي يف البغيأالتأويل ركن  أن ختالف فتتمثل يفأما أوجه اإل
ل و إال اإلصالح ، أما احملارب فليس له تأوي يريدصحيحاً ألجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال 

 ه إىلجغي مو يف الب عتداءهلم ، فقصد االنفسهم وأمواأعراضهم و أعتداءً على اخرج إلخافة الناس و منا إ
فاحملاربون قطاع طرق خرجوا عن  ،)4(عتداء موجه إىل عامة الناسن االإاحلاكم على عكس احلرابة ف

يسعون يف  و خييفون و طاعة اإلمام بغري تأويل ، سواًء هلم منعة أو بال منعة يسرقون املال و يقتلون
ك حرمات ا هل بسفك الدماء ، وانتهاشهار السالح و قطع السبيل ، والتعدي على إب اً األرض فساد

 )5(احلرمات و هذا أفضع من البغي 
رهب يرهب و رهبًا أي خاف و رهب الشيئ أي خافه و  :رهاب يف اللغةاإل:اإلرهاب : جريمةثانياً 

 )6(أخافه و فزعه  :أرهبه و رهبه و اسرتهبه

                                                      

 55ص،  العدد الثاين  ،ه 1420نشور يف جملة العدل ممقال  ، جريمة الحرابة والفرق بينها وبين جريمة البغي ،الفريان(1)
 .56،  صالعدد الثاين  ،ه 1420مقال نشور يف جملة العدل  ، جريمة الحرابة والفرق بينها وبين جريمة البغي ،الفريان( 2)
 58ص ، المرجع السابقالفريان،  ( 3)
 75ص ، المرجع السابقالفريان،  ( 4)
 93ص  ،رسالة دكتوراه،  دراسة مقارنة،  و القوانين الوضعية الجريمة السياسية في الفقه االسالمي  ،ابو بكر صاحل( 5)
 436ص 1ج، لسان العرب،  ابن منظور( 6)
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ن مبفهومه و دمهلا الفقهاء املتقيت مل يتعرض رهاب من املصطلحات احلديثه الن اإلإصطالح فما يف اإلأ
چ :أثناء اجلهاد أو القتال املشروع وهو املراد من قوله تعاىل اً ومشروع اً املعاصر و إن كان املعىن معروف

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  

أما يف املفهوم (1)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ەئائ  ائ  ەئ
عتداء أو ختويف أو تدمري ، أو مساس مبصاحل الدول ، بغري حق ، دون ارهاب: هو كل املعاصر فاإل

 )2(وجود حرب فعلية أو معلنة
العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو  :رهاب بأنهاجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة اإل وعرف

 بغري حق ، وما يتصل بصور احلرابة و – ه، وعقله ، ومالدينه ، ودمه –بغيًا على اإلنسان دول ، 
إخافة السبيل ، وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف ، أو التهديد ، يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي 

أو  حياهتمض تعريلذائهم ، أو يفردي أو مجاعي ، يهدف إىل إلقاء الرعب ب ن الناس ، أو ترويعهم ، بإ
فه إحلاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد املرافق و األمالك العامة أو حريتهم أو أمواهلم للخطر ، ومن صنو 

اخلاصة ، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، وهو التعريف الذي أخذت به اإلتفاقية 
  1998العربية لإلرهاب 

وعرفه جممع البحوث اإلسالمية باألزهر: بأنه ترويع اآلمن ن و تدمري مصاحلهم و مقومات 
 حياهتم ، و اإلعتداء على أمواهلم وأعراضهم و حرياهتم و كرامتهم اإلنسانية بغياً وإفساداً يف األرض.

بيل ا هل أو جهاداً يف س فهو اماحمموداً يعترب يف مفهومة غري املعاصر  رهابن اإلإوعلى ذلك ف
أما يف ،فلم يكن له معىن غري هذا عند املتقدم ن ،  همحداث الرهبة واخلوف يف نفوسإب لألعداءدفعاً 

 تلكاهتميتمثل يف اإلعتداء على اآلمن ن و ترويعهم وسلبهم و ختريب مممفهومه املعاصر عند املتأخرين ف
 لذلك فمفهوم االرهاب عند املتقدم ن خيتلف)3(حتقيقًا الهداف سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية  ؛

 )4(هاب ر حيث يتفق مع املفهوم املعاصر لإل،ر  كله ال خري فيهالبغي الذي هو ش مفهوم عن

                                                      

 60سورة األنفال: اآلية  (1)
 786ص 13ج، 3، طموسوعة الفقه االسالمي، وهبة الزحيلي( 2)
 .52-50ص ، رسالة ماجستري  (،الجريمة السياسية ضد االفراد ) دراسة فقهية مقارنة ، هاين رفيق حامد عوض( 3)
 17ص  ، اإلرهاب و مرادفاته من البغي واإلفساد ،عبدالرمحن بن مجيل( 4)
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ومما تقدم ميكن أن خنلص إىل أن البغي يتفق مع اإلرهاب يف أن كل منهما خروج على اإلمام مغالبة و 
م  دون عامة امعتداء إىل اإلالف يف أن البغي يوجه االبالقوة ، و تنفيذاً هلدف سياسي ، إال أن اخل

نحية اإلمام  غي هو تبعتداء اإلرهايب إىل عامة الناس ، وأن اهلدف أو القصد يف اليوجه االالناس بينما 
ن أن البغاة هم قوم  الً عفض ختويفهم تعبرياً عن موقف مع ن ، ترويع الناس و منه رهاب القصدبينما اإل

 رهابي ن. قق عند اإلوليس هذا متح، عن املنكر يرون أهنم إمنا خرجوا لألمر باملعروف والنهي  ونمتأول

 :في التشريع الوضعيومفهومها البغي  جريمة تعريف :لثالثاالمطلب 
لبغي يف الشريعة ا يقابله مصطلحبق أن بينا أن مصطلح اجلرمية السياسية يف التشريعات الوضعيه س

للوقوف  ؛تشريعات الوضعية دراسة مفهوم اجلرمية السياسية يف ال و عليه فإنه من املهم،اإلسالمية 
 فهوم البغي يف الشريعة اإلسالمية.على حمل االتفاق و اإلختالف مع م

يف الفصل  بينت كما  –أن للجرمية السياسية جذورها التارخيية عرب العصور  من رغمفعلى ال
فنشأة  ،إال أن وضع تعريف دقيق هلا شكل حتدياً  لفقهاء القرن ن التاسع عشر و العشرين  -التمهيدي
اليت أحدثت تغيريات  جتماعيةفرنسية و النظريات السياسية و االالفقهية املتأثرة بافكار الثورة الاملذاهب 

جذرية يف حركة التطور اإلنساين وظهور املذهب احلر  ، مث ما أنتجته حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية 
 وحتديد موقف م اإلجرام السياسيمن أنظمة فاشيه و دكتاتورية ، كل ذلك كان له تأثريه املباشر يف مفهو 

ي ثابت من اجلرمية السياسية ، فاألنظمة الدميقراطية املستقرة ختتلف يف نظرهتا إىل اجملرم السياس فقهي
ئرة التجرمي جتماعيًا و سياسيًا  إذ تتوسع يف دااقتصاديًا و استقرة املنظمة الدكتاتورية غري عن تلك األ

ية ختالل موازين القوى العسكر املنظمات اإلقليمية والدولية فإن السياسي ، كما أنه على صعيد ا
 ىل تباين مواقف تلك املنظمات إزاء اجلرمية السياسية ما  نتج عنهإقتصادية وتقاطع املصاحل أدى واال

 يراه البعض ، عند البعض مشروعاً  اً قرارات تفتقر إىل معايري العدالة واملساوات ، فما يعد كفاحاً مسلح
ود خر داخاًل ضمن حدلرأي عند البعض يعد عند البعض اآلعماًل إرهابياً، و ما يعد حريًة ل خراآل

قبل القرن التاسع  اً إن املفهوم الذي كان سائد )1(.اإلجرام السياسي و لو مل يستخدم الدعوة اىل العنف
عشر بأن القانون اجلنائي ال يلتقي مع السياسة بل يعتمد على مفهومه اإلنساين اخلاص قد تغري فأصبح 

                                                      

  ،رسالة دكتوراه  ،السياسية  دراسة مقارنة من نطاق التجريد القانوني الى التطبيق العمليالجريمة  ،أمحد حممد عبد الوهاب( 1)
 .16ص 
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مية جتماعية للنظام القائم ، ولذلك فإن اجلر قتصادية و االمرآة تعكس األفكار السياسية و االالقانون 
ن معارضه ، فإن جنح هذا الصراع مل يكالسياسية ما هي إال حصيلة صراع ب ن نظام سياسي وب ن 

يكتنفه  جلرمية السياسية أمراً اللجرمية وجود وإن فشل  صار جرمية عظمى وهذا ما جيعل حتديد مفهوم 
، ولعل السبب فضاًل عن عدم إستقرار موقف التشريعات إزاء اجلرمية السياسية   )1(الغموض و اإلهبام

شدة والتغليظ بوصفها جرائم خملة بأمن الدولة وهو لب من موقف املتساهل املتعاطف إىل موقف ال
اجلرمية السياسية ، فإن عبارة السياسة متحولة وغري مستقرة وال جيوز أن تكون أساساً لنظرية يف صلب 

ألن من صفات املفاهيم القانونية الثبات و اإلستقرار ، ومن صفات املفاهيم ؛ قواعد القانون اجلزائي 
ظروف الطارئة و التبدالت املستمرة ، وهذا ما جعل العديد من التشريعات تعزف السياسية مراعاة ال

حماوالت يف وضع  الوضعي ن وقد كان للفقه والقضاء)2(عن وضع تعريف قانوين للجرائم السياسية 
 تعريف للجرمية السياسية سنتناوهلا فيما يلي: 

 المذهب الشخصي أو النظرية الذاتية:
فمىت كان  اآلمثفعله ة والباعث وراء إقدامه على ىل شخص مرتكب اجلرميإهب نصار هذا املذأينظر  

و جتد هذه النظرية معيارها يف الركن املعنوي للجرمية و بواعثها  )3(الباعث سياسياً  كانت اجلرمية سياسية
 إجتاهات شكلت قوام هذا املذهب . ة، ويف واقع األمر فإن هذه النظرية تقوم على ثالث

يعترب الباعث على اجلرمية هو املعيار الذي مييز اجلرمية السياسية ،  :الدافع أو الباعث إجتاه
رتكاهبا باعث أو دافع ااجلرمية اليت حيمل الفاعل على  :فيعرف أنصار هذا اإلجتاه اجلرمية السياسية بأهنا

ل يف نطاقها نه يدخأمن مفهوم اجلرمية السياسية حىت  جتاه أنه يوسعإل، و قد أخذ على هذا ا)4(سياسي 
 ستظهاره. صعب انه معيار يا أتى جرميته بدافع سياسي ، كما أمنادية جملرد أن يتذرع اجلاين أنه إجرائم ع

ييز جتاه فإن الغاية الىت يتوخاها اجملرم من وراء فعله هي معيار متوفقًا هلذا اإل :الغرض أو الغاية إجتاه
السياسي أو  معتداء على النظال غري مشروع يستهدف فيه فاعله االالسياسية ، فكل فع اجلرمية

نفس الزاوية  جتاه مننتقد هذا اإلااجلرائم السياسية ، وقد  جتماعي القائم يف البالد يدخل يف عداداال
                                                      

 . 35ص  ، الجرائم السياسية و أوامر االعتقال و قانون الطوارئ  ،عبد احلميد الشواريب( 1)
 . 52ص ، المرجع السابق ،عبد احلميد الشواريب( 2)
 42ص ،السياسية  دراسة مقارنة من نطاق التجريد القانوني الى التطبيق العملي الجريمة ،أمحد حممد عبد الوهاب( 3)
 56ص ، المرجع السابق ،عبد احلميد الشواريب( 4)
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نتقد منها سابقه من حيث سهولة مشول مفهومه جلرائم عادية بدعوى أن الغاية و اهلدف كان االيت 
 سياسياً. 
رض منها حبيث تكون اجلرمية سياسية إذا كان الدافع والغ :  مع ب ن االجتاه ن السابق نجتاه اجلإ

يقول   ن ، وسباب اليت وجهت للرأي ن السابقيسلم هذا الرأي من النقد لذات األسياسي ، و مل 
ن جتمعت عناصر الركن املعنوي كلها فإهنا ال تصلح جمتمعة ألا) أنه لو :الدكتور عبداحلميد الشواريب

 .)1(تؤلف وحدها املعيار احلاسم يف حتديد طبيعة اجلرمية وتعي ن ما هيتها ( 
 المذهب الموضوعي: 

دى عليه ، وبناًء عليه تيتمثل يف احلق املعمية السياسية ن املعيار لتحديد اجلر إوفقاً للمذهب املوضوعي ف
عتداء على الدولة أو نظامها السياسي أو حقوق األفراد السياسية ، وهي إن اجلرمية السياسية هي كل إف

تقد املعيار ، وقد ان )2(املفهوم تشمل جرائم أمن الدولة من جهة اخلارج و جهة الداخل  اوفقًا هلذ
املعنوي فال  ىل الركنإعتبار اياسية من جانب ركنها املادي دون رمية السىل اجلإألنه ينظر ؛ املوضوعي 
ى أمن الدولة عتداء علعتبار جرائم اإلامر الذي يؤدي إىل ث و الغاية معيارًا للجرمية ، األيعترب الباع

د بادرت كبها و قاخلارجي جرائم سياسية على الرغم من ما فيها من صفات اخلسة والدنائة  يف مرت
تداء واقع عائم السياسية على الرغم من أن اإلخراج هذه الطائفة من عداد اجلر إىل إم التشريعات معظ

 )3(على الدولة وبالتايل فهي جرائم سياسية حبتة وفقاً هلذا املعيار
فيما وردها تباعاً للجرمية السياسية و اليت سناملختلفة العديد من التعاريف  الوضعي لقد قدم الفقه

 :يلي
هي اجلرمية  ) اجلرمية ذات الطابع السياسي ::عرف اجلرمية السياسية بأهنا الفقيه وارتون تعريف

 )منه اً تشكل جزء اليت تالزم اإلضطراب السياسي و
ع ليت تقرتف وتكون السياسة هي الغرض أو الدافا: )هي اجلرمية بأهنا  الفقيه دالوز عرفهاو 

 لب النظام السياسي. ،بطرق جنائيةتعديل ، أو حترير ، أو هدم أو ق

                                                      

 58ص،  الجرائم السياسية و أوامر االعتقال و قانون الطوارئ ،عبد احلميد الشواريب( 1)
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 هي جرائم أمن الدولة اخلارجي والداخلي ( وميز اجلرمية السياسية بطبيعة احلق) :فيدالالفقيه تعريف 
 .املعتدى علية و البواعث الدافعة اليه 

لسياسية بأهنا ) كل عرف اجلرمية افقد م  1935املؤمتر الدويل لتوحيد القوان ن العقابية  أما
 .  (عتداء على نظام الدولة السياسي و حقوق املواطن ن السياسيةاجرمية ترتكب 

عتبارها إ تكون موجهة مباشرة ضد الدولة بهي اجلرائم اليت) :األستاذ السعيد مصطفى السعيدتعريف 
 )1((هيئة سياسية سواء من حيث موضوعها أو البواعث اليت تدعوا إليها

ن األصل إعمل سياسي جيرمه القانون ، ويقول ) : ستاذ الدكتور حممود جنيب حسينتعريف اال
يف اجلرمية السياسيةأن تتجه إىل العدوان على احلقوق السياسيةللدولة و أن تدفع مرتكبها بواعث تتصل 

 )2(بتوجيه النشاط السياسي للدولة على حنو مع ن ( 
جتهت حنو تعريف ها من إفمنفيما بينها ، وعلى مستوى التشريعات الغربية و العربية فقد تباينت 

السياسية يف قانون  ةملاين عرف اجلرميذلك للفقه والقضاء ، فاملشرع األ اجلرمية السياسية و منها من ترك
م فنص على أن ) اجلرائم السياسية هي اجلرائم املوجهه مباشرًة  1929ملاين الصادر سنة العقوبات األ

عضو يف احلكومة ، أو هيئة عامة ، أو إىل احلقوق إىل وجود الدولة أو سالمتها أو إىل رئيس الدولة أو 
د أخذ املشرع جنبية ( و قات الطيبة ب ن الدولة و الدول األاملدنية اخلاصة باإلنتخابات ، أو إىل العالق

ملاين باملعيار املوضوعي ، كذلك املشرع اإليطايل الذي مجع ب ن املعيارين املوضوعي والشخصي فنص األ
لسياسية هي كل جرمية متس مصاحل الدولة أو حقوق األفراد السياسية و أن اجلرمية على ) أن اجلرمية ا

 على صعيد التشريعات ا، أم )3(العادية تعترب سياسية إذا أوحت هبا كليًا أو جزئيًا بواعث سياسية (
( من قانون  195فاملشرع السوري ذهب بإجتاه تعريف اجلرمية السياسية فنصت املادة ) ، العربية 

، دافع سياسيقدم عليها الفاعل بأياسية هي اجلرائم املقصودة اليت ) اجلرائم السعلى العقوبات السوري 
قاد لدافع أناين ناعل قد وهي كذلك اجلرائم الوقعة على احلقوق السياسية العامة و الفردية مامل يكن الفا

املشرع املصري مل يفرق ب ن اجلرمية السياسية واجلرمية العادية فلم ف، و على العكس من ذلك ( دنيئ
يقتصر ذ إ ، فقد جتنب الغموض و التموج الذي حييط مبفهوم اجلرمية السياسية ، و يضع هلا تعريفاً 

                                                      

 38ص ، الجرائم السياسية و أوامر االعتقال و قانون الطوارئ، عبداحلميدالشواريب( 1)
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من اجلرمية السياسية يف حدود اإلعرتاف حبق احلماية السياسية للمجرم السياسي  املصري موقف املشرع
جرائم سياسية  انوينالق ترب لدى الفقهللجوء ، و إن كان قد نص على بعض اجلرائم الىت تتعمبنحه حق ا

جتاه من املشرع املصري ال يعين ن هذا اإلأ، ويذهب رأي إىل  )1(عتربها من جرائم القانون العامانه أاال
ىل أنه مل مييز ب ن اجلرمية السياسية واجلرمية العادية فالقواعد املوضوعية واإلجرائية للتشريع املصري تشري إ

من  53ص املادة نيف اللجوء السياسي الوارد  بإقرار حقمتييز اجلرمية السياسية عن العادية ويستدل 
رع املصري وإن كان قد جرد اجلرمية من وصفها السياسي ،  فإنه قد الدستور املصري و يعترب أن املش

تناوهلا عرضاًدون حتديد مفهومها ، أو بيان وصفها يف بعض القوان ن ومراسيم العفو الشامل عن اجملرم ن 
،  ياسيةتعريف اجلرمية الس عنردين والعراقي يف العزوف وكذلك كان موقف املشرع ن األ )2(السياسي ن

 493نص املادة باجلرمية السياسية  جتهت إىل تعريفاشرع اللييب  فقد كان من التشريعات اليت أما امل
ة سياسية يف ) وتعد اجلرميحيث عرف اجلرمية السياسية بقوله : من قانون االجراءات اجلنائية اللييب 

كما تعد   األفراد ،حكم القانون اجلنائي كل جرمية متس مبصلحة سياسة الدولة أو حبق سياسي ألحد 
كتفى يف قانون ا رتكاهبا سببًا سياسيًا ( و جرمية سياسية اجلرمية العادية اليت يكون الدافع األساسي ال

و هي  ،جراءات جنائية إ 493ائم سياسية وفقا لنص املادة فعال اليت تشكل جر األالعقوبات بتجرمي 
ن م جرائم ) الباب االول من الكتاب الثايناجلرائم املضرة بأمن الدولة الداخلي واليت أوردها ضمن 

م بشأن جترمي احلزبية 1972لسنة 17قانون رقم ال( وكذلك بعض القوان ن اخلاصة مثل  قانون العقوبات
 .  م2012لسنة  2لغي بالقانون رقم أالذي  
نسبية وفيما يلي السياسية اخلالصة و الن اجلرائم السياسية وهي اجلرائم ب ن نوع ن منالقانو فقهاء ويفرق 

 بيان ذلك : 
 الجريمة السياسية الخالصة و النسبية: 

هي الدولة ه يألن اجملين عل؛ هنا تكون جرمية سياسيةً  صرفة إذا كان حملها الدولة فإاجلرمية السياسية  
تقع عتداء على أكثر من حق فذا كان  االإو هو ما يعرف باجلرمية السياسية اخلالصة ، أما ، دون غريها 

اسية النسبية على هذه احلالة باجلرائم السي القانوين طلق الفقهأمع اجلرمية السياسية ، جرمية عادية فقد 
 :ن من هذا اإلرتباطرتباطاً وثيقاً حبيث يتكو افيذهب رأي إىل أهنا جرائم عادية ترتبط باجلرائم السياسية 
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ق عليها وىل يطلففي احلالة األ ، ائم معنوي أو صوريتعدد جر  ماإو ما تعددجرائم مادي أو حقيقي ، أ
خر هي اجلرائم اليت تكون آ، و مبعىن )1(اجلرائم املرتبطة و يف احلالة الثانية اجلرائم املركبة او املختلطة 

البواعث أو عن  رتكبت فيهااظر إليها بعيداً عن الظروف اليت فيها الصفة السياسية غري واضحة إذا ن
و للوقوف على مدى تأثري العالقة ب ن اجلرائم العادية و الصفة )2(هداف اليت دفعت إىل إرتكاهباواأل

 السياسية للجرمية سنتناول كال احلالت ن بالتفصيل . 
 الجرائم السياسية المختلطة:

لقانون جرمية من جرائم اعتداء قد يشكل عتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسي فاالاهي كل  
يس ئعتداء على شخص ر العتداء على مصلحة سياسية و هو تعدد معنوي صوري ، و لعل ااالعام و 

عتداء يشكل اال إذ، فضل هلذه اجلرمية تيال السياسي هو النموذج األغا يعرف باإلمالدولة بالقتل في
اة وهو داء كان على احلق يف احليعتة قتل يف القانون العام بوصف االعلى حياة رئيس الدولة جرمي

م ، غري أن هناك كخرى فهو مدفوع بدافع سياسي كتغيري نظام احلأملكفول جلميع البشر ، ومن ناحية ا
ن أو اً خصيم شأكان سياسيًا   افع سواءً غتيال الصفة السياسية بغض النظر عن الدمن ينكر على اإل

ميكن من حتديد وصف دقيق هلذا  و ألجل وضع معيار )3(القانون ن يكفلهأمحاية احلق يف احلياة جيب 
مىت رجحت ف ىل أن املسألة منوطة بالسلطة التقديرية لقاضي املوضوعإذهب جانب من الفقه  رتباطإلا

عرف  و عتداء حبيث كان هو الغالب فاجلرمية سياسية و إال فهي جرمية عاديةالصفة السياسية يف اال
سجم مع القاعدة العامة يف القانون نعلى الرغم من أن هذه النظرية تو ، هذا الرأي بنظرية الرجحان

ن نقد إذ د ، إال أهنا مل تسلم ماجلنائي من أنه يف أحوال التعدد املعنوي ختضع الواقعة للوصف األش
هنا مل تضع قواعد عامة ثابتة للمشكلة ، بل أحالتها على القضاء للرتجيح ب ن الصفت ن وحبسب ظروف  إ

ري عن ) فهي تكل إىل السلطة القضائية حرية التعب:، و يقول الدكتور عبد احلميد الشواريب كل واقعة
موقف الدولة السياسي حيال املشكلة املطروحة عليها وهذا يكاد يكون أقرب إىل السياسة من 

 )4(القانون(
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 :  الجرائم  المرتبطة بجريمة سياسية
ادث السياسية ذه احلو أثناء حوادث سياسية ، وترتبط هب هي إرتكاب جرمية من جرائم القانون العام يف

وهو ما يعرف بالتعدد املادي أو احلقيقي ، ومثاله اجلرائم اليت تقع أثناء  )1(برابطة سببية مباشرة 
اإلضطرابات و الثورات واحلروب األهلية ، و اإلشكالية يف هذه احلالة تكمن يف تأثري اجلرمية السياسية 

مية جراائع اإلالصبغة السياسية كافة الوقعلى اجلرمية العادية فيستغرق الوصف السياسي للوقائع ذات 
اليت يشملها القانون العام واملرتبطة هبا حبيث تطبق على اجملرم العادي امليزات اليت قد تقرر للمجرم 

الية ، فذهب شكجياد حل هلذه اإلإ القانوين و العفو وغريها ، و حاول الفقه السياسي كعدم التسليم
فك اإلرتباط و  مىن أن يت، مبع التفريقرأي إىل أن حتتفظ كل جرمية بصفتها وهو ما يعرف بأسلوب 

ة السياسية إلغفالة حقيقة اإلرتباط ب ن اجلرمي؛ سلوب نتقد هذا األاىل كل جرمية على حده  ، وقد إينظر 
واجلرائم املرتبطة معها ، كما أنه يستحيل معه توفري حماكمة عادلة إذ ال يتصور أن تقع جرمية العصيان 

ال ف أو املؤن أو ختريب املقار لغرض السيطرة عليها ، األسلحةاملسلح دون أن ترتبط هبا جرائم هنب 
ال املرتبطة فعاجلاين على األ تن حاكمإفعال فماذا يبقى للعدالة ميكن تصور الفصل ب ن هذه األ

 )2(على اجلرمية السياسية  هبوصفها جرائم عادية لتعود وحتاكم
، حبيث ياسيةئم املرتبطة باجلرمية السراخر إىل إضفاء الصفة السياسية على مجيع اجلآوذهب رأي 

ه يسمح جتاه أننه يعاب على هذا اإلأياسية ، إال تدخل جرائم القانون العام ضمن نطاق اجلرمية الس
 بدخول اجلرائم الوحشية و اليت ال ميكن أن تضفى على مرتكبيها صفة اإلجرام السياسي. 

 من خالل نظرية اإلنطباق على عادات وقواعد احلرب أن يضع حالً  القانوين وقد حاول الفقه
وذلك من خالل املقارنة ب ن جرائم القانون العام املرتكبة خالل أحداث إضطرابات و  ، هلذه املشكلة

احلرب األهلية مع قواعد و أعراف احلرب الدولية ، فما كان مسموحًا به طبقًا لقواعد احلرب الدولية 
اسية ، وما كان منافياً لتلك القواعد و األعراف عد جرمية عادية وال يقبل القول و التذرع فهي جرائم سي

باألحداث السياسية، و قد أخذ على هذه النظرية أهنا تساوي ب ن احلرب األهلية واحلرب الدولية رغم 
ادية املرتكبة اإلختالف بينهما ، وكذلك صعوبة حتديد مدى توافر عادات و قواعد احلرب يف األعمال امل

نيف سنة ج بدورةعلى الصعيد الداخلي ، و قد أخذ هبذه النظرية معهد القانون الدويل يف مقرراته 
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على أنه ال جيوز التسليم من أجل األفعال اليت يقرتفها كل من ))م املادة الثالثة حيث نصت 1892
نوعة يف مل تكن هذه األفعال مماملشتبك ن أثناء عصيان أو حرب أهلية دفاعًا عن قضية ، ما  الفرقاء

قوان ن احلرب ، و معتربة من أعمال الرببرية الوحشية و التخريب اهلمجي ، و إذا كانت كذلك فإن 
 )1(التسليم ال جيوز يف هذه احلالة إال بعد أن تضع احلرب أوزارها (( 

خنلص من العرض السابق ملفهومي البغي و اجلرمية السياسية أن مناط التجرمي هو  :اخلالصة
عتداء على الدولة أو النظام السياسي القائم فال خالف ب ن املفهوم ن من هذه الزاوية ، إال أن ما اال

ة جلرميعلى إختالفها و عدم إستقرارها حيال ا  -توصلت إليه النظريات الفقهية يف القرن العشرين 
إستقرت عليه الشريعة اإلسالمية منذ ثالثة عشر قرناً ، فإذا كانت جرمية الرأي تعترب جرمية  -السياسية 

مم اليت ترفع كانت حرية الرأي هي مدعاة فخر األوإذا   )2(سياسية وفقاً للرأي الغالب يف الفقه املعاصر
ة الرأي السياسي و أطلقت العنان حلريفقد عرفت الشريعة اإلسالمية جرائم  )3(شعار احلضارة و املدنية 

الرأي منذ فجر اإلسالم ، وال أدل على ذلك من أن أمري املؤمن ن عمر بن اخلطاب رضي ا هل عنه خيضع 
 معرتضاً على نصيبه من  قسمة كان  قسمها أمري املؤمن ن ب ن املهاجرين ءهلسعد بن أيب وقاص الذي جا

برأسه  له عمر عضن بالربد الذي أعطيتين رأسك ، فخربضألين قد حلفت إف :واألنصار فيقول سعد
يب ألي بن و هذا ع,سحاق ، ولريفق الشيخ بالشيخ فضرب رأسه بالربد إ وقال ، رأسي عندك يا ابا

طالب رضي ا هل عنه يتعرض له خمالفوه على املنرب وهو أمري املؤمن ن ويرمونه بالكفر قائل ن الحكم إال 
كم مساجد ال مننعن :ريد هبا باطل ، لكم علينا ثالثأمسه كلمة حق اإال  هل تبارك ال حكم  : هل فيقول 

ا هل أن تذكروا فيها إسم ا هل ، و ال مننعنكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ، و ال نبدؤكم بقتال   
لسلف ا جندنتقاصًا من شأهنم ، و مل إيهم يعتربون ذلك إهانة هلم و ال كان رضوان ا هل عل  فما)4(

الصاحل وضع ذلك يف قرن اجلرائم املفسدة بل منهم من مل يعده جرمية قط ، و إن تناول أشخاصهم ، 
 عتداء على اآلحاد ، فليست له صفة خاصة جتعل األمر خيرجده منهم جرمية مل يعتربه إال كاالو من ع

مقتدين  ألهنم ما كانوا يعتربون أنفسهم صنفاً ممتازاً على الناس ؛عن مرتبة السب املعتاد إىل مرتبة أعلى 
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راء اليت كانت تشكل هتديداً للعقيدة أو طمساً لسنة اآل أما،  )1(يف ذلك بالنيب صلى ا هل عليه و سلم 
وقد تصدى هلا اخللفاء ملا فيها من كفر و  ،)2(نيراء غري معذور إبطال العمل هبا  فأصحاب هذه اآل أو

جوز  :ميةبن تيو قد جاء يف السياسة الشرعية ال ويقول الشيخ حممد أبو زهرة )) ن دين ا هل ،ردة ع
طائفة من أصحاب الشافعي و أمحد و غريهم قتل الداعية إىل البدع املخالفة للكتاب و السنة ، وكذلك  

 ألجل الفساد يف األرض ، ال ؛ كثري من أصحاب مالك ، و قالوا: إمنا جوز مالك وغريه قتل القدرية
 )3(((ألجل الردة  فالعقاب ليس ألجل الرأي و إمنا ملا يؤدي إليه من اإلفساد

حسب بل جرائم الرأي السياسية فومل تسبق الشريعة اإلسالمية التشريعات الوضيعة يف جمال 
خذ أمثار جدل و  نتهي اجلرمية اليت كااً كان هلا السبق فيما يعرف جبرمية اإلغتيال السياسي ، و أيض

ورد ب ن فقهاء القانون ، فبينما أنصار املذهب الشخصي يعتربوهنا جرمية سياسية بأعتبار أن البعاث 
عتبار أن إدها من طائفة اجلرائم السياسية بعليها سياسي، يذهب أنصار املذهب املوضوعي إىل إستبعا

عترب معهد القانون الدويل يف دورته املعقودة ، وقد إ)4(عتداء يقع على حق شخصي وهو حق احلياةاإل
م حول تسليم اجملرم ن واجلرائم السياسية )) أن اجلرائم اليت يتوافر فيها مجيع  1980يف أوكسفورد عام 

أركان اجلرائم العادية كاإلغتيال و السرقة و احلريق جيب أن ال حتول دون تسليم فاعليها مقاصدهم 
، وهذا ما يتفق مع موقف الشريعة اإلسالمية من )5(ف الدويل على ذلكستقر العر االسياسية (( وقد 

قوبة بأعتبار ربراً لتشديد العمام علي مبن ملجم لإلااإلغتيال السياسي فلم يكن الباعث على إغتيال 
 أأن هذا املبد ،عتداء وقع على رأس الدولة بل أعتربت جرمية قتل عادية كاإلعتداء على آحاد الناس اال

) إن ) :إبن ملجم و قال إسارأرساه اإلمام علي رضي ا هل عنه ،  حيث وصى ولده احلسن حبسن 
ها ب ن سالمية من يوم وجودفرقت الشريعة اإلعشت فأنا ويل دمي وإن مت فضربة كضربيت (( لقد 

صلحة ماجلرائم العادية و جرائم البغي أي اجلرائم السياسية ، و لكن الشريعة راعت يف هذه التفرقة 
ستقر على أن اجلرائم ا، فإذا كان الفقه املعاصر )6(اجلماعة وأمنها ، و احملافظة على نظامها و كياهنا
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موضوعها أو  من حيث عتداء مباشرة ضد الدولة بوصفها هيئة سياسية سواءً السياسية يوجه فيها اال
من حيث الباعث ، إلرتكاهبا وتشمل جرائم أمن الدولة من جهة الداخل ، و جرائم أمن الدولة من 

، سياسيةخلارج من طائفة اجلرائم الجهة اخلارج وإن كان بعض الفقه يستبعد جرائم امن الدولة من جهة ا
ظام ل أو حترير أو هدم أو قلب الن)) األعمال اليت يقصد منها بطرق جنائية تعدي :فتعرف بأهنا 

السياسي و إثارة إضطرابات أو كراهية لنظام احلكومة فهي اليت هتاجم فيها احلكومة يف ذاهتا مقيدة يف 
عتداء اال رعتباا، وهذا ما يقابل املفهوم الشرعي للبغي ب )1(نظامها السياسي و حقوقها املعرتف هبا ((
يف شكل ثورة أو حرب أهلية و بالشروط الالزمة يف البغاة يستهدف السلطة السياسية و أن يكون 

انت عتداء هبذا الوصف كاألمر الذي جيعل من هذه اجلرمية واضحة املعامل و احلدود ، فمىت وقع اال
اجلرمية بغيًا وجاز تطبيق أحكام البغي اخلاصة على مرتكبيها ، إن هذا اإلطار املنضبط جلرمية البغي 

  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ :يف مصدره الرباين من قوله تعاىل ليجد أساسه التشريعي

ۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

طار التشريعي للجرمية وحددت عناصرها والعقوبة اإل اإلسالمية فوضعت الشريعة(2)چۆ   ۈ  
املقررة هلا ، فكانت بذلك متفوقة على الفقه املعاصر الذي مل يستقر على مفهوم ثابت للجرمية السياسية 

 ن  اجلرمية السياسية ليست إال حصيلة صراع ب ن نظامإذ إ)) :الدكتور عبد احلميد الشواريب يقول، 
ن جنح هذا  الصراع مل يعد هناك كيان للجرمية ، و إن فشل صار جرمية إسياسي وب ن معارضه ، ف

عظمى .... إن حتديد اجلرمية السياسية يتغري تبعًا للزمان واملكان و التنظيم اإلجتماعي و اإلقتصادي 
 )3(و السياسي لكل بلد (( 
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  بين الشريعة اإلسالمية والقانون الليبي البغيجريمة أركان  :المبحث الثاني
تب ن لنا من املبحث السابق مفهوم جرمية البغي و اجلرمية السياسية ، وأن كل منهما يكون فيه حمل  

كثر دقة و حتديدًا ذلك أن عتداء شخصية الدولة ، غري أن هدف الباحث هو أن تكون املقارنة أاال
 تظام مىت توافر النالطاعة و تقويض ابغية شق عص؛ عتداء يف جرمية البغي هو السلطة احلاكمة حمل اال

لدولة عتداء مل يكن هبذا الوصف ، و إن وقع على رأس اايف البغاة الشروط املطلوبة ، فال يعد بغياً أي 
عتداء طبق عليها هذا الوصف  بسب إن حمل االانيف ح ن جند اجلرائم السياسية هي طائفة من اجلرائم 

إضفاء  هذا النوع من اجلرائم هتدف إىلفالنصوص التشريعية اليت تعاقب على هو شخصية الدولة ، 
أعظم قدر ممكن من احلماية والصيانة على شخصية الدولة وحقوقها األساسية من جهة الداخل أو من 

القانون  انون اللييب ، والق:بواباً مثل أشريعات هلذه الطائفة من اجلرائم بعض الت د  رِ ف  لذلك تـ   ؛جهةاخلارج 
نه ليس كل اجلرائم السياسية تتطابق من حيث الوصف مع جرمية البغي ، أاملصري غري أن املالحظ 

 األمر الذي يثري التساؤل عن موقع جرمية البغي من طائفة اجلرائم السياسية وحتديداً يف القانون اللييب ؟ 
فرد القانون اللييب هلذه الطائفة من اجلرائم  اليت متس شخصية الدولة سواء من جهة اخلارج أو أ

ص ول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات اللييب حيث ناألول والثاين من الباب األاخل الفصل ن الد
يف الفصل األول على اجلنايات واجلنح املضرة بكيان الدولة وهي اجلرائم الواقعة على الدولة من جهة 

م اليت اجلرائ خلي وهيو نص يف الفصل الثاين على اجلنايات واجلنح املضرة بأمن الدولة الدا ، اخلارج
ىل املساس إالدستور وأساليب ممارسته وهتدف  و إجراء تغيري علىأىل اإلنقضاض على احلكم إهتدف 

جهزهتا ،وسنتناول إن شاء ا هل دراسة هذه اجلرائم يف مطلب ن خنصص املطلب األول أاملباشر باحلكومة و 
يف  اجلنح واجلنايات املضرة بأمن الدولة الداخلي،  مث  فيها الشروعلدراسة أركان جرمية البغي و أحكام 

 للوقوف على عناصر البغي يف هذه اجلرائم . ؛ يف املطلب الثاين قانون العقوبات اللييب

 :في الشريعة اإلسالمية أركان جريمة البغي :المطلب االول
ي  والركن املعنو  ، و الركن املادي ، الركن الشرعي: كما أن للجرمية أركاناً ثالثة يف القانون الوضعي وهي 

فال بد ،  جتزئة اجلرمية ىلإاملسلم ن يتفقون مع هذا اإلجتاه ن فقهاء إفوعليه ، ال تقوم اجلرمية إال بتوافرها
، وهو ما يتفق مع )1(، و التكليف الشرعيفيد العقاب الدنيوي، و الفعل املاديللجرمية من دليل ي
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لركن الشرعي و له ا ةان ثالثالقانون الوضعي وهو تقسيم اجلرمية إىل أرك الرأي السائد حديثاً لدى فقهاء
موذج القانوين للجرمية ، النجيايب يتمثل يف مطابقة الواقعة املادية اليت يأتيها الفاعل بسلوكه مع جانب إ

ك و يتكون من السلو فخر سليب وهو عدم توافر سبب  من أسباب اإلباحة ، أما الركن املادي و اآل
 )1(لنتيجة وعالقة السببية ، و الركن املعنوي وهو العنصر النفسي الذي يربط الفاعل مباديات فعله ا

إن شاء  سنتناوهلا حيث ركان جمتمعههذه األفيها ذا توافرت إكغريها من اجلرائم ال تقوم إال   وجرمية البغي
  -يف ثالثة فروع: ا هل 

 ول الركن الشرعي:ألع االفر 
 ,  )2 (نص حيد اجلرمية و يب ن اجلزاء العقايب املرتتب عليها وهو أن يكون هناك

خرج عن أصله و  مؤمثاً صبح أ ص شرعي فهذا يعين أن هذا السلوكعندما  يقع سلوك املكلف خمالفاً لن 
من اإلباحة و شكل جرمية تستوجب العقاب ، فالشريعة اإلسالمية توجب إلعتبار الفعل جرمية أن 

من املقرر يف قواعد الشريعة اإلسالمية  هكما أن،)3يكون هناك نص حيرم هذا الفعل ، ويعاقب على إتيانه
ائ  ەئ       ى  ى        ائچ :قال تعاىلب إال بنص سابق على الفعل  ، فال عقا هما قبل ب  إلسالم جَي  ن اأ

، وجرمية البغي  )5(و يف هذا تقرير للمبدأ املعروف اليوم بأن ال جرمية وال عقوبة إال بنص (4)چەئ  وئ  
فهي ذات عقوبة مقدرة عينتها الشريعة تعييناً دقيقاً مل ترتك  )6(مما جيب فيه احلد و العقوبة بسفك الدم 

ڳ  چ :قوله تعاىل البغي يف رميحتللقاضي أي حرية لتغيري العقوبة نوعاً وال كماً ، و قد جاء النص على 

ے  ۓ     ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

فالنص صريح يف ذم البغي و وجوب قتال (7)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
الباغي فاعترب البغي جرمية عقوبتها القتال ، و اآلية وإن مل تنص صراحًة على البغي باخلروج على اإلمام 
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،  )1( ملا يرتتب عليه من املخاطر ؛ وإمنا ورد ببغي طائفة على أخرى  إال أن البغي على اإلمام أوىل
تت اإلمامة بأي وجه من اجلوه املعتربة شرعًا وجب على املسلم ن طاعته و حرم اخلروج عليه فمىت ثب

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب                 یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  :لقوله تعاىل

سلم مو لقول النيب صلى ا هل عليه وسلم فيما رواه (2)چىت  يت  جث  مث  ىث     متيب  جت  حت  خت
رسول ا هل صلى  مسعت :عن عثمان بن أيب شيبة حدثنا يونس بن أيب يعفور عن أبيه ، عن عرفجة قال

)) من أتاكم ، و أمركم مجيع  ، على رجل واحٍد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو  :ا هل عليه وسلم يقول
ر نافع وحممد بن بشاخر الذي رواه مسلم عن أبو بكر بن آلو احلديث ا )3(قتلوه (( ايفرق مجاعكم ، ف

ل ا هل صلى مسعت رسو  :حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن عالقة، قال مسعت عرفجة قال
)) إنه ستكون هنات  و هنات  ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة ، وهي مجيع   :ا هل عليه وسلم  يقول

 )4(، فاضربوه بالسيف ، كائناً من كان (
 شرعي جلرمية البغي يقوم على نص الكتاب والسنة حيث جيرم السلوكإذا فأساس الركن ال

 شروعية املعروف اليومامل أمبدسالمية التشريعات املعاصرة يف تقرير وقدرت العقوبة فسبقت الشريعة اإل
 .فحددت عناصر اجلرمية وعقوبتها

 الركن المادي: :الفرع الثاني
قاً لفقهاء فعل أو ترك أو قول قرر له الشرع عقاباً ، و وفيعترب الركن املادي صلب اجلرمية و يتحقق بكل 

قوام هذا الركن وهي السلوك اإلنساين الذي : ن الركن املادي يتكون من ثالثة عناصر هي إالقانون ف
و الرتك املخالف لألمر أو النهي ، و أن يرتتب على هذا السلوك نتيجة مادية كأثر أ الفعليتمثل يف 
ن السلوك يف جرمية البغي إ، و على ذلك ف  )5(عالقة سببية ب ن السلوك و النتيجة أن تنشأ و للسلوك ،

ملادي الذي وهو السلوك ا )6(الطاعة فهو صلب جرمية البغي امثل يف اخلروج على اإلمام وشق عصيت
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لبغاة احد عناصر الركن املادي و الذي ميكن وصفه بأنه كل فعل أو إمتناع يتخذه مجاعة من أ يشكل
،  هاحللول حمل ة أو النظام القائم والطاعة يف سبيل اإلطاحة به و تغيري السلط اخمالفة لإلمام و شقاً لعص

ولكن يشرتط أن يوجه السلوك إىل من توىل اإلمامة بأحد وجوهها املعتربة شرعاً ، بإيصاء أو مغالبة أو 
ة اإلنعزال عن اجلماعارضة بالرأي و نه ال  يكفي يف السلوك  جمرد املعأكما )1(بيعة أهل احلل و العقد

كون البغاة ا هل أن ي هالعصيان والعمل على خلع اإلمام و يشرتط اإلمام الشافعي رمحر هاظإبل البد من 
 )) لو أن رجاًل واحداً قتل على التأويل ، أو مجاعة غري ممتنع ن ، مث كانت هلم:ممتنع ن متأول ن فيقول

وقد جاء يف حاشية  )2(تكن ، كان عليهم القصاص ، و غرم املال ((بعد ذلك مجاعة ممتنعون أو مل 
)) .. وقوله خالفت اإلمام أي خرجت عليه الدسوقي على الشرح الكبري لإلمام ابن عرفة الدسوقي 

 )3(على وجه املغالبة وعدم املباالة ، فمن خرج عليه ال على سبيل املغالبة كاللصوص اليكون باغياً ((
ا و يقول املاوردي يف األحكام السلطانية )) و إذا بغت طائفة من املسلم ن و خالف سه املعىن نفو يف 

ن مل خيرجوا به عن املظاهرة بطاعة اإلمام و ال حتيزوا بدار إبتدعوه ، فإرأي اجلماعة و انفردوا مبذهب
ريت عليهم أحكام العدل جليهم اليد تركوا ومل حياربوا و أإعتزلوا فيها وكانوا متفرق ن تناهلم القدرة و متتد ا

.... و إن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة اإلمام و منعوا ما عليهم من احلقوق و تفردوا بإجتباء 
يتعرض  بقوله األموال ونفذوا بأمره األحكام مل أجتبواألنفسهم إماماً  نصبوااألموال و تنفيذ األحكام ، و 

يتب ن من  )4(باملطالبة وحوربوا لينزعوا عن املباينة و يفيئوا إىل الطاعة  (( جتبوهإألحكامهم بالرد وال ملا
ل مام البد أن يتحيز البغاة عن أهل العدفضاًل عن أنه جيب أن يوجه إىل اإلهذه النقول أن السلوك 

حكام ألنفاذ اإعزال و إظهار الشوكة أي القوة و نمام ، باإلإلطاحة باإلمستخدم ن املغالبة أي القوة ل
ن مسه األموال ،  فاإلمام علي رضي ا هل عنه مل يعبأ مبن عارضه وهو خيطب مماهلم جتىب ب ختاذ إمامابعد 

ساجد ا هل أن م مال مننعنك: )) لكم علينا ثالث  :لقبوله التحكيم فقال هلم ؛ خرجوا عليه وكفروه 
فالسلوك )5((كم بقتال (ؤ معنا ، و ال نبدسم ا هل ، و ال مننعنكم من الفيء ما دامت أيديكم اتذكروا فيها 
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 عن املعارضة و العصيان ال يعد بغياً و إن كان فعلهم هذا مما يوجب التعزير و اً كونه تعبري   يتعدذا مل إ
رمحه  بل جيب عليه أن يوضح هلم فساد معتقدهم قال الشافعي ،لكن ليس لإلمام قتاهلم بوصفهم بغاة 

بل ألن على اإلمام الدعاء كما أمر ا هل تبارك وتعاىل ق ؛قبل دعائهم  ) ال نثبت قتال أهل البغي :ا هل
هلم ، ستعمال السالح وجب قتاالتمرد إىل مرحلة القتال الفعلي بفإذا حتول العصيان و ا )1(القتال(

متنعوا عن افاإلمام علي رضي ا هل عنه مل يقاتل اخلوارج حىت قتلوا عبدا هل بن خباب عامله عليهم و 
حد عناصر أهذا فيما يتعلق بالسلوك ك)2(فقاتلهم رضي ا هل عنه لذلك  قاتله وقالوا كلنا قاتلوهتسليم 

:          مهاو  ما العنصر الثاين فهو عالقة السببية و هي الرابطة ب ن عنصري الركن املادي للجرميةأ،الركن املادي
ب  جرمية البغي بسبأن تقع النتيجة يف، فالبد  )3(اجلرمية   تقمملنتفت االسلوك والنتيجة ، حبيث إذا 

و  ، مام لإلطاحة به بسبب هذا السلوكإلاة ، حبيث يقع اخلروج و منابذة اختذه البغاي السلوك الذ
، أما النتيجة فهي ةخر مبعىن أن ال توجد صعوبة يف إثبات العالقة ب ن فعل اجلاين والنتيجآليس بسبب 

ليت تتحقق جرامي ، وهي اإلخرية للسلوك اوهي املرحلة األ لوك بعالقة سببيةرتبط بالساثر الذي األ
 االمتناع .  القتال أوبتمام عملية اخلروج على اإلمام و إظهار العصيان أو 

 : الشروعالفرع الثالث  
عتباره مرتبطاً بالبدء ادون التعرض للشروع يف اجلرمية ب إن البحث يف الركن املادي للجرمية ال ميكن جتاوزه

لشروع ذا كنا بصدد البحث يف الركن املادي للبغي فالبد أن نتعرض لإتنفيذ الركن املادي للجرمية ، و  يف
 من خالل طرح السسؤال التايل  هل يتصور الشروع يف جرمية البغي أم ال ؟ 

وار با عبدا هل بن الزبري يرى وجوب تعزير من يوجد جبأحكام السلطانية للماوردي أن األ جاء يف
سالمية كان هلا موقفها من فالشريعة اإل )4(ةمعه مربد ليستعمله يف فتح الباب وثبت قصده للسرقمنزل و 

الشروع وإن كان خيتلف عن موقف القانون الوضعي ، فجرمية البغي من جرائم احلدود ذات 
 ،التقع إال تامةة رميذا وقعت اجلإقدرة  ليس للقاضي أو ويل األمر التغيري أو التعديل عليها ، فاتاملعقوبال

زيراً يف حد ذاته تعاقب عليه تعسالمية ن الشريعة اإلإرمية قبل متامها فيف اجل ةفعال داخلأأما ما يقع من 
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 46ص،  و القوانين الوضعية الجريمة السياسية في الفقه االسالمي ،بكر صاحلابو ( 2)
 151ص  (،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ،  حممد رمضان باره( 3)
 279ص ، الجريمة –الجريمة و العقوبة في الفقه االسالمي ،حممد أبو زهرة( 4)



 
 

58 
 

ال عقاب جلرمية مل تتم ، فعمال املكونةمن األاً التعازير حىت لو كان جزء عتباره داخاًل ضمن جرائماب
ها جرائم عتبار القوان ن املعاصره و لكن العقاب بال يف امن جرمية مل تتم كما هو احل اً عتباره جزءباعليه 

هنا مل تكف لتكوين اجلرائم املقصودة أصاًل    فالقاعدة أن التعزير يكون يف  أيف حد ذاهتا و لو  ةتام
كل معصية ليس فيها حد مقدر و ال  كفارة ، فكل شروع يف فعل حمرم ال يعاقب عليه إال تعزيراً  بناًء 

 تامة كما نه من جرائم احلدود فال تقع إاليف البغي أليعتقد الباحث أنه ال يتصور الشروع على ذلك 
سالمية فقد قررت هلا الشريعة اإل ةتامالغري اجلرائم  أماهي القاعدة يف جرائم القصاص واحلدود  ، 

 . )1(طوت على معصية انعقوبات تعزيرية كلما 
 : الركن المعنوي الرابعالفرع 
مبعىن وجود إرادة  هالرابطة النفسية اليت تثبت العالقة ب ن اجلاين و الواقعة غري املشروعة املنسوبة إليو هو 

مر أو النهي ، وهو ألاىل خمالفة إحبيث تكون إرادة اجلاين متجهة اجملرم  هتيان اجلاين لسلوكإمعتربة حلظة 
ن سلوك و اجلاين يدرك حقيقة ما يقوم به من إذ إ، القانوين املصطلحيف عنه بالقصد اجلنائي  يعربما 

اجلرائم جمرد  قد ال يكفي يف بعضومع ذلك يقبلها ، غري أنه ة ه من نتائج ضار ليتوقع ما يرتتب عي
فة إىل ذلك اضاجلنائي العام ، ولكن قد يلزم إ دارك اجلاين حقيقة ما يقوم به وهو ما يعرف بالقصدإ

صد ، و يعرف الق )2(وهو ما يعرف بالقصد اجلنائي اخلاص، معينة إنصراف إرادة اجلاين إىل حتقيق غاية 
لم بالتحرمي تيان الفعل احملرم مع العإسالمية بقصد العصيان و هو قصد اجلنائي لدى فقهاء الشريعة اإل

سالمية اجلرمية أي أعتبار يف الشريعة اإلأو الوجوب ، و القصد ليس هو الباعث  فليس للباعث على 
حمموداً أو دمذموماً حيث ال تأثري له على توافر القصد كما ال يؤثر على تكوين اجلرمية ، غري سواًء كان 

قصداً خاصاً  هعتبار اباعثاً ولكن ب هر ليس بوصفأن املالحظ أنه يف بعض األحوال يكون للباعث إعتبا
عتباره باعثاً اليه بإ عث بالقصد اخلاص فال ينظريف اجلرائم اليت يلزم لقيامها قصداً خاصًا فيختلط البا

ضالً ف عتباره قصداً خاصاً ، و يقصد بالقصد اخلاص للجرمية تعمد نتيجة معينة أو ضرر خاصاً بامنا إو 

                                                      

 345ص ، 2ج، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،عبد القادر عودة( 1)
 343ص  (،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ، حممد رمضان باره( 2)
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ستخالص القصد اخلاص من النص وميكن إ)1(زهاق الروح يف جرمية القتل إنية  : عن القصد العام مثل
 )2(الذي وردبه التجرمي

وافر الركن املعنوي ن تعتبارها جرمية عمدية البد لقيامها مإالبغي بن جرمية إءً على ما سبق فو بنا
دراك ك متام اإلدر لقيامها فيعلم الباغي وي ؛ يجب توافر القصد اجلنائي العامفركان ىل باقي األإافة ضباإل

فالقصد  )3(وهو بكامل احلرية لتحمل املسؤلية عن الفعل الذي يقرتفه و املنصوص على جترميه و عقوبته
ه اخلروج على فإذا مل يكن اخلارج يقصد من فعل ، اجلنائي يف البغي يتمثل يف اخلروج على اإلمام مغالبة

خرى ، فالبد أن يتجه أفعله قد يشكل جرمية وإن كان  )4(اإلمام أو مل يقصد املغالبة مل يكن باغياً 
ده ا هل أو العباد ، أما إن كان قص ىل اخلروج على اإلمام مغالبة ، و اإلمتناع عن حقوقإقصد الباغي 

نه ليس كل خروج على إلذلك ميكن القول ، و  )5(العصيان و التمرد أو جمرد الفتنة مل يعد ذلك بغياً 
ارج ن بال و اخلأبغاًة كاحملارب ن  نيعدو ام و ال مد خيرج مجاعة من املسلم ن على اإلاإلمام بغيًا ، فق

 )6(تأويل أو النفر اليسري بتأويل أو بغريه 
وهذا ما يشكل )7(فاخلروج إذاً البد أن يكون الغرض منه عزل رئيس الدولة أو اهلئية التنفيذية 

مام ليس يز جرمية البغي عن أي خروج عن اإلمام هي ما مين نية عزل اإلإذ إاخلاص يف البغي القصد 
))  .. : عن اإلمام فقال ناملقدسي يف املغين  أصناف اخلارجفيه معىن البغي  وقد ذكر ابن قدامة 

الصنف الرابع قوم من أهل احلق ، خيرجون عن قبضة اإلمام ، و يرومون خلعه لتأويل سائغ ، و فيهم 
ىل كوهنم مجاعة فيهم إافة ضشرتط باإلافقد  )8(((منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش فهؤالء هم البغاة

) الباغية فرقة )منعة أن يقصدوا خلع اإلمام ، و قال ابن عرفة الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري 

                                                      

 413،  ص1ج ، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،عبد القادر عودة (1)
 343ص ، المرجع السابق، حممد رمضان باره( 2)
 47ص،  و القوانين الوضعية الجريمة السياسية في الفقه االسالمي ،ابو بكر صاحل( 3)
 697ص، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،عبد القادر عودة( 4)
 48ص،  المرجع السابق ،ابو بكر صاحل ( 5)
 93ص  ،6ج، شرح فتح القدير ،اهلمام بنوانظر:ا 242ص  ،12ج، المغني ،بن قدامةا( 6)
 48صالمرجع السابق،   ،ابو بكر صاحل( 7)
 242ص  ،12ج، المغني ،بن قدامةا( 8)
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ما أ )) ويقول ابن حزم يف احمللى نفسه املعىن  ، و يف )1(خالفت اإلمام إلرادة خلعه أي عزله .. ((
عدت هذه ن تإ، أو على من هو يف السرية مثلهم ، ف قسم أرادوا ألنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق
نتقل حكمهم إىل ان لقوا ، أو سفك الدماء مهاًل ، الطائفة إىل إخافة الطريق ، أو إىل أخذ مال م

قد روى مسلم عن عثمان بن أيب شيبة و  )2(حكم احملارب ن ، و هم ما مل يفعلوا ذلك يف حكم البغاة((
 :لم يقولمسعت رسول ا هل صلى ا هل عليه وس :أبيه ، عن عرفجة قالحدثنا يونس بن أيب يعفور عن 

)) من أتاكم ، و أمركم مجيع  ، على رجل واحٍد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق مجاعكم ، فأقتلوه 
بكر بن نافع وحممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر  خر الذي رواه مسلم عن أيبو احلديث اآل )3(((

 :يقول  مسعت رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم :حدثنا شعبة عن زياد بن عالقة، قال مسعت عرفجة قال
)) إنه ستكون هنات  و هنات  ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة ، وهي مجيع  ، فاضربوه بالسيف ،  

رادة مام العدل إلوجوب قتل اخلارج على اإل إىلحاديث إشارة و اضحة ن يف االإف )4(كائناً من كان ((
 رادة خلع اإلمام .إأن القصد اخلاص يف جرمية البغي  خلعه ، وهو ما يستخلص منه

 :جرائم االعتداء على السلطة والدستور في القانون الليبي:المطلب الثاني
قوبات عمن جهة اخلارج أو الداخل يف قانون ال سواءً نص املشرع اللييب على اجلرائم املاسة بأمن الدولة 

يستهدف  هوف و سيادهتاعتداء يقع على الدولة و إستقالهلا عتبار االاوجعلها يف موقع الصدارة ب
 الداخلية إذا كان عتداء من جهة اخلارج وعلى شخصية الدولةذا كان االإشخصية الدولة اخلارجية  

صطلح على تسمية هذا النوع من اجلرائم جبرائم أمن الدولة ، و هي اعتداء من جهة الداخل ، و قد اإل
املصاحل  جمموعة هيجمموعة اإلجراءات اليت تسعى الدولة من خالهلا إىل محاية حقها يف البقاء ، أو 

داء على أمن عتلييب املتعلقة بتجرمي اال، و قد تضمنت نصوص قانون العقوبات ال )5(احليوية للدولة
 صفهي تقع على السلطات أو اهليئات احلاكمة بقصد اإلطاحة هبا أو التخل، الدولة الداخلي هذا املعىن 

                                                      

 299ص ، 4ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي (1)
 2044ص ، المحلى في شرح المجلى بالحجج واالثار ،ابن حزم( 2)
 1851رقم 98ص ، باب طاعة االمراء و ان منعوا احقوق، كتاب اإلمارة  ، صحيحه اخرجه مسلم يف( 3)
 1852رقم ، 98ص باب طاعة االمراء و ان منعوا احقوق ، كتاب االمارة   ،صحيحه اخرجه مسلم يف( 4)
 7ص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  حممود سليمان موسى( 5)
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النوع مانصت  اهم النماذج هلذأومن  )1(جتماعيقتصادي او اإلو اإلأمنها وإستبدال النظام السياسي 
النص التجرميي أن حمل احلماية  من قانون العقوبات حيث يظهر من  207،  206، 196عليه املواد 

 :و سنتناول هذه املواد بالتفصيل على النحو التايل، وىل دولة و نظامها القائم بالدرجة األهو ال
 :اإلعتداء على الدستور196 المادة

يعاقب باإلعدام كل من شرع بالقوة أو بغريها من الوسائل اليت ال يسمح باستعماهلا النظام الدستوري )) 
 .  (( تغيري الدستور أو شكل احلكميف 

لك ، فقد ر عقوبة اإلعدام لذجرم املشرع اللييب كل حماولة لتغيري الدستور أو نظام احلكم و قر 
د يف هذا الشأن منحى العديا وقد حن، عتداء اماية لنظام احلكم القائم من أي على درجات احلأوضع 

من قانون العقوبات املصري ، و املشرع اجلزائري  87دة من التشريعات العربية ، كاملشرع املصري يف املا
من قانون العقوبات اجلزائري ، حيث جترم هذه التشريعات كل حماولة لقلب و تغيري النظام  77يف املادة 

 الدستوري أو نظام احلكم و تقررهلا أشد العقوبات كاإلعدام و السجن املؤبد . 
 ال وري أو شكل احلكم بالقوة من اجلرائم الشكلية اليتإن جرمية الشروع يف تغيري النظام الدست

 ي أو شكلذ يكفي أن يتجه سلوك اجلاين إىل تغيري النظام الدستور إطلب القانون لقيامها حتقق نتيجة يت
و يعترب املشرع )2(جيايب فال تقع بسلوك سليب هنا من جرائم السلوك اإلأحلكم بالقوة لقيام اجلرمية كما 

عن هوية  رهبدف تغيري الدستور أو شكل احلكم كافياً لقيام اجلرمية بغض النظ ةستعمال للقو ا كل اللييب
ذ يفرق بعض الفقه ب ن اإلنقالب و الثورة فريى أن مناط التجرمي هو اإلنقالب إاجلناة أو انتمائهم ، 

اجليش  منو غالبًا ما يكونوا ، لسلطة اعلى ءالذي يقوم به عادًة جمموعة أشخاص بقصد اإلستيال
عيب يقوم ما الثورة فهي عمل شأستعمال القوة ، احتتكر السالح و بإعتباره أحد مؤسسات الدولة اليت 

هبا الشعب يف جمموعة إلحداث تغيري جذري يف حياة اجملتمع و يضربون لذلك مثاًل الثورة الفرنسية 
)3( . 

  

                                                      

 102ص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  حممود سليمان موسى(1)
 601ص، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  حممود سليمان موسى( 2)
 602ص، المرجع السابق ، حممود سليمان موسى( 3)
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  -:الركن المادي
كما (1)تكون متجهة إىل تغيري الدستور أو شكل احلكمن يتخذ سلوك الفاعل صورة القوة و أن أجيب 

فال تقع اجلرمية بأي سلوك سليب حبيث يكون للسلوك مظاهر ، ن السلوك جيب أن يكون إجيابيًا أ
خارجية و نشاط مادي ملموس ، كما يشرتط لقيام اجلرمية أن تكون القوة أو أي وسيلة غري مشروعة  

كون القوة تناة لتنفيذ الركن املادي من اجلرمية ، وال يشرتط أن ختذها اجلالتهديد هي الوسيلة اليت كا
لة بل ميكن أن تتمثل يف تنظيم املظاهرات و تسيريها كوسي، ستعمال السالح اعسكرية متمثلة يف 

للضغط على السلطة لإلطاحة هبا ، كما ال يشرتط إستعمال السالح فعاًل  فيكفي جمرد التهديد به 
وسيلة غري مشروعة هي ي أوأو التهديد أذا مل تكن القوة إمعىن ذلك أن اجلرمية ال تقوم ، و )2(

 ستعمال القوة و الوسائل غري املشروعة تعترب من عناصر الركن املادي للجرمية. اأنذإاملستخدمة  
  -:الشروع

عتبار جرمية الشروع يف تغيري الدستور أو شكل احلكم من جرائم السلوك اجملرد ) اجلرائم الشكلية ( اب
 )4(فال يتصور الشروع فيها فهي إما أن تقع كاملة أو ال تقع)3(اليت ال يشرتط لوقوعها حتقق نتيجة معينة 

ن جرائم اخلطر م جرامية ، فهياإليجة ، فالقانون جيرم جمرد الفعل دون أن يكون مناط التجرمي حتقيق النت
عقوبات ، و جتنب  196نص املادة  ستخدم املشرع اللييب تعبري الشروع يفاوليس الضرر ، وقد 

من قانون العقوبات  87ستخدمه املشرع املصري يف املادة ابري حماولة قلب نظام احلكم الذي ستخدام تعا
ذ و جتاه الذي يعترب احملاولة هي مرحلة ب ن األعمال التحضريية و البدء يف التنفيخذ باإلأاملصري حيث 

حملاولة هي الشروع يف ايعترب أن احملاولة تقع بالفعل املؤدي حااًل و مباشرًة إىل البدء يف التنفيذ فيعترب 
د من و أن القص ، لشروعاً لعتبار تعبري احملاولة مرادفاه الذي تبناه املشرع اللييب فهو جتاما اإلأالشروع ، 

ريي ا هو قصد جترمي الشروع ، فالقانون ال يقر بوجود مرحلة ب ن العمل التحضإمنستعمال تعبري احملاولة ا

                                                      

 195ص  ، جرائم أمن الدولة العليا في الداخل والخارج، أمري فرج يوسف( 1)
 611ص، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  حممود سليمان موسى( 2)
 395ص  ألحكام العامة ) الجريمة والجزاء(،شرح القانون الجنائي الليبي ا، بارهحممد رمضان ( 3)
 196ص،  جرائم أمن الدولة العليا في الداخل والخارج، أمري فرج يوسف( 4)
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للركن املادي ملكون ا عتباره السلوكاعلى الشروع ب و بدء التنفيذ فحسم املشرع اللييب أمره و نص صراحةً 
 )1(للجرمية

  -:الركن المعنوي
كون عاملاً في ؛ تنصرف إرادة اجلاين إىل إرتكاب الركن املادي للجرمية كما وصفها القانون ال بد أن

، فهي جرمية عمدية جيب أن يتوافر فيها القصد اجلنائي بنوعيه العام واخلاص فال تقع )2(حبقيقة سلوكه 
نشاطه ، اجملرم لىل إرتكاب الفعل مع علمه حبقيقة السلوك ذ جيب أن تتجه إرادة اجلاين إإ،  خطأ
دستور جتاه إرادة اجلاين إىل اإلطاحة بنظام احلكم أو تغيري الافة إىل القصد اخلاص حبيث يثبت إضباإل

م ، فال تقوم ستور القائ، فالعنصر املفرتض يف اجلرمية أو حمل احلماية ينصب على نظام احلكم و الد
اق السلطة ة موضوعية تدخل يف نطواخلاص مسأل، و إثبات القصد العام ذا مل يتوفر هذا القصد اجلرمية إ

 )3(التقديرية لقاضي املوضوع حبسب ما يتوافر له من األدلة 
  -:العقوبة

قعت اجلرمية حلكم مىت و قرر املشرع اللييب عقوبة اإلعدام على الشروع يف تغيري الدستور أو شكل ا
، غري أن خالفاً فقهياً قد أثاره إستحقاق العقاب عن هذه اجلرمية ، ومرجع هذا اخلالف  أركاهنامستوفيةً 
ذا توقف سلوك الفاعل عند حد الشروع فال خالف حول قيام اجلرمية و إستحقاق العقاب ، إهو أنه 

هب رأي ذفإذا ما جنح اجلناة يف اإلطاحة بنظام احلكم و متكنوا من تغيري الدستور، ي ثارولكن اخلالف 
بطويل ،  بل عملهم يتحول إىل عملإىل أن جناح اجلناة يعين أنه ليس هناك من يصف الفعل باجلرمية 

واء س خر إىل أن اجلرميةآالعقاب ، و يذهب رأي  ن فشل اإلنقالب هو مربرإحبسب هذا الرأي فو 
فنظام احلكم  ، ستحقاق اجلناة للعقابإوجب يف احلالت ن قامت و  هناإفحققت نتيجتها أو مل حتقق 

أن أي تصرف جرمية شأهنا شعتداء عليه يشكل و من مث فإن اال، الء عليه الدستوري غري قابل لإلستي
 )4(خرآإجرامي 
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 التنظيمات و التشكيالت غير المشروعة  -: 206لمادة ا
تأسيسه بيعاقب باإلعدام كل من دعا إىل إقامة أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل حمظور قانوناً أو قام )) 

بأية  م إليه أو حرض على ذلكضناد مكاناً إلجتماعاته ، وكل من أو تنظيمه أو إدارته أو متويله أو أع
وسيلة كانت ، أو قدم أية مساعدة له ، و كذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غري مباشر 

بقصد إقامة التجمع أو بأية وسيلة على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أي جهة 
التنظيم أو التشكيل احملظور أو التمهيد إلقامته ، ويتساوى يف العقوبة الرئيس و املرؤوس مهما دنت 

لداخل أكان مقر هذا التجمع يف ا درجته يف التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك ، وسواءً 
 . ((أو يف اخلارج

  -:الركن المادي
مع ججلرمية إال من عدة جناة فهي ال تقع بالسلوك الفردي ، ذلك أن التنظيم أو التال يتصور أن تقع ا

، وهذا يتضح من عبارة ).. إقامة جتمع أو اً واحد  اً ذا كان الفاعل شخصإأو  التشكيل ال يقوم عملياً 
قيام اجلناة  فهي تقع متكاملة مبجرد ، تشكيل أو تنظيم ( كما أهنا جرمية شكلية منجرائم السلوك اجملرد

بأي سلوك يؤدي إىل إقامة التجمع أو التنظيم فال يشرتط حتقق اهلدف أو النتيجة اليت يسعى اجلناة 
إىل حتقيقها ، فوجود هذه الغايات وتالقيها و إختاذها صورة من صور السلوك املادي يعد كافيًا لقيام 

 اجلرمية. 
، ور قانوناً و تشكيل حمظإنشاء جتمع أو تنظيم ، أ: ر تتمثل يف إن سلوك اجلناة يتخذ عدة صو 

لة اليت مام إليه ، ومل حيدد املشرع نوع الوسيضأو حىت يف صورة التحريض على اإلنمام إليه ، ضأو اإلن
فاجلرمية تقع بأي وسيلة يتحقق هبا السلوك ، وتعترب إدارة التجمع أو التنظيم ، أو ، تتم هبا الدعوة 

و اجلناة يف أصورة من صور الركن املادي للجرمية ، و يتحقق ذلك بكل نشاط يبذله اجلاين  التشكيل
أن يكون  ذ يف هذه الصورة يفرتضإم أو التجمع داخلياً أو خارجياً أي شأن يتعلق بسري عمل التنظي

 )1(رئيس يتجاوز جمرد العضوية و تلقي التعليمات  ر  ين دو للجا
ع و الوسيلة لتحقيق أغراض التجم اتكون القوة أو اإلرهاب مه لييب أنمل يشرتط املشرع ال

 ،ياتستخدام القوة واإلرهاب مناط جترمي التجمعات واجلمعإأهدافه، خالفاً للمشرع املصري الذي يعترب 
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 تكن القوة مل و التشكيل ولوأو التنظيم أىل التجمع إعقوبات اللييب جيرم جمرد الدعوة فنجد قانون ال
يالً معاقب عليه مهما كان اهلدف منها نب عين أن حىت الدعوة السلمية أمر  مما ي، حوظت ن رهاب ملواإل

 1972لسنة  17صدر القانون رقم أأو وطنياً ، و مما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن املشرع اللييب 
منه على  3ينص يف املادة  حيث م 2012لسنة  2لغي بالقانون رقم أ  م بشأن جترمي احلزبية و الذي 

يعاقب باإلعدام كل من دعا إىل إقامة أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل حمظور مبوجب هذا القانون، )) 
يه أو حرض نضم إلاأو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو متويله أو أعد مكاناً الجتماعاته، وكل من 

وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، 
غري مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد 
إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل احملظور أو التمهيد إلقامته، وال فرق يف شدة العقوبة ب ن الرئيس 

 أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو اخللية أو ماشابهواملرؤوس مهما دنت درجته يف احلزب 
من قانون العقوبات اللييب فإن املشرع  206(( وعلى الرغم من تطابق هذه املادة مع نص املادة ذلك

دون بيان ملاهية التنظيمات احملظورة ذلك أن  206لغى قانون جترمي احلزبية و أبقى على نص املادة أ
( أن التنظيم السياسي الشعيب الوحيد يف ليبيا هو اإلحتاد اإلشرتاكي 1احلزبية اعترب يف املادة )قانون جترمي 

بقاء إو تنظيمات تعترب حمظورة ، و ميكن تفسري سبب أحزاب أو أو ما عدا ذلك من جتمعات ، العريب 
أن كما   تجرمي ،لغاء قانون جترمي احلزبية حيث يتحدان يف علة الإرغم  206املشرع على نص املادة 

املشرع قصد جترمي أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل تكون غايته غري مشروعة لتعارضها أو خمالفتها للنظام 
 207ص املادة ن منعلى ذلك  دل ُّ تَ س  ي  هدف إىل قلب النظم االساسية يف اجملتمع ، و يحبيث  ، العام

و نقود أاليت جترم الرتويج ألي عمل ضد نظم الدولة حيث تعاقب بالسجن املؤبد كل من تلقى  منافع 
 لرتويج ألي عمل ضد نظم الدولة . و خارجها بغرض اأمن أي جهة داخل البالد 

  -:الشروع
يف اجلرائم ذات  ذ الشروع ال يتصور إالإعتبار اجلرمية من جرائم السلوك اجملرد فال يتصور فيها الشروع إب

 قع . ن تقع أو ال تأذه اجلرمية فهي إما مر متخلف يف مجيع صور السلوك هلوهذا  األ، النتيجة 
  -:الركن المعنوي

شروعة من توافر القصد اجلنائي ، فهي جرمية عمدية ال يتصور املغري البد لقيام جرائم التنظيمات 
ذ البد من توافر القصد اجلنائي بعنصريه من علم و إرادة لدى اجلناة وقت إوقوعها بطريق اخلطأ ، 
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جرمية حبيث يكونوا على علٍم بأهنم بصدد تشكيل أو إنشاء جتمع أو تنظيم حمظور ، و لل مإرتكاهب
رع ب ن ويساوي املش،  ختصاص قاضي املوضوعإهنا مسألة موضوعية تدخل يف نطاق إثبات القصد 

توافر ي م إليه بصفته عضواً، فكما جيب أنضناالتجمع أو حرض على ذلك أو من  أو ترأس امن دع
إليه ،  نظمالقصد لدى من حرض أو اىل التنظيم كذلك جيب أن يتوافر إاالقصد لدى من ترأس ودع

ويكتفي املشرع يف جرائم التنظيمات بالقصد العام فال يشرتط توافر القصد اخلاصالذي تتجه فيه إرادة 
 )1(حنو حتقيق واقعة بعيدة عن الركن املادياجلاين 
  -:العقوبة

إىل إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل احملظور ، ا اللييب عقوبة اإلعدام لكل من دعقرر املشرع 
مع احملرض و و لعضكان نشاط اجلاين فيستوي املؤسس مع ا  اً ويستوي يف ذلك الرئيس و املرؤوس و أي

 هشرتك يف التنظيم بأي صورة من صور اإلسهام يف التنظيم و على أي وجاو أتصل او املمول فكل من 
 فمجرد القيام بدور مع ن أو قبول العضوية أو تقدمي، مام الفعلي ضتكون املسامهة، وال يشرتط اإلن

 الدعم يعد كافياً ألستحقاق العقوبة. 
 :الترويج ألي عمل ضد نظم الدولة  -:207المادة 

 يءمي لتغيري مبادتر  يءات أو مبادنظريلج يف البالد بأية طريقة من الطرق و ُّ كل من رَ   )) يعاقب باإلعدام
جتماعية و لقلب نظم الدولة السياسية و اإلالدستور األساسية أو النظم األساسية للهيئة اإلجتماعية أ

ية وسيلة أ و اإلقتصادية أو هلدم أي نظام من النظم األساسية للهيئة بإستعمال العنف و اإلرهاب أو
أخرى غري مشروعة ، و يعاقب بالسجن املؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات 

 حبذها بأية طريقة أخرى . قصد حتبيذ األفعال املذكورة ، أو أو أي أشياء أخرى ب
كما يعاقب بالسجن املؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً 
أو منافع من أي نوع و من أي شخص أو أية جهة كانت داخل البالد أو خارجها مىت كان ذلك يف 

 سبيل الرتويج ملا نص عليه يف هذه املادة. (( 
اية السيادة ستهدف محاإلن املشرع  البحتهيتضح من نص املادة أن اجلرمية من اجلرائم السياسية 

ة جتاهات السائدة اليت يقوم عليها نظام الدولة ، فاملصلحة احملميداخلية للدولة ضد خطر املساس باإلال
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ى هذه قتصادية و اإلجتماعية و السياسية ، ويتم التعرف عليف النظم األساسية يف اجملتمع اإلتتمثل 
 .  يف الدولة النظم وحتديدها بناًء على القواعد الدستورية النافذة

  -:الركن المادي
جتماعية إادية أو قتصإار أو نظريات سياسية أو اىل الرتويج ألفكإ و نشاطه جيب أن يتجه سلوك اجلاين

عتداء وسيلة لذلك ، و يكفي أن يقتصر االمغايرة للنظم املستقرة يف الدولة متخذاً العنف و اإلرهاب 
لي ، عتداء على الدستور يف جممله ، فالعدوان اجلزئي كالعدوان الكاعتباره على قواعد دستورية معينة ال

فالنص على الدستور كعنصر يف املصلحة احملمية يشمل كل ما يتضمنه من سلطات و نظم ، فبقاء 
ظام هو عتداء على الناالدستور ال يتسىن إال باإلبقاء على نظام السلطات العامة اليت حددها وكل 

،  مايةقتصادية هي حمل احلجتماعية و االن النظم السياسية و االإعلى ذلك فو  عتداء على الدستور ،ا
، ية و القضائيةلتنفيذية و التشريعو إن هذه احلماية تشمل نظام احلكم و الذي يتناول يف نطاقه السلطة ا

ولة و الوزراء دو إن كان املعىن األكثر شيوعاً و إنتشاراً لنظام احلكم يرتكز يف احلكومة اليت تعين رئيس ال
 )1(، وعلى أي حال فإن أي إستهداف لنظام احلكم وحماولة اإلطاحة به تتحقق به اجلرمية 

حيازة مطبوعات أو كتب أو أي وسائل للطباعة  اليت ساقها املشرع ومن صور السلوك املادي
 أو اإلعالن تكون وسيلة لرتويج األفكار أو النظريات املضادة للنظام الدستوري القائم . 

ادة فكار مضأ من أي جهة مقابل الرتويج ألي مواالً ألك من صور السلوك تلقي منفعة أو كذ
 للنظام الدستوري القائم . 

  -:الركن المعنوي
الركن املعنوي إجتاه قصد اجلاين إىل حتقيق النتيجة املرجوة من نشاطه املادي ، مع علمه بطبيعة يتطلب 

طلب األساسية لنظام احلكم و اجملتمع ، ويفهم من ت يءاألفكار اليت يروج هلا كوهنا تتعارض مع املباد
يث ينزل الغرض اً حألفكار بوسيلة غري مشروعة أنه يتطلب قصداً خاصلتلك املشرع أن يكون الرتويج 

 )2(حبيث يتوافر لدى اجلاين باعث غري مشروع من وراء الواقعة املادية،غري املشروع منزلة القصد اخلاص
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  -:العقوبة
لدستور األساسية ا يءمضادة ملباد يءقرر املشرع اللييب عقوبة اإلعدام جلرمية الرتويج لنظريات أو مباد

، كما قرر عقوبة السجن املؤبد لكل من حاز كتاباً أو منشورات أو أي وسائل أخرى للرتويج و كذلك  
 كل من تلقى أي منفعة أو أموال من أي جهة كانت لغرض إرتكاب اجلرمية. 
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 الفصل الثاني
 الليبيسالمية  والقانون إلابين الشريعة  المساهمة الجنائيةأو  شتراكاال

 شتراك في الشريعة اإلسالميةاال:المبحث األول

 :االشتراكصور  وتعريف  :المطلب االول
شرتك الرجالن اشرتكنا مبعىن تشاركنا ، وقد ا:من الشركة وهي خمالطة الشريك ن فيقاليف اللغة شرتاك اال

 )1(و تشاركا و شارك كل منهما اآلخر 
 :شرتاك يف إصطالح الفقهاءتعريف اال

جتاه اع زجر ا هل عنه حبد أو تعزير ، مشرتاك بأنه تعدد اجلناة يف فعل حمظور واحد االيعرف 
 )2(أدواهتم إىل إحداث النتيجة املعاقب عليها

هنا ترتكب من عدة أشخاص يساهم كل منهم يف تنفيذها ، أو إفاجلرمية كما تقع من واحد ف
 )3(يتعاون مع غريه على تنفيذها

 صور االشتراك:
ن يشرتكوا أما إرج عن حالت ن ال ثالث هلما فشرتاك يف اجلرمية الواحدة الخيإن تعدد اجلناة عند  اال 

ريض أو تقدمي تفاق أو التحة ، و قد يقتصر دور البعض على اإلمجيعًا يف تنفيذ الركن املادي للجرمي
ليت يباشر فيها و ا، وىل ألشرتاك يف احلالة او يطلق على اال، التدخل يف التنفيذ العون للجاين دون 

بالتسبب  شرتاكالا و اجلناة تنفيذ الركن املادي للجرمية باملباشرة ، بينما يطلق على احلالة الثانيةأاجلاين 
)4( 
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 االشتراك بالمباشرة: الفرع االول
ركن تكاب جمريات ر اشرتاك املباشر أو باملباشرة  بتعدد اجلناة الذين يقدمون بأنفسهم على يتحقق اال

رتكب اجلرمية وحده أو مع غريه ، وأتى عمالً إخر هو من آ، ويف تعريف  )1(اجلرمية املادي دون واسطة
خرى يف التأثري عليها عند أرادة إال دخل ألي  ةادة اجلاين تكون حر فإر  )2(من األعمال املكونة للجرمية

ناة يف اجلرمية فقد يتعدد اجل اً واحدالتنفيذ أي من غري توسط إرادة أخرى ، وال يشرتط أن يكون املباشر 
د هتمام فقهاء الشريعة اإلسالمية عند حبثهم جلرائم احلدو اشرتاك باملباشرة حمل ألو قد كان ا )3(املباشرة 

و  هنا ذات عقوبات مقدرةإختتلف عن جرائم التعازير من حيث ذلك أن هذه اجلرائم ؛ و القصاص 
عازير وهي ن جرائم التإو القواعد ، وعلى العكس من ذلك ف أحكام ثابته فوضع هلا الفقهاء الضوابط

 هي تتغريإذ ليس هلا أحكام  ثابتة ف)4(مر تقدير العقوبة يف شأهنا إىل اإلمام على ما يراه مناسباً أاليت ترك 
مجهور الفقهاء  أن ضافة إىلإلهذا با)5(كتفى الفقهاء بضرب األمثلة و الصور هلا بتغري الزمان واملكان فا 

ى النفس و ما دون عتداء علالو املتسبب فيما يتعلق جبرائم ا يب حنيفة ال يفرقون ب ن املباشرأعدا 
ستثناءً إا عليهم العقوبة املقدرة ، و هذ فكل من املباشر و املتسبب تقع  –القتل و اجلراح  –النفس 

املتسبب و هو  لى املباشر دوناملقدرة ع من القاعدة العامة يف الشريعة واليت تقضي بتوقيع العقوبات
خذ به أبو حنيفة ، فال يعترب عنده مباشراً إال من نفذ الركن املادي للجرمية ، أما املتسبب فال عقوبة أما

سبباً قتل ن القتل تسبباً ال يساوي القتل مباشرًة ألن القتل تإيقول الكاساين )) ،منا التعزيرإمقدرة عليه و 
نسان و شهود إفيخرج من حفر بئرًا فوقع فيه معىن ال صورة و القتل مباشرة قتل صورة ومعىن (( 

نفية ، فاحل)6 (اً ن القتل وقع تسببشهود عليه ممن جيب فيهم القصاص ألذا رجعوا بعد قتل املإالقصاص 
اشرة دون شرتاك باملبالفقهاء باهتمام الإ ستثناء ، ولعل هذا ما يفسرإلعامة دون يطبقون القاعدة ا
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لم حيضى االشرتاك فها أما املتسبب فعقوبته التعزير ذ ال يعاقب بالعقوبة املقدرة إال من باشر إالتسبب 
 )1(شرتاك باملباشرة به اإل يَ ظِ ثل ذلك اإلهتمام الذي حَ بالتسبب مب

 شتراك بالتسبب:الا :الفرع الثاني
 خر يعترب شريكاً متسبباً منآويف تعريف )2(ب ن إرادة اجلاين و النتيجة إرادة أخرى ههو الذي تتوسط في

ويف  )3(تفق مع غريه على إرتكاب فعل معاقب عليه ، ومن حرض غريه أو أعانه على هذا الفعل إ
الفعل املعاقب  رتكابا غريه علىتفق أو حرض ان عاون أو شرتاك بالتسبب هو كل ماال: تعريف ثالث 

املباشرين  من غريآخرون يفات فإن اجلرمية قد يشارك فيها و مبقتضى هذه التعر  )4(عليه حبد أو تعزير
شرتاك بالتسبب بذلك تبعة اجلرمية ، و يشرتط لال دون أن يتدخلوا يف تنفيذ الركن املادي هلا ليتحملوا

و هي الصور اليت حبث من خالهلا الفقهاء االشرتاك )5(إلعانةو التحريض أو اأتفاق االأن تكون وسيلته 
 :بالتسبب

حتاد اشر مع املباوهو التفاهم السابق ب ن الشريك املتسبب و الشريك  :التمالؤ(تفاق ) اال -أ
 رتكابا هذه الصورة إرادات اجلناة على ، حبيث جتتمع يف)6(رتكاب اجلرميةاإرادتيهما إىل 

ليس فقط وسيلة  تفاقالرمية ، ولذلك فاتفاق سابق على اجلاغالباً ما يكون ب ن اجلناة ة،و اجلرمي
  )7(فيه اً تفاق جزء مهمالرتاك باملباشرة يكون اشاالحىت شرتاك بالتسبب بلاالمن وسائل 

غراء شخص مع ن احبيث يقصد احملرض  )8(رتكاب اجلرميةوهو توكيل الغري ال :التحريض -ب
يه ال يكون ف وهو الذي أً ذا كان ملجإ ويدخل يف معىن التحريض اإلكراه ، )9(رتكاب اجلرمية ال
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ا العقوبة على و إمن ، نه ال عقوبة على املباشرأختيار ومجهور العلماء على للمباشر أي حرية لال
كراه غري ذا كان اإل إما أ)1(م املتسببأاملك رِه وهم على خالف بينهم هل يعاقب عقوبة املباشر 

  يءملج
 
ط يف التحريض أن و يشرت ، )2(كرهفاملكرِه يف هذه احلالة جمرد حمرض و املباشر هو امل

 حَّرضغراء و الدافعية ما يكفي للتأثري يف نفس يكون فيه من اإل
اجلرمية دون إجبار  لريتكب امل

 ةاحلالفون هذه اآلمر واملأمور فيصو يعرب فقهاء الشريعة عن هذه احلالة بتعبري  ، رتكاهبااعلى 
ل هو سلطة اإلجبار عليه برتكاب اجلرمية دون أن تكون له إ صد اآلمر دفع املأمور إىلبأن يق
رمية عن اك يف اجلشرت ألورة من أوضح الصور الدالة على اغراء و التمهيد له و هذه الصإلجمرد ا

رادته إ خرى ال تكونأرادة املأمور حرة فهناك صور إذ ليس دائماً ما تكون إ، طريق التحريض 
 )3(حكامها اخلاصة أا هلةحيث حر 

قدمي رتكاب اجلرمية كتا قدم املع ن العون للجاين لتسهيلو هي أن ي  :املساعدة ) اإلعانة (  -ت
نه أ يف لف مشاركة املع ن عن املباشرو ختت ، مساك اجملين عليهإو السالح ، أو مراقبة الطريق أ

نفيذ ن يتدخل يف تأشر دون تقدمي العون للمبا ال يتدخل يف تنفيذ اجلرمية بل يقتصر دوره على
 )4(تفاق  سابق ان يكون  بينهما أالركن املادي للجرمية ودون 

قوبة نه  تطبيقًا للقاعدة العامة يف الشريعة اإلسالمية و اليت تقضي بتوقيع العإأن بينا فكما سبق  
صحابه رمحهم أبوحنيفة و أاإلمام فبينما ، فقهاء املقدرة على املباشر دون املتسبب حمل خالف ب ن ال

على  –ا هل  يضيقون معىن املباشرة لتقتصر على املباشر دون املتسبب جند مجهور الفقهاء يوسعون 
عتداء على ائم االلى املباشر واملتسبب يف جر يف مفهوم املباشرة لتوقع العقوبة املقدرة ع –خالف بينهم 

 مدشرتاك يقول الشيخ حمفقد صاغ احلنفية نظريتهم  يف اال و بناء على ذلك )5(النفس وما دوهنا 
)) فاحلنفية ال يعتربون من القتل املوجب للقصاص إال القتل املباشر الذي يكون عمدًا ، فال :زهرةأبو 
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ة دون سواها ، شرتاك عندهم باملباشر جباً للقصاص ، و على ذلك يكون االيعتربون القتل بالتسبب مو 
 ، كذلك موقفهم من القصاص يف اجلرائم ما دون النفس  )1(لضرب بالفعل ((و املباشرة تكون با

شرتاك يف جرائم القصاص فيما دون النفس ال يوجب القصاص من كل واحد من الشركاء ، و على الفا
ذلك فال يقع العقاب إال على املباشر و ال يستثىن من ذلك إال حالة اإلكراه امللجئ حيث تقع العقوبة 

 عتباره مباشراً. اعلى املكره باملقدرة 
و أفاق تالاب مام مالك رمحه ا هل فله نظريته اخلاصه فهو يعترب الشريك بالتسبب سواءً ما اإلأ

رتكاب ارًا وقت ضجلرمية بشرط أن يكون حاعانة مباشرًا للجرمية ولو مل يباشر او اإلأالتحريض 
ة سواء باشرها رتكاب اجلرميى إعل متاألو شمل مجيع من ساهم مام مالك يتوسع يف املباشره لتفاإل)2(اجلرمية

ور ن مجيع هذه الصإخر مأمور فمراً واآلفعاهلم أو كان احدمها أأو تداخلت عان أأأو اتفق أو حرض أو 
ا هل ، رمحهما  ما الشافعي و ابن حنبلأ ، يعاقب عليها بالعقوبة املقدره فال فرق ب ن مباشر ومتسبب

حييق النتيجه ،أو وحدها لت ة كافيةشرتك يف التنفيذ وبشرط أن تكون كل ضربمباشراً إال من افال يكون 
قون احلنفية ، فهم بذلك يواف جتماعها يؤدي إىل النتيجةيف ذاهتا ولكن ا ون كل ضربة كافيةن ال تكأ

افعي لشمحد واأما  التحريض فيعترب احملرض مباشراً عند أ،  )3(تدخل يف التنفيذيف أن املباشر هو من ي
فيتفق  عتقاد املأمور حبلية ووجوب تنفيذ أمر آمره ،كأمعه جاهالً حرمة فعله   ئاً إذا مل يكن املباشر متمال

عندهم قصاص ن الإان املأمور صبياً أو جمنوناً فذا كإما أيب حنيفة رمحهم ا هل، أشافعي مع الأمحد و  هنا
إال ة هلا صور عديد ما بالنسبة لإلعانة و إن كانتأ)4(يف ذلك مع املالكيةون ى احملرض فيتفقجيب عل

يقتله ، وقد ل خرآلاء هي صورة أن ميسك الرجل الرجل كثر وضوحاً و اليت حبثها الفقهاأن الصورة األ
عتداء و االأ ألنه مل يباشر القتل؛ ملع ن ذهب الشافعي ورأي ألمحد إىل القصاص على املباشر دون ا

هما يكل  نأحنيفة رمحه ا هل ، وذهب ابن حنبل رمحه ا هل يف رواية أخرى إىل  يبأذلك مع  يففيتفقون 
 .)5(يقتص منه فيوافق مالكاً يف رأيه 
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 :في الشريعة االسالمية البغي جريمة شتراك فياالالثاني: المطلب
ڳ  چ وله تعاىل قالبغي عند مجهور الفقهاء من احلدود اليت قدر ا هل سبحانه وتعاىل عقوبًة هلا  يف 

ے  ۓ     ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

و يف قوله صلى ا هل عليه وسلم:)) من أتاكم  )1(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
ذ إ)2((مجيع  ، على رجل واحٍد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق مجاعتكم ، فأقتلوه (، و أمركم 

،  )3(مسعتبارمها من الضروريات اخلابتجرمي البغي حيفظ  ما قد يقع من مفسدة للدين و النفس ب
ب احلد و )) ما يوج:إلمام أمحد الدردير رمحه ا هللويقول الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري 

و  )4(العقوبة بسفك الدم وما دونه البغي و الردة و الزنا و القذف و السرقة و احلرابة و الشرب ..((
رائم شخصية  ذ هي جإشرتاك ، ل احلدود يتصور فيها االبوزهرة رمحه ا هل أن ليس كأيعترب اإلمام حممد 

ة عمل مشرتك رب أن احلرابكالزنا والقذف وشرب اخلمر ، ويستثين من ذلك حدي السرقِة و احلرابة و يعت
ك ركناً شرتاجرمية البغي يعترب اال يعتقد الباحث أنو ، )5(شرتاكطبيعتها بل هي التوجد إال حيث االب

كذلك البغي   ))6( (أساسيًا لقيامها  فكما أن احلرابة التقوم إال  حبصول املعاضدة و املناصرة بالتكاثر 
نبل رمحهم محد بن حأيب حنيفة و الشافعي و أذ الكثرة شرط عند إيقوم إال باملغالبة و الكثرة ،  ال 
ن البغي بوصفه جرميًة من إ، وعليه ف )8(مام مالك رمحه ا هل فليست الكثرة شرطاً عنده، عدا اإل  )7(ا هل

كان أر ىل إافِة ضباإل )9(ذا توافرت لدى الشركاء نية العدوانإشرتاك فيه دود فهو مما يتصور االجرائم احل
 خرى. اجلرمية األ
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ما ورد و و بتطبيق القاعدة العامة يف الشريعة اإلسالمية و املتعلقة بالقصاص يف املباشرة دون التسبب 
ل إنه ال يتصور إال ب، شرتاك يتحقق يف جرمية البغي فإن اال ائات وخالف ب ن الفقهاءستثنإعليها من 
مع ن ،  وحمرض  ودوار فيما بينهم ب ن مشرتك يف التنفيذ رتك ب ن البغاة ولكن قد ختتلف األبعمل مش

وعلى ذلك فإن كل من باشر تنفيذ اجلرمية بأي صفٍة كانت بأن كان عازمًا على خلع اإلمام باخلروج 
مام فهم شركاء  السالح وقاتلوا اإل واكانت هلم منعة   فحملفخرين آيف ذلك مع مجع  ئاً ه بالقوة متمالعلي

شرتاك املباشر أو باملباشرة يتحقق فاال )1(مباشرون يف البغي دون متييز بينهم وهذا بإتفاق األئمة األربعة 
شرتاك ن اجلرمية املادي دون واسطة، فاالرتكاب جمريات ركابتعدد اجلناة الذين يقدمون بأنفسهم على 

ن كل إهنا وقعت فا أن تقع اجلرمية  أو ال تقع و مبما أإفن جرائم احلدود متحقق يف اجلرمية  بأعتبارها م
ذا قاتلوا إئمة على قتال أهل الذمة تفق األقد استحقًا لعقوبتها املقدرة ، و من شارك باملباشرة كان م

سريهم ل أبغاة يف مجيع أحكامهم فال يقتأهل العدل مع البغاة بأعتبارهم شركاء هلم فيعاملون معاملة ال
إىل  هل الذمة املعين ن ألهل البغيأفاملالكية يرون رد ، يالحق فارهم  على جرحيهم و ال يذففوال 

و إال من يقاتل فه قتلما الشافعية فالجييزون أ، )2(ذمتهم و أن يوضع عنهم ما يوضع عن أهل التأويل 
ستعانة أهل البغي بأهل إأهل احلرب فستعانه بأهل الذمة و إلة فعالً و يفرق الشافعية ب ن ااملباشر للجرمي

و أهل الذمة بل يعاملون معاملة الكفار يف القتال ، أما أهل  ، احلرب ال جتري فيها أحكام أهل البغي
 ، ن الشافعية يرون بالنظر يف أمرهم فإن مل يكونوا مكره ن ، أو جاهل ن ظان ن جبواز املعاونةإالذمة ف

ونة يف عقد الذمة ففيه عندهم قوالن أحدمها أن ينتقض عهدهم  عليهم ترك املعا اً و مل يكن مشرتط
و يوافق احلنابلة  )3(خر ال ينتقض ألهنم قاتلوا تابع ن ، ألهل البغينفردوا بقتال أهل البغي ، و اآلاكأهنم

عهد منهم للغي بأهل الذمة مل يكن ذلك نقضاً ستعان أهل البا، وعند احلنفية لو  )4(الشافعية يف ذلك 
ذا قاتلوا إ ألهل البغي أخذ حكم البغاة فهم فتدخل أهل الذمة يف القتال إعانةً )5(حكم البغاة وحكمهم

سالمية فقهاء الشريعة اإل ن للبغي ، وقد حبثيمباشر ء   معاونة أهل البغي فجميعهم شركاعازم ن
                                                      

 358ص ، ج، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،عبد القادر عودة( 1)
 1139ص،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  ،ابن شاسوانظر: . 9ص،  المرجع السابق،  القرايف( 2)
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 401ص   ،12ج، المذهب الشافعي
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 . 101،  ص6ج، شرح فتح القدير ،بن اهلماما( 5)



 
 

76 
 

هل يعترب فد الذي خيدم مواله ، ر القتال ومل يقاتل كالصيب واملرأة والعبضخرى وهي من حأمسألةً 
ورهم مع توافر نية املشاركة مع البغاة وتقدمي العون واملساعدة ولو بالتحريض كافياً إلعتبارهم شركاء ضح

 بالتسبب ؟ 
 ن نظريتهم تقضي بعدم إستحقاق القصاص إال يف املباشرة ، فيقولون بقتل من كانفإاحلنفية أما

ر ومل يقاتل كالعبد خيدم سيده فال يقتل و إمنا حيبس حىت ال يبقى من أهل البغي ضيقاتل أما من ح
ل ولكن حتبس، سرت مل تقتأذا وإ ذا قاتلت دفعاً وهبذا فهي مباشرة للبغي ،إأحد ، و كذلك املرأة تقتل 

خيف أن ا أسر فيجوز قتله عند احلنفية إذ إذاإذا بغت  بعكس الرجل  فكيفألن املرأة ال تقتل لردهتا 
  )1(يعود إىل البغاة فتقوى شوكتهم به

ن كانت مشاركتهن مقتصرة على التحريض أو املساعدة كرمي احلجارة  إالنساء  أن:املالكية يرى
فبمجرد العزم  )2(سرن عوملن معاملة البغاة أذا قتل أحد بذلك فإذا إليس قتال بالسالح فال يقتلن إال و 

التسبب ، ويدل شرتاك بىل االإشارة هنا إلو ا ، القتال تعترب شريكةتدخل يف على  املشاركة  ولو بدون 
النساء ومن األطفال و  مأهل العدل أهل البغي بالنار وهم فيه ىكية ال جييزون أن يرمن املالأعلى ذلك 

 ر دون قتال ويستدلونضاملالكية يف هذا الشأن قتل من ح جييز كذلك)3(ال يرى رأيهم ويكره بغيهم 
 السجاد الذي  ا هلعلى ذلك مبا روي عن اإلمام علي رمحه ا هل أنه مل ينكر قتل حممد بن طلحة بن عبيد 

وهذا تطبيقاً لنظرية  ، )4(ظهر بذلك املبارزة أنه إيكن يقاتل يوم اجلمل فقالوا بيه و مل أكان حيمل راية 
 عتداء على النفس و ما دوهنا. شرتاك يف احلدود يف جرائم االالمالك يف ا

قصد بقتل ول: أنه ال ية من مل يقاتل فلهم فيه وجهان األر مع البغاضأنه إذا ح :الشافعية يرى
ية فيقولون بقتله املالك فيه يوافقون الثاينألن القصد من قتال البغاة كفهم وهذا كف نفسه ، و الوجه 

 )5( عنه لذلكرضي ا هل طلحة بن السجاد وعدم إنكار عليٍ  ستدلوا مبقتلاوره كان ردءًا هلم  و ضنه حبأل

                                                      

 . 98ص،  6ج، شرح فتح القدير ،بن اهلمام وانظر:. 127ص  ،10جد.ط،  المبسوط ،السرخسي( 1)
حاشية ، مشس الدين حممد عرفة الدسوقي وانظر:.1139ص، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  ،ابن شاس( 2)

 .300ص  ،4ج، الدسوقي على الشرح الكبير
 8ص،  12ج، الذخرة،،  القرايف( 3)
 9ص،  المرجع السابق ، القرايف( 4)
 195ص، المهذب في فقه االمام الشافعي ،الشريازي( 5)
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}َوَأِخي َهار ون  ه َو  :قال تعاىل )1(ومعىن الردء  العون فيقال فالن ردًءا لفالن أي ينصره و يشد ظهره 
ًءا ي َصديق يِن  ب وِن{ ۖ  أَف َصح  ِميني ِلَسانًا َفَأر ِسل ه  َمِعَي رِد  القصص( واإلعانة  34 )(2)ِإيني َأَخاف  َأن ي َكذي

 شرتاك بالتسبب فيتفق الشافعيه مع املالكية يف هذا الوجه. إحدى صور اال
بات لقتل حدى الثالث املوجإر ومل يقاتل هو كقتل نفٍس بغري ضأن قتل من ح :احلنابلة يرى

لى و فيما عداه يبقى ع، ا خص من ذلك لضرورة دفعه إمن وأن جواز قتل الباغي و الصائل النفس
ذا ستدلوا على ذلك بتحرمي قتل أسريهم ومدبرهم إا ر و مل يقاتل وضجييزون قتل من حالعموم  فال 

تدلوا بواقعة قتل ساتال تورعاً عنه مع قدرته عليه و أمن منهم العودة للقتال فمن باب أوىل من ترك الق
ي كان علاإلمام ن إحيث  )3(من خالفه   أوىل من فعل ن هني عليإطلحة السجاد  فقالوا حممد بن 

عبيد ر القتال من الصبيان والنساء و الضو كذلك قوهلم يف من حاألمر ،  قد هنى عن قتله يف باديء
روا ضح ذاإفروا فمن باب أوىل  إذاشاركوا يف القتال و يرتكوا  فيقاتلواإذا)4(يقاتلوا مقبل ن ويرتكوا مدبرين

 هل البغي أصالً عند احلنابلة.  أ و مل يقاتلوا فهم ليسوا من
املباشرة أو ب وخالصة املبحث أن جرمية البغي من جرائم احلدود اليت يتصور فيها البغي سواءً 

هنا تعد معاصي مما إ ولو مل يقع البغي بناء عليها ففعال التسبب حىتألماء ، وأنالتسبب عند مجهور الع
شرتاك بالتسبب أو  ن الوضيعة اليت ال تعاقب على االخبالف القوان وهذا، توجب العقوبة عليها تعزيراً 

تثناء املعاصر إال إذا وقعت اجلرمية بناًء على تلك املسامهة بإسالقانوين املسامهة التبعية يف اإلصطالح 
له إذ قد مثل جرائم أمن الدو ة ألحوال خاص ة تنص عليها بعض التشريعات مراعابعض احلاالت و اليت

 تفاق والتحريض و املساعدة ولو مل تقع اجلرمية بالفعل. فعال االأجترم 
  

                                                      

 . 85ص،  1ج، فصل اهلمزة، لسان العرب، ابن منظور( 1)
  34سورة القصص: اآلية  ( 2)
 246ص ، 12ج ، المغني ،بن قدامةا( 3)
 . 136ص،  6ج .كشاف القناع عن متن االقناع ،البهويت( 4)
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 القانون الليبيالمساهمة الجنائية في  :المبحث الثاني
يقصد باملسامهة اجلنائية تعدد األشخاص الذين يسامهون يف إرتكاب جرمية واحدة ، و قد تعرض املشرع 

الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون من  100 – 99اللييب للمسامهة اجلنائية يف املواد من 
 صلية و التبعية من حيث التعريف و األحكام.ول املسامهة اجلنائية بنوعيها األفتنا)1(العقوبات

 المساهمة األصلية: :المطلب األول
 على أنه:  99نصت الفقرة أوالً من املادة  

 :)) يعد فاعالً للجرمية
 من يرتكبها وحده أو مع غريه.  :أوالً 
من يدخل يف إرتكاهبا إذا كانت تتكون من مجلة أعمال فيأيت عمدًا عماًلمن األعمال املكونة : ثانياً 
 هلا((

هلا ،  املكونة بأن يأيت مجيع األعماله  اعاًل يف اجلرمية من يرتكبها وحديفهم من نص املادة أنه يعد ف  
ل لركن املادي للجرمية فيعد كلمن األعمال املكونة  كل واحد منهم عمالً تى  أذا تعدد اجلناة و إو كذلك 

أصلياً فيها ، فالفعل إذا كان داخالً يف الركن املادي للجرمية فإن مرتكبه يعد فاعالً  اً واحد منهم مسامه
فعال اليت نت األصلي ، فإذا كاوع هو الضابط يف حتديد الفاعل األو يعد معيار الشر ، أوالً و فقاً للفقرة 

ذا مل إما أرتكبها املساهم مما يعترب بدءًا يف التنفيذ للركن املادي للجرمية عد كل مرتكب هلا فاعاًل ، إ
ويلزم أن تنشأ ب ن  ،(2)حتضريياً يصل السلوك إىل هذه الدرجة عد العمل جمرد مساعدة بوصفه عماًل 
تفاق السابق أو حىت الاء على ااملسامه ن يف اجلرمية نية التدخل فيها وهي رابطة نفسية تنشأبينهم إما بن

كون لديه خر و أن تاملساهم اآلذ جيب أن يعلم كل مساهم بسلوكإتفاق املفاجئ حلظة التنفيذ ، اإل
 )3(خرين اال رمية بسلوكه وسلوك املسامه نإرادة التدخل لتحقيق اجل

 المساهمة التبعية: :المطلب الثاني
 :)) يعد شريكاً يف اجلرمية :نهأمن قانون العقوبات اللييب على  100نصت املادة 

                                                      

 . 409ص  ( ،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ، حممد رمضان باره( 1)
 411، صالمرجع السابق، حممد رمضان باره( 2)
 .414ص المرجع السابق، ، حممد رمضان باره( 3)
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 رتكاب الفعل املكون للجرمية إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على التحريض اكل من حرض على   :أوالً 
رمية ستعمل يف إرتكاب اجلأخر مما آاعل ن سالحاً أو آالت أو أي شيء : من أعطى الفاعل أو الفثانياً 

 مع علمه هبا أو ساعدهم بأي طريقة أخرى يف األعمال اجملهزة أو املسهلة أو املتممة ألرتكاهبا. 
 على هذا اإلتفاق ((   تفق مع غريه على إرتكاباجلرمية فوقعت بناءً ا: من ثالثاً 

ملساعدة و وهي التحريض و ا ةعيبهذه املادة حاالت املسامهة التفقد حصر املشرع اللييب يف 
واقعة رتكاب اجلاين فعاًل ال يدخل يف التكوين القانوين للإو يتحقق هذا النوع من املسامهة بتفاق، اال

بناء على قواعد  ةتجرميي للفعل و إمنا كانت العقوبحمل املسامهة األصلية فال يندرج فعله حتت النص ال
 ة املوسعة يف قانون العام. املسامه

عتبار ، و يلزم ال )1(رتكاب اجلرمية األصلية ولو يف صورة الشروع إب ةاملسامهة التبعية مرتبطو 
احة حبيث وافر سبب من أسباب اإلبيت أن الشرتاك باإلضافة إىل وقوع اجلرمية ولو يف صورة شروع اال

إجرام  ألن الشريك إمنا يستمد إجرامه من؛ شرتاك حمل صفة اجلرمية عن الفعل فال يعد لالتنتفي ال
الفاعل األصلي ، كذلك أن ال يعدل الفاعل األصلي عن اجلرمية قبل البدء يف تنفيذها فتنتفي الصفة 

وال يشرتط أن  ، يةرتكبت برابطة سببارتبط سلوك الشريك باجلرمية اليت اجلرمية عن فعله ، وجيب أن ي
ا يربر أخذ املشرع وهذا م، وإمنا يكفي إرتباطه بفعله ، فاعل  بعالقة مباشرة رتباط الشريك بالإيكون 

ذا إرض يعترب شريكًا حرض احملاإلشرتاك يف اإلشرتاك من املسامهة التبعية فميعترب اللييب باإلجتاه الذي 
شرتاك الن وسائل ال فيما يلي كل وسيلة منتناو سو  ،رابطة سببية ب ن فعله و فعل الفاعل األصلي تنشأ

 :الثالث
 :لتحريضا

أو تشجيعه  موجودة من قبل ، رتكاب جرمية سواًء خبلق فكرهتا لديه إذا مل تكنإ)وهو دفع الغري على 
، ويشرتط يف التحريض أن يكون  )2(رتكاهبا إذا كانت فكرهتا موجودة لديه من قبل حتريضه (اعلى 

 رتكاب اجلرمية. اثر  يف إرادة الفاعل فيدفعه إىل مباشراً حبيث يؤ 
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: تفاقاال  
رى خوهو تقابل إرادت ن أو أكثر على إرتكاب جرمية ، وهي إرادات  متساوية ال تؤثر إحداها على األ

 رتكاب اجلرمية. فيه إرادة احملرض لتدفع الفاعل الي تطغى ذبعكس التحريض ال
 : المساعدة

ادي  اجلرمية ، فكما تكون بأي شيئ مرتكاب اقدمي كل ما من شأنه اإلعانة على تتحقق املساعدة بت
كالسالح أو أدوات تستعمل يف اجلرمية ميكن أن تكون بأشياء أخرى غري مادية كتقدمي املعلومات مثالً 
، و املساعدة قد تكون بأعمال جمهزة للجرمية سابقة على التنفيذ كتجهيز السالح و قد تكون معاصرة 

ألن ؛ رمية الحقة على ارتكاب اجلشرتاك املساعدة ال من االريق ، و على ذلك فال تعتربهلا كمراقبة الط
 )1(شرتاك يقتضي املسامهة يف وقوع اجلرمية ، و املساعدة الالحقة حتققت بعد ذلك اال

 في القانون الليبي : الجنائيةالمساهمة عقوبة  :المطلب الثالث
ستثين ايف جرمية فعليه عقوبتها إال ما  شرتكامن قانون العقوبات على أنه )) من  101/1تنص املادة 

قاب ، نواع املسامهة  يف العأادة أن القانون يساوي ب ن مجيع قانونًا بنص خاص (( يفهم من نص امل
أو ختفيفاً  شديداً تصلي إىل نفس العقوبة ، وللقاضي تقدير العقوبة فيخضع املساهم التبعي والفاعل األ
ري أنه يستثىن من هذه القاعدة من نص عليه القانون بشكل خاص مبا له من سلطة مبوجب القانون ، غ

عقوبات  239فيقرر القانون عقوبة ختتلف عن عقوبة الفاعل و من أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة ، 
 و اليت تعاقب حمرض املوظف ن لرتك أعماهلم بضغف العقوبة .

 :بيفي القانون اللي الدولة أمن المساهمة الجنائية في الجرائم الواقعة على :المطلب الرابع
خروجاً عن القواعد العامة يف املسامهة اجلنائية فقد ميز املشرع الليي املسامهة اجلنائية يف اجلرائم الواقعة 

رائم قانون العقوبات النسبة جلعلى كيان الدولة بأحكام إستثنائية و قواعد خاصة ختتلف عن تلك املقررة ب
الدستورية يء بادما يعمد إىل عدم التقيد باملنه كثرياً إإىل خطورة هذه اجلرائم ف وبالنظرخرى ، فاملشرع األ

، ولعل أهم هذه األحكام اخلاصة باجلرائم املضرة بالدولة  ما  )2(وهو بصدد التجرمي و العقاب عليها
 يعرف بالتجرمي املبكر أو التجرمي التحوطي املسبق حيث يبادر املشرع إىل جترمي أفعال معينة قبل حتقق

                                                      

 . 425ص  (،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ، حممد رمضان باره(1)
 . 41ص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  حممود سليمان موسى( 2)
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م النتيجة املستهدفة ، فبمجرد وقوع تلك األفعال تعترب جرمية ولو مل تقع اجلرمية املستهدفة ، و على الرغ
ء يك أن هذا يشكل خروجاً عن املبادأوىل حنو اجلرمية اهلدف ، وال ش ةتكون مرحل أنهنا مل تعدو أمن 

هنا ال إبكر فبالنظر إىل صور التجرمي املإذللقواعد الدستورية ،  القانون اجلنائي كما أنه خمالف   العامة يف
ائرة حرص املشرع اللييب على إخراجها من د وهي اليت تعدو أن تكون أعمااًل حتضريية أو متهيدية ،

رد جنحة جم جناية أو يعترب شروعًا يفمن قانون العقوبات على أن))ال 2- 59 التجرمي إذ نصت املادة
اليت تربزها  ولكن يربر ذلك اخلطورة اإلجرامية)1((( حضريية لذلكاألفعال الت رتكاهبا والإالعزم على 

يقاً تنطوي عليه من ضرر باملصاحل العليا للمجتمع ، وتطب ماو أمنها و عتداء على كيان الدولة جرائم اال
مستقلة ، حيث  عتبارها جرائمإرائم الواقعة على كيان الدولة بشرتاك يف اجللذلك جيرم القانون وسائل اال

دى رتكاب إحاتفق عدة أشخاص على انه )) إذا إالعقوبات اللييب على من قانون  211تنص املادة 
العمدية املنصوص عليها يف الفصل ن األول و الثاين من هذا الباب و اليت يفرض القانون العقاب اجلرائم 

 ة أو عصابة مسلحة أوعليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن أو كونوا أو أسسوا أو نظموا مجعي
و العصابة أ تفاق أو اجلمعيةاجلرائم ، يعاقب كل مشرتك يف اال رتكاب جرمية من تلكغري مسلحة ال

 العقوبة كل من تسبب اوى يفرتكاهبا و لو مل تقم اجلرمية ، و يتساة املقررة للجرمية ، املتفق على بالعقوب
شرتك يف اظم أو انو غريه ممن  رئسهاتفاق أو إجياد اجلمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو يف اال

لتصميم أو ان اجلرمية ليست سوى صورة من صور إأو العصابة (( وفقاً هلذا النص فتفاق أو اجلمعية اال
م يبلغ وهذه املرحلة ال عقاب عليها طبقًا للقواعد العامة فل ،رتكاب اجلرمية املتفق عليها التحضري ال

تفاق رب املشرع جمرد االعتاليها ، فقد املتفقون حد الدخول يف بدء تنفيذ الركن املادي للجرمية املتفق ع
ه ستجابة من وجه إلياقب القانون على التحريض يف حالة يعاكما ، )2(تقديراً ملدى خطورتهعمالً مؤمثاً 

ولكن مل تقع اجلرمية ، أو وقعت ولكن ألسباب ودوافع أخرى ليست دوافع و أسباب التحريض ، بل 
شرتاك  و كذلك باقي وسائل اال ،)3(حىت التحريض الذي يرفضه من وجه إليه يعترب جرمية حمل عقاب

                                                      

 .148ص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  موسىحممود سليمان (1)
شرح القانون الجنائي الليبي األحكام ، باره، حممد رمضان وانظر:. 150ص ، المرجع السابق ، حممود سليمان موسى( 2)

 . 424ص  ( ،العامة )الجريمة والجزاء
 police mediaبحث منشور على موقع  .المساهمة الجنائية في جرائم أمن الدولة، ابراهيم حممود .اللبيدي ( 3)

center   \ www.policemc.gov.bh 
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عتداء على كيان ئم االورة جراعتبارمها جرائم مستقله وذلك تقديراً خلطبا  عليهافيعاقب القانون اللييب 
من قانون العقوبات اللييب على أنه )) يعاقب باإلعدام كل من دعا  206فقد نصت املادة )1(الدولة 

إىل إقامة أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل حمظور قانوناً أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو متويله أو 
 قدم أي نظم إليه ، أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت ، أواأعد مكانًا إلجتماعاته ، وكل من 

مجرد التحريض أو املساعدة يعترب كافيًا للعقاب ولو مل تقع اجلرمية ، فوسيلة مساعدة له ، ... (( 
فذلك متحقق ، أو املساعدةعلى ذلك التحريض  النص مل يعلق العقاب على وقوع اجلرمية فعاًل بناءً ف

 منا خص هذه احلاله حبكم خاص ،إتزيدًا و  رد هذا النصو ي  مل  كما أنه،فعاًل وفقًا للقواعد العامة 
تفاق رمي االيتسق مع مسلك املشرع يف جت، وهذا ما  ةأو التحريض جرائم مستقل ةعترب تقدمي املساعداف

 تفاق من وسائل املسامهةلة وال شك أن كل من التحريض و االعتداء على كيان الدو على جرائم اال
إذ  تفاق يشتمل على حتريضافكل فيما بينها ة متداخلهنا أكما   )2(املعنوية اليت ليس هلا مظهر خارجي 

فاق ، وال تجلرمية فيجتمع بذلك التحريض و االيشد كل طرف من أزر الطرف األخر ليحمله على ا
 .شرتاك باقي وسائل اال تفاق يف نطاق جرائم أمن الدوله دونجيرم املشرع اال أنيتصور 

 
 
 
 

  

                                                      

 . 423ص  ( ،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ، حممد رمضان باره ( 1)
 76ص .المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة االرهابية و عقوبتها، ضيف ا هل بن شبيب .جلبلي ( 2)
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 الشريعة االسالمية والقانون الليبيالبغي بين جريمة عقوبة : المبحث الرابع

 :في الشريعة االسالمية البغيجريمة عقوبة  :المطلب األول
ريها ، أما م املغالبة دون غستاذ عبد القادر عودة أن وجوب القتال على البغي هو يف حالة قيايرى األ

منا هو إة على ما وقع و يعترب عقوبتال ال و ألن الق، نتهاء حالة املغالبة فالعقوبة تعزيرية لويل األمر إبعد 
لعقوبة )) لو كان عقوبة جلاز قتل البغاة بعد التغلب عليهم ألن ا:عتداء احلاصل من البغاة فيقولدفع لال

و قال ابن ،)1(متنع القتال و القتل ((إيه أنه إذا انتهت حالة املغالبة جزاء ملا وقع ، ولكن من املتفق عل
املقصود كفهم ودفع شرهم ال قتاهلم فاذا أمكن مبجرد القول كان أوىل من قدامة يف املغين : )) أن 

 مستثىن غرييقال له: حالل الدم مطلقاً  أن)) الباغي خارج من :يقول الشافعي رمحه ا هلو )2 (القتال ((
و أمتناع قوتل دفعًا عن أن يقتل أو منازعاًة لريجع ، اإل أهلمتنع ، أو قاتل مع افيه ، و إمنا بغى و 

ولو وىل عن القتال  ،ه حبنا قتالأفسه فال عقل فيه وال قود ، فإنا يدفع حقاً منعه ، فإن أتى القتال على ن
 )3(، أو اعتزل ، او جرح ، أو أسر، أو كان مريضاً ، ال قتال به مل يقتل يف شيئ من هذه احلاالت((

 ءةو دون مبادمتناعهم ولإوحتيزهم و من وقت جتمعهم قتال البغاة وازجباحلنفية ا للجمهور يرىالفخو 
ألهنم قد علموا ما يقاتلون عليه فحاهلم يف ذلك كحال املرتد ؛ بقتال ودون شرط دعوهتم إىل العدل 

، وقتال البغاة واجب على كل مسلم  وعلى هذا  )4)وأهل احلرب الذين بلغتهم الدعوة وهلذا جيوز قتاهلم
تعينهم السلطة لقتال البغاة فال عقاب على قاتل الباغي ،  ، وهو ليس حكراً على من )5(ءأمجع الفقها

على السلطة إذا كانت تؤدي واجبها على أكمل وجه يف ذلك ، ومىت  اإلفتئاتولكن جيوز عقابه على 
وقع البغي فتجب العقوبة فورًا دون تأخري كما أهنا ال حتتمل العفو  أو إيقاف التنفيذ ما كانت حالة 

فال عقاب  ،و ذلك أثناء املغالبة و القتال القتال، و يتميز البغي بأن ال عقوبة فيه غري  )6(البغي قائمة 

                                                      

 698ص  ،2ج، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،القادر عودةعبد (1) 
 244ص 12ج  ،  المغني  ،بن قدامة (2)

 535ص  ،5ج، األم ،الشافعي (3)
 128ص ، 10ج، المبسوط ،السرخسي (4)
 و،   382، ص12 ج، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي  ،الروياين وانظر:. 6ص ،  12ج، الذخيرة، القرايف (5)

 124صالمرجع السابق، السرخسي و 237ص، المرجع السابق، بن قدامةا
 545 – 529ص ،1ج، مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي االسالمي ،عبد القادر عودة(6) 
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ومقاومة أعلى ما يقع من البغاة من إتالف للمتلكات العامة أو اخلاصة أو قتل ألهل العدل أو حتريق  
ه احلالة ال ذللسلطة العامة شرط قيام حالة احلرب و أن يكون ما وقع من جرائم من مقتضياهتا ففي ه

وبة ت احلرب أوزارها فال عقو إمنا هو القتال فإذا ما وضع، عقاب على ما وقع من جرائم بسبب ذلك 
ية ال ضمان عندهم على ما وقع من فاملالك ، من ذلك ، وهذا متفق عليه ب ن الفقهاء يءعلى ش

اخلارج بال تأويل وهو ما يسمونه املعاند فيؤخذ  أماكان خروجهم بتأويل   إذاتالف للنفس واملال إ
ليت تبغي ا قاتلواف:يف قوله تعاىل ألنعدم الضمان الشافعيةويقول  )1(بالقصاص ورد املال قائماً أو فائتاً 

علي رضي  اإلمامأنو صالح بينهم وليس فيه تبعة يف دم وال مال ، لإل األمرفحىت تفئ اىل أمر ا هل.. (  
لوف تتلف من دم وال مال رغم معرفته القاتل واملقتول والتالف واملأنه يوم اجلمل مل يأخذ أحداً مبا ا هل ع

 إىلن تضمينهم يؤدي إاحلنابلة فقالوا أما )2(خرمنهما اآل أيقتتلتا فلم يضمن ا، ألهنما طائفتان ممتنعتان
ستدلوا حبديث الزهري حيث قال: اووافق احلنفية اجلمهور و  )3(،تنفريهم من الطاعة فلذلك مل يشرع

كل دم أريق   نأتفقوا على اا هل عليه وسلم كانوا متوافرين فوقعت الفتنة وأصحاب رسول ا هل صلى 
 آنأويل القر ن فهو موضوع ، وكل مال أتلف بتآستحل بتأويل القر ان فهو موضوع وكل فرج آبتأويل القر 

 ن املتقاتلت ن مردود على صاحبه ، والتسوية ب ن الفئتيديهم فهو أفهو موضوع ، وما كان قائماً بعينه يف 
فما وجد أو ضبط حبوزهتم من أموال أهل العدل ومل يلحقها التلف فإهنا ترد ،  )4 (بتأويل القرآن أصل

 يف هذا بالنسبة إىل ما أتلفوه حال احلرب و كان من مقتضياهتا ، أما ما أتلف يف غري حالة املغالبة أو
فة وأصح يب حنيأمالك و أمحد و  تفاق ، و هذا قولمن مقتضياهتا فهو مضمون  باإلليس حاهلا ولكن 

 )5 (قوال عند الشافعيةاأل
تعزيرية ال  مر أن يعاقبهم بعقوبةالبغي بعد القدرة عليهم لويل األ أهلسارى أويقرر اجلمهور أن 

جييز احلنفية ارة الفوضى ، و تصل إىل القتل إذا خشي منهم إثارة الفتنة و مل يأمن تركهم العزم على إث
ما  نهكانت له فئة فال بأس أن يقتل أل  ذاإ أنهفهم يرون    )6 (حوال ذلكًا إذا اقتضت األالقتل تعزير 

                                                      

 1138ص  ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  ،ابن شاس (1)
 384ص ، 12ج ،  المذهب الشافعي بحر المذهب في فروع  ،الروياني( (2

 251ص  ،12ج  ، المغني ،قدامة ابن(3) 
 128ص،  10ج، المبسوط ،السرخسي( (4
 699ص  ،2جالمرجع السابق،  ،عبد القادر عودة( (5
 131ص ، الجريمة –الجريمة و العقوبة في الفقه االسالمي ،حممد أبو زهرة( (6
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ال بأس بأن يقتله ، له فمام املصلحة يف قتذا رأى اإلإحناز لفئته فإندفع شره ولكنه مقهور ولو ختلص إ
 إىلال يعودوا  نأحيلفهم  أنسرى بعد كان خيلي سبيل األمام علي  حسن أن خيلى سبيله فاإلوإال فاأل

البغي و ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان  أهلو احلنابلة ال جييزون حبس من كان من )1 (القتال 
 )2 (و الشيخ بل خيلى سبيلهم 

أوزارها  بما وضعت احلر  إذاما جيري على أموال البغاة فالفقهاء متفقون على وجوب ردها  أما
م مث ترد  القدرة عليههنا توقف إىل ح نإالعدل ف أهلستعمل يف احلرب ضد أوحىت ما كان منها مما 

 )) فأما غنيمة أمواهلم ، وسيب ذريتهم ، فال نعلم يف حترمية ب ن أهل العلم خالفاً  :،  يقول ابن قدامةهلم
مواهلم ما حصل من ضرورة دفعهم و قتاهلم و ما عداه أيح من دمائهم و أبعصومون و إمنا ، ألهنم م

ئاً من ماله من عرف شي :رضي ا هل عنه ، يوم اجلمل ، قال وقد روي أن علي ،يبقى على أصل التحرمي 
درًا وهو يطبخ فيها ، فجاء صاحبها مع أحد ، فليأخذه ، وكان بعض أصحاب علي قد أخذ قِ 

ت حىت ينضج الطبيخ ، فأىب ، وكبه و أخذها.. ومىت انقضمهاله إ، فسأله الذي يطبخ فيها ليأخذها
 عن مرئ مسلم إالأى ا هل عليه وسلم )) ال حيل مال يهم لقول النيب صلإلموال ب رد األاحلرب وج

لك بطريق ن املحراز وألحرمة التملك هو بقاء احلرمة واإل ن العلة يفإو يقول احلنفية )3(طيب خاطر  ((
لبغي حراز بدار ختالف دار املستوىل عليه وذلك ال يوجد ب ن أهل اومتامه باإل، القهر ال يثبت مامل يتم 

 )4 (وأهل العدل ألن دار الفئت ن واحدة
وها ظيقأفتنه اليت د الأفع شر البغاة وو دلبغي إمنا شرع لجلرميةا عقوبة القتالعتبار اواخلالصة أن 

،  ألمة احىت تقوى هبم شوكة  مجاعة املسلم نالعدل و  إىلحلملهم على العودة  أنهخبروجهم ، كما 
اهنم إميع الفقهاء على وصاف بل أمجاألبأقذعنتقام أو التنكيل بالبغاة بوصفهم إلفليس يف العقوبة معىن ا

سهم بعد قتلهم أو حب جيز الفقهاءدعوا مظلمة، ومل إإنمبحاورهتم ورد املظامل  مام ملزماإلفا ، ؤ و إن أخط
تالف إمن  مالقدرة عليهم ، كما حيرم مصادرة أمواهلم ، بل وقرر الشرع العفو عنهم من كل ما يقع منه

ثل يف يف ذلك خري كثري يتم أنقتضته احلرب ، وال شك إرواح مما األللمتلكات العامة أو اخلاصة أو 

                                                      

 126ص ، 10ج،  المبسوط ،السرخسي1))
 253ص  ،12ج  ،  المغني  ،قدامةبن  (2)
 255 ، 254ص ، المرجع السابق  ،بن قدامة (3)
 127، 126ص ، 10ج، المبسوط ،السرخسي (4)
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وضعية ب ن اإلخوة ، و ذلك بعكس القوان ن ال ورأب الصدع إلىاألمةترك بغيهم والعودة  إىلدفع البغاة 
قسى أفعال بار املساندة حيث تواجه تلك األاليت جترم مجيع األفعال حىت جمرد التشجيع بالرأي أو إظه

رب اليت عاهلم و بالتايل إمخاد نار احلأفلطريق أمام مرتكبيها للرجوع عن واع العقوبات ، مما يقطع اأن
طائل منها ،  لية القتصادية والبشرية يف حروب داخإستنزاف مقدارهتا اإلاف الدولة و إضع إىلتؤدي 

مام علي رضي ا هل عنه للحرورية و كذلك إرجاعه للممتلكات بعد معركة النهروان  هلو ولعل حوار اإل
 ألمة .وقد فعلت الفنت ما فعلت با ليومخري قدوة يقتدي هبا أئمة املسلم ن ا

 : الليبيفي القانون  لبغيجريمة ا :عقوبةالمطلب الثاني
العقوبة يف القوان ن الوضعية هي إيالم يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طريق حماكمة على من تثبت 

من نزل به  إليالم  مقصود فهو ال ميساالدولة إنزاله باجلاين ، وعنصر  تتوىلمسؤوليته عن اجلرمية ، و 
،  رعر مصاحل إجتماعية يعتربها املشأضر أو هدد بالضر عرضاً و إمنا  مقابل ما حققه من سلوك إجرامي 

طال جسمه كعقوبة القطع واجللد ، أو تيف  يالمةإوهي بذلك تطال حياة اإلنسان كعقوبة اإلعدام ، أو 
بة للحرية أو املقيدة هلا ، أو مال اجلاين كعقوبة الغرامة ، ومن خصائص العقوبة لحريته كالعقوبات السا

حددة النوع عليها ضمن قانون العقوبات و تكومنية أهنا ال تفرض إال بالنص يف القوان ن الوضع
، ا حكم قضائيئية فيصدر هبواملقداروذلك حىت تعترب شرعية ، أيضاً البد أن تصدر عن السلطة القضا

ساواة ب ن تتسم بامل أهنارتكب اجلرمية أو ساهم فيها معه ، كما إوهي كذلك شخصية فال تطال إال من 
 :أنواع ثةثال ع ن هلا دون تفرقة بينهم، و العقوباتاخلاض

صلي للجرمية الذي جيب على القاضي أن ينطق به عند احلكم العقاب األو هي  :عقوبات أصلية
باإلدانة، و العقوبات األصلية هي اإلعدام ، والسجن املؤبد ، والسجن ، واحلبس ، و الغرامة ، و 

 الوضع حتت املراقبة ، و القطع واجللد . 
ألن  يال داعو  هي العقوبات اليت تطبق تبعًا للحكم بعقوبات أصلية حبكم القانون :عقوبات تبعية

، قوق املدنيةاحلرمان من احل: ينطق هبا القاضي إال يف األحوال اليت ينص فيها القانون على ذلك وهي 
 و احلرمان من مزاولة املهن أو األعمال ، وفقدان األهلية القانونية ، ونشرحكم اإلدانة . 

العقوبات  جوازًا إضافًة إىلوهي العقوبات اليت حيكم هبا وجوبًا أو  :افيةضعقوبات تكميلية أو إ
لييب أحكاماً عامة القانون ال األصلية إذ ال جيوز احلكم هبا مبفردها و مثاهلا الغرامة اجلنائية ، ومل يتضمن
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بات يف على هذه العقو  كتفى بالنصا عقوبات األصلية والتبعية و لكنه قوبات التكميلية أسوة ببقية الللع
 )1 (بعض اجلرائم صوص متفرقة من القسم اخلاص بصددن

واخلصائص  ييب من حيث التعريفهذه بشكل عام األحكام العامة للعقوبة يف قانون العقوبات الل
نواع و قد طبق  املشرع اللييب هذه العقوبات بأنواعها على طائفة اجلرائم الواقعة على أمن الدولة واأل

عكس ظ على تلك العقوبات أهنا تالداخلي و قد سبق بيناها يف الفصل األول من البحث ، و املالح
عد العامة يف افة إىل اخلروج عن القواضئم السياسية إذ تتسم بالشدة باإلموقف املشرع اللييب من اجلرا

وإن مل تقع  عتبار لدوره فيها بل حىتاتصل باجلرمية دون إاجلنائي فالعقوبة قد تطال كل من القانون 
عقوبة اإلعدام على الشروع بالقوة يف تغيري الدستور أو شكل تقرر  196املادة ف اجلرمية من األساس

 )) يعاقب همن قانون العقوبات واليت تنص على أن 60لنص املادة  اً احلكم ، وال شك أن هذا خالف
 -:تية إال إذا نص القانون على خالف ذلكالشروع يف اجلناية بالعقوبات األ ىعل

نوات س بالسجن الذي التقل مدته عن مثان السجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلناية اإلعدام، 
ا خرى حيكم بعقوبة السجن مع خفض حديهة السجن املؤبد ، ويف األحوال األكانت عقوبة اجلناي  إذا
أن  ىاملتعلقة بالتنظيمات و التشكيالت غري املشروعة عل  206النصف (( كما نصت املادة  إىل

 يم أو التشكيلجتماع التنظأو أدار أو مول أو أعد مكاناً أل عدام من دعا أو أسس أو نظميعاقب باإل
بتها ، فكل هذه األفعال عقو  ةو ساعد أو حتصل على نقود أو منفعنظم أو حرض أااحملظور وكذلك من 

 وأدوار إذ يتساوى من أسس التنظيم و موله مع من حرض عدام رغم اإلختالف الواضح ب ن األاإل
 .  ةساعد و حىت مع من تلقى منفع

لدستور أو ادئ االيت تعاقب باإلعدام على الدعوة والرتويج لتغيري مب 207كذلك نص املادة   
ستعمال العنف ، كما تعاقب بالسجن املؤبد على حتبيذ ذلك أو احلصول على نقود اقلب نظم الدولة ب

منفعة يف سبيل الرتويج ملا نص عليه ، فيالحظ أنه حىت قبل أن يتخذ الفعل مظهراً مادياً و يقتصر  أو
و هلذه الدعوة يعاقب عليه باإلعدام أ األخرطرف قبوالل شرتاطاعلى جمرد التحبيذ أو الدعوة دون 

 211ة نصت عليه املادأهم ما مييز اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي هي ما  إنالسجن املؤبد ، 
اق على تفلعامة من حيث أهنا تقرر عقوبة لالمن قانون العقوبات حيث تعد خروجًا عن القواعد ا

يعاقب  ليتااجلرائم املنصوص عليها يف الفصل ن األول والثاين من الباب األول من قانون العقوبات 
                                                      

 459-449ص ( ،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة ) الجريمة والجزاء ، حممد رمضان باره (1)
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وهذا خالف  تقم اجلرمية املتفق عليها ، عدام أو السجن املؤبد أو السجن بذات العقوبة ولو ملعليها باإل
تفاق يف اجلرمية إال إذا وقعت اجلرمية املتفق عليها ولو يف صورة لقواعد العامة إذ ال عقاب على االل

 شروع. 
 210ملادة فيما يتعلق بالعقوبات التبعية فقد نصت ا أما،هذا فيما يتعلق بالعقوبات األصلية 

ناة يف ستعمله اجلامما  ورة ، ومصادرة النقود و األمتعة و األوراقعلى احلكم حبل التشكيالت  احملظ
مما أعدت  موال اجلناةأعية تطال املصادرة هنا عقوبة تبليهم على أي وجه ، فإرتكاب اجلرمية أو آل إ

 ألستخدامها يف اجلرمية. 
املشرع اللييب جيعل  لطائفة اجلرائم السياسية عقوبات اجلنايات دون اجلنح وهذا  و املالحظأن

يت ن متسك املشرع اللييب بعقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم الإالتشديد كما ذكرنا سابقاً ، إذ  من مظاهر
ائم ر أشرنا إليها جيعل املتأمل يف هذه النصوص يلحظ أهنا تعرب عن موقف النظام السياسي من اجل

هوم املشرع الوضعي وفقاً ملف –السياسية و ال تعرب حقيقةً عن نظرة اجملتمع هلا والذي هو مصدر التشريع 
نظمة السياسية تشريعات جائرة هتدف إىل محاية األو بالتايل قد ينظر إىل هذه التشريعات على أهنا  –

ر عام يف مواطن ن مما خيلق شعو قسى العقوبات لوأد احلريات و احلقوق السياسية للأمن خالل تقرير 
يون اجملتمع بصدق القضايا اليت يتبناها اجملرم السياسي، خاصةً يف األحوال اليت يتبىن فيها اجملرمون السياس

لق قتصادية أو حقوق األقليات يف جمتمع من اجملتمعات مما خيالدفاع عن احلقوق السياسية أو االقضايا 
 إنعدامؤدي إىل عمل وطين مما ي ابوصفه ة مقابل قبول أفعال اجلناقائمة يفحالة من رفض التشريعات ال

 تقرار و االضطراب يف اجملتمع. ساال
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 الخاتمة

وعلى آله وصحبه أمجع ن ومن تبعهم وسار على هنجهم  الصالة و السالم على حممدٍ و  رب العامل ناحلمد  هل 
 إىل يوم الدين أما بعد ،،بإحساٍن 

بحانه وتعاىل له سمتواضع أسأيل من جهد ا هل  يسربتمام هذا العمل على ما  وتفضل عليا هل عز وجل  عم فقدأن
فيما و ، ور الرحيمإنه هو الغفأو تقصري  خطأٍ و أن يغفر يل ما وقع مين من خالصاً لوجهه الكرميأن يتقبله مين عمالً 

 :اليه من نتاىج و توصيات تتوصل خالصة مايلي 

 :النتائج
 صبغتها ببسب؛ وغري مستقر صعب مفهومها حتديد فإن ذلك ومع قدمية السياسية اجلرمية .1

راء اآل أحدث ، وقد توصلتألفكار و معتقدات البشرمصدر التجرمي خاضع  ألن السياسية
تقع يف  نأكانت موجهة ضد احلكام شرط   إذااجلرمية سياسية اىل اعتبار يف القوان ن الوضعية 

متامًا مع  وهذا يتفقا تقتضية طبيعة الثورة أو احلرب حال حرب أهلية أو ثورة و أن تكون مم
 .لبغي منذ ثالثة عشر قرناً جلرمية اسالمية احلدود اليت وضعتها الشريعة اإل

أخطأ يف  رغم أنه صاحب آراء وأفكار اجملرم السياسين تقر الفقه القانوين املعاصر على أاس .2
الطاعة  ن خرجوا عنو اإلسالمية إذ البغاة قوم مؤمنالوسائل والطرق وهذا حمل إتفاق مع الشريعة 

 .فهم ليسوا كاحملارب ن  بتأويل أخطؤا فيه
واقب وخيمة على عأضرار و فنت و من  يقع بسببه ما ةاإلسالمي ةشريعفي الالبغين علة حترمي إ .3

تمثلة علة التجرمي السياسي امل ذاهتا هي ، وسالم هذه اجلرائماإلذلك حارب لالفرد و اجملتمع ، 
مصدر  يف ن اخلالفغري أيف قانون العقوبات اللييب  محاية الدستور ونظام احلكم القائميف 

 .عكس على التطبيقانمما  التشريع
كل جرمية   اجلرمية سياسية يف حكم القانون اجلنائيهنا يب اجلرمية السياسية بأبعرف القانون اللي .4

متس مبصلحة سياسة الدولة أو حبق سياسي ألحد األفراد ، كما تعد جرمية سياسية اجلرمية 
مفهوم البغي يف  اق معا حمل إتفوهذ رتكاهبا سبباً سياسياً ادية اليت يكون الدافع األساسي الالع

 سالمية .الشريعة اإل
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الدي ليبيللقانون ال، وهذا خالفًا طاحة هبم لإل كاماحلجرمية البغي جرمية مجاعية ترتكب ضد .5
رتكبت من شخص ا ولوعترب أن اجلرمية تقوموج على احلاكم  حىت إنه اتوسع يف نطاق جترمي اخلر 

 .و حرض على ذلكبوصفه أراد قلب نظام احلكم أواحد 
 رعنوي فقوامه توافالركن امل أما الشريعة االسالمية ي يفلبغا جلرمية تشكل املغالبة قوام الركن املادي .6

بغي جرمية الطاعة فال ااإلمام وشق عص قصد منه اخلروج عن لطبيعة السلوك بأنه ةالعلم و اإلراد
يري نظام تغكان مع أركان جرمية ، وهي تتفق من حيث األر عمدية وليس من اجلرائم اخلطئية

 .ن اللييبو احلكم يف القان
فليست  ةألهنا ليست عقوبة مقدر ؛ التعزير  وه سالميةيف الشريعة اإل البغاةاالشرتاك مع حكم  .7

 املباشر و قانون اللييب الدي يسوي ب نللخالفًا  عقوبة الشريك املتسبب مثل عقوبة املباشر
فعال وذلك  ال بعد وقوع البغيالشريعة اإلسالمية ال تقرر العقوبة إ،كما أن  الشريك يف العقوبة

و اق أللقانون اللييب الذي يعاقب على  االتف اً والشريك على حد سواء خالفبالنسبة للفاعل 
 التحريض على اجلرمية ولو مل تقع .

غنم وال ستعمل منها يف احلرب فال تاليهم حىت ما إموال البغاة أوزارها ترد أتضع احلرب  أنبعد  .8
أما يف ،ليهم إمث تردًا لشرهم وكسرًا لشوكتهم دفع؛ تقسم و ال تصادر فيحجز عليها مؤقتًا 

 .ليةكعقوبة تبعية للعقوبة االصموال املستخدمة يف اجلرمية  األ تصادرفالقانون اللييب 
أما خاصةعاملة مب زوامتيثبت وصف اخلارج ن عن السلطة بأهنم بغاة  إذاسالمية يف الشريعة اال .9

ت الشريعة قد تبن، لتتشدد يف معاملة اخلارج ن عن السلطات هنافإ قوان ن الوضعيةيف ال
ي للشريعة سبق حضار وهو ب ن الطائفت ن لفض النزاع السياسي أوالً االسالمية مبدأ الصلح 

غاة واجب أن حوار الب الشريعة االسالمية يرى أغلب فقهاءو  اإلسالمية على القوان ن الوضعية
 لوضعيا حكام البغي يف الشريعة االسالمية عن القانونوهذه من أهم ما مييز أقبل قتاهلم

توجب أشد فكار املناوئة للنظام جرائم تسالذي يعترب جمرد البوح باأل خص القانون اللييبوباأل
 العقوبات .

 :التوصيات
الشريعة  البغي يفة جرميأنه ضمن مفهوم  فمعىن ذلكباجلرمية السياسية عرتف قد ااملشرع اللييب  ملا كان

مات نصوص قانون العقوبات خصوصاً فيما يتعلق جبرمية تغيري النظام وجرمية تشكيل التنظيسالميةيف اإل
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كان هات ن أر ر و مع عناص اكاهنر أو  سالميةيعة اإليف الشر  البغيجرمية تكاد تتطابق فيها عناصر  حيث
الشريعة اإلسالمية  للمجرم السياسي اليت تتسم بالرأفة وعدم معاملته  ةخالف نظر  أنهاجلرميت ن إال 

و إرجاعه  خطأ فيه فوجب ردعهأل على أنه مسلم مؤمن خرج بتأويل املرتد ب أوبوصفه عدو كالكافر 
ملسلم ن و القتال مجاعة ا إىلحبواره مث قتاله دفعاً ألعتدائه و ألرجاعه  اإلمامبالزام إيل مجاعة املسلم ن 

ن إبل ة دتسم نظرته للمجرم السياسي بالشمن باب الدفع وليس من باب العقاب ، فالقانون اللييب ت
م بالدنائة عقوبة اجملرم ن العادي ن ممن توصف جرائمه من حيانشد يف كثري من األأعقوبة اجملرم السياسي 

فال شك  ، ملا فيها من مساس بقيم وأخالق اجملتمع ، ولعل مرجع اخلالف  هو مصدر التشريع نفسه
رام ين يف آية البغي ، بينما قد يكون املشرع اللييب يف جمال اإلجآأن جترمي البغي  مصدره النص القر 

باط اجلرائم السياسية تإر غربية فكان له هذا املوقف ، إن القوان ن العربية و الالسياسي تأثر بالدساتري و 
عد التجرمي ما ختضع قوا بالسياسة بوجه عام  والنظام احلاكم بوجه خاص من وجهة نظر الباحث كثرياً 

فسه و اية النظام لنعن مح اً و املعتقدات اليت يتبناها النظام فتكون اجلرائم السياسية تعبري يء للمباد
انة يألفكاره ومعتقداته أكثر من محاية الدولة و اجملتمع فيعترب اجملرم السياسي مرتكباً جلرائم توصف باخل

 رائه املخالفة ملعتقدات النظام احلاكم ، فمرجعية التجرمي تكمن يف ما يراهآو العداء لألمة مىت عرب عن 
تشريعات حيسب للمشرع اللييب أنه من المما غري أنه ،  خاصًة يف جمال اجلرائم املاسة بأمن الدولة النظام

أصدر قد فالشريعة اإلسالمية يف نطاق القانون اجلنائي   إىلإرساء مبدأ التحاكم اليت تسعى إىل العربية 
رقم  قانونالأصدر فمن التشريعات اليت تتضمن تقنينًا ألحكام الشريعة اإلسالمية  املشرع اللييب حزمة

م شأن 1423لسنة  6قم ر قانون الحدي السرقة واحلرابة و  دية يف شأن إقامةميال 1425لسنة  13
 52رقم  قانونالو  وتعديالته اخلمر م يف شأن حترمي 1423لسنة  4رقم  قانونالالقصاص والدية و 

 .حد القذف يف شأن إقامة  1974لسنة 
 : ىل التوصيات التاليةخنلص إ ما تقدم بناًء على و 

 ن جتاه تقن ن أحكام الشريعة اإلسالمية  و أن يضمإباملضي قدمًا ب اللييبملشرع ا أن يستمر
البغي كما وردت يف كتاب ا هل و سنة رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم و ما جرى جرمية أحكام 

قيد ذلك لن يو ،  ضمن مواد قانون العقوبات اللييب عليه عمل الصحابة رضوان ا هل عليهم
مناطاً فعال اخلارج ن أأختذت اما  إذامر جهة اخلارج ن عن ويل األن حيث موام ءاملشرع يف شي

لك م عن مالحقتهم رغم ما يف تماد يغل يد اإلقد ال تتفق و منوذج جرمية البغي مما ق أخرى
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 قٍ سالمية من إطالذلك من خالل ما أقرته الشريعة اإلستقرار و عال من هتديد لألمن واالفاأل
سالمية وفقًا ألحكام الشريعة اإل ننةأحكام البغي مق بدلك تكونفليد اإلمام يف باب التعزير 

نظمة يس إلرادة األخاً للحكم الشرعي ولفس حمدثاً أثره يف الرضوخ للنص رضو نفيقع قبوهلا يف ال
 .السياسية اليت ال تتفق األمة على الوالء هلا 

  خوة لنا من أو النظر للمعارض ن على أهنم  فوبضرورة تبين سياسة احلوار و العيلزم السلطاتأن
 . أعداء لنا هم  وافوجب علينا نصحهم واألخذ بيدهم فليسؤا بين جلدتنا اخط

ملا تتسم  ذلكف عال البغيأفسالمية من يتبىن موقف الشريعة اإل أنذ نأمل من املشرع اللييب إو 
ضطراب اإل و ليبتعد املشرع عن التخبط؛ جرام يف الرؤيا جتاه هذا النوع من اإل ستقرار وثباتإبه من 

 .التطبيق والذي حييط باجلرمية السياسية من حيث املفهوم 
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