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المحمیـة والمـسئولیة  ذلـك أن المـصالح ،تأتى أهمیـة البحـث مـن أهمیـة موضـوعه
 حیــث ،الدولیــة لألعــالم عــن اســاءة حــق التعبیــر حیــث تمثــل مــصالح علیــا فــى أى دولــة

 ،ً وأوسـعها أثــرا،یعیـد اإلعـالم بوســائله المختلفـة مـن أهــم الوسـائل التــى یمكـن اللجـوء إلیهــا
م  وأثرهـا البــالغ فـى تكـوین الـرأى العــا،فحریـة التعبیـر عـن الـرأى عبــر اإلعـالم لهـا أهمیتهـا

فیجب أن تمارس حریة التعبیـر عـن الـرأى عبـر اإلعـالم بـوعى ومـسئولیة، وال یجـوز بـأى 
  .حال ممارسة هذه الحریة بما یخل بغایاتها الدولیة والمجتمعیة

 
تبــرز إشــكالیة البحــث عنــدما یكــون الــسلوك اإلجرامــى المكــون للــركن المــادى لهــا 

 فقـد ،تعبیرى یندرج ضمن األنـشطة التحریـضیةسلوك مادى ذو مضمون نفسى أو سلوك 
 ذلـك أن التحـریض كمـا ،یتستر من یدفع بستار حریـة التعبیـر عـن الـرأى أویـستظل بظلهـا

 ،هو الحال فى التعبیر عن الرأى یعد من األفعـال المعنویـة التـى تـرتبط بنیـة قائـل التعبیـر
 مـــن قبـــل المحــــرض لـــذا تكمـــن المـــسئولیة الدولیـــة لألعـــالم عــــن حریـــة التعبیـــر الخـــاطئ

ًإستئثارا واستهدافا إلثارة جرائم اإلعالم الدولى ًٕ.  
 

یهـدف البحـث إلـى تـأطیر قـانونى لمحـددات العالقـة المهنیـة واالجتماعیـة الدولیـة 
ـــة باألحكـــام  وذلـــك مـــن خـــالل دعـــوة المـــشرع إلـــى إعـــادة صـــیاغة تلـــك المحـــددات المتمثل

ضابطة للــسلوك المهنــى الــسلیم فــى المجــال اإلعالمــى والــضوابط والتعلیمــات والقــوانین الــ
فالبحــث یــسعى إلــى الوصــول إلــى تــأطیر قــانونى لحریــة التعبیــر عــن الــرأى عبــر اإلعــالم 

  .الدولى وتحدید المسئولیة الدولیة لها



 

   - ١٦٣  -

 

  :تتمثل فرضیات البحث باألسئلة اآلتیة

ط الواجــب توافرهــا كــى تكــون محققــة  مــا المقــصود بالمــسئولیة الدولیــة ومــا هــى الــشرو-١
  .وما هى أثارها والنتائج المترتبة علیها

  . ما هى كیفیة تأثیر وسائل اإلعالم على الرأى العام والسیاسة الخارجیة-٢

 مــا هــى جریمــة التحــریض التــى ترتكبهــا وســائل اإلعــالم وهــل هــو تحــریض فــردى أم -٣
  .)جماعى(عمومى 

قنیـات المعلوماتیـة الحدیثـة التـى تـسهم فـى إثـارة ارتكـاب  ماهى الوسائل اإلعالمیة والت-٤
  .الجرائم الدولیة

   . ضرورة الموازنة بین حریة الرأى والمسئولیة الدولیة لوسائل اإلعالم-٥

 

  . تعد مترابطة ویكمل بعضها األخر،لقد اعتمدت على مناهج فى البحث

  .تنقل من الجزء إلى الكل اإلعتماد على المنهج اإلستقرائى وهى منهج -١

 وهـــو أحـــد أســـالیب المنـــاهج بالطریقـــة العلمیـــة فـــى : اإلعتمـــاد علـــى المـــنهج الوصـــفى-٢
ٕالبحث تبدأ بتحدید المشكلة ثم فرض الفروض واختبار صـحة الفـروض حتـى یـصل 

  إلى دراسة الواقع أو الظاهرة كما هى فى الواقع 

 

ولیة الدولیة عن إساءة حـق التعبیـر فـى وسـائل سیتم بعون اهللا تعالى تناول المسئ
االعــالم  مــن خــالل تقــسیم البحــث علــى ثالثــة مباحــث إذ نخــصص المبحــث األول عــن 



 

   - ١٦٤  -

ماهیة المسئولیة الدولیة ویـتم تقـسیمه إلـى ثالثـة مطالـب نخـصص المطلـب األول لمفهـوم 
مطلــــب المــــسئولیة الدولیــــة وتخــــصص المطلــــب الثــــانى لــــشروط المــــسئولیة الدولیــــة أمــــا ال

الثالــث نبحــث فیـــه أثــار المــسئولیة الدولیـــة ونخــصص المبحــث الثـــانى عــن تــأثیر وســـائل 
اإلعــالم علــى الــرأى العــام والــسیاسة الخارجیــة ویــتم  تقــسیمه إلــى مطلبــین المطلــب األول 
نبحـــث عـــن وســـائل اإلعـــالم والـــرأى العــــام والمطلـــب الثـــانى لألعـــالم الـــدولى فـــى إطــــار 

  .السیاسة الخارجیة

بحـــث الثالـــث نخصـــصه لمـــدى المـــسئولیة الدولیـــة لوســـائل اإلعـــالم عـــن أمـــا الم
جریمــة التحــریض التــى تــستهدف إثــارة ارتكــاب الجــرائم الدولیــة ویــتم تقــسیمه إلــى مطلبــین 
المطلــــب األول ماهیــــة التحــــریض علــــى الجریمــــة والمطلــــب الثــــانى نتحــــدث عــــن جریمــــة 

ر اإلعـالم اإللكترونـى بإسـتخدام التحریض الذى تستهدف إثارة ارتكاب الجرائم الدولیـة عبـ
   .وسائط بتقنیات المعلومات الحدیثة

 وذلـــك فـــى بیـــان علـــى النحـــو .وأنهینـــا البحـــث بخاتمـــه تـــضمنت أهـــم النتـــائج والتوصـــیات
  :التالى

  . ماهیة المسئولیة الدولیة:المبحث األول

  . مفهوم المسئولیة الدولیة:المطلب األول

  .ولیة شروط المسئولیة الد:المطلب الثانى

  . آثار المسئولیة الدولیة:المطلب الثالث

  . تأثیر وسائل اإلعالم على الرأى العام والسیاسة الخارجیة:المبحث الثانى

  . وسائل اإلعالم والرأى العام:المطلب األول



 

   - ١٦٥  -

  . اإلعالم الدولى فى إطار السیاسة الخارجیة:المطلب الثانى

 اإلعالم عن جریمة التحریض التى  مدى المسئولیة الدولیة لوسائل:المبحث الثالث
  .تستهدف إثارة ارتكاب الجرائم الدولیة

  . ماهیة التحریض على الجریمة:المطلب األول

 التحریض الذى یستهدف إثارة إرتكاب الجرائم الدولیة عبر اإلعالم :المطلب الثانى
  .اإللكترونى بإستخدام وسائط تقنیات المعلومات الحدیثة

   خاتمة -

   مراجع -
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البد قبل الخوض فى جزئیات البحـث وتفـصیالته التعـرف علـى ماهیـة المـسئولیة 
ٕ واثبــات تــوافر المــسئولیة الدولیــة بحــق أى ،الدولیــة ؛ فــالحكم علــى الــشئ فــرع مــن تــصوره

ـــ ه هـــذه شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولى أو أى قـــوة إحـــتالل ال یـــتم دون معرفـــة كن
المـسئولیة وعناصــرها وشـروط تحققهــا واآلثـار المترتبــة علـى تحققهــا وهـو مــا سـنطرق إلیــه 

ًتفصیال وتحلیال من خالل هذا المبحث على النحو التالى ً:  

 

  . مفهوم المسئولیة الدولیة:المطلب األول

  . شروط المسئولیة الدولیة:المطلب الثانى

 . آثار المسئولیة الدولیة:لب الثالثالمط



 

   - ١٦٧  -

 

 

   یمكن تعریف المسؤولیة الدولیة بأنها عبارة عن نظام قانونى تلتزم بمقتضاه الدولة    
ً طبقا للقانون الدولى العام بتعویض الدولة التى لحقها ،التى تأتى عمال غیر مشروع
وهى عالقة بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون ضرر من جراء هذا العمل 

  .الدولى العام

 

  . التعریف اللغوى للمسئولیة الدولیة :       الفرع األول

  . التعریف اإلصطالحى للمسئولیة الدولیة:       الفرع الثانى

 

 

 حـال أو صـفة :ٕ فى اللغة مشتقة من سأل واسـم المفعـوم مـسئول وتعنـىالمسئولیة
 أمــــا ، أنــــا بــــرئ مــــن مــــسئولیة هــــذا العمــــل: فیقــــال،مـــن یــــسأل عــــن أمــــر یقــــع علــــى تبعــــه

ًالمــسئولیة األخالقیـــة فتطلــق علـــى إلتــزام الـــشخص بمــا یـــصدر عنــه قـــوال وفعــال  وتطلـــق ،ً
 وهــى الواجــب ،)١(ًطبقــا للقــانون قانونــا علــى االلتــزام بإصــالح الخطــأ الواقــع علــى الغیــر 

  .)٢() اإللتزام (على اإلنسان أن یفعله 

                                         
  .٤١١ ، صـالمعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة ، الجزء األول ، الطبعة األولى) 1(
المـــرام فـــى المعــانى والكـــالم ، الطبعـــة األولـــى ، دار الراتـــب الجامعیـــة ، : مــؤنس رشـــاد الـــدین .  د)2(

  .٧٧٣م ، صـ٢٠٠٠بیروت ، 



 

   - ١٦٨  -

 

 

أمـــا بـــشأن التعریـــف اإلصـــطالحى للمـــسئولیة الدولیـــة فقـــد وردت عـــدة إتجاهـــات 
  :فقهیة تبین ماهیة المسئولیة نذكر منها على سبیل المثال ما یلى

 اإللتــزام الــذى یفرضــه القــانون الــدولى : المــسئولیة الدولیــة بأنهــاهنــاك مــن عــرف
 أو تحمــل ،علــى الــشخص بإصــالح الــضرر لــصالح مــن كــان ضــحیة تــصرف أو إمتنــاع

  .)١(العقاب جزاء هذه المخالفة 

الجــزاء القــانونى الــذى یرتبــه القــانون الــدولى العــام علــى : وهنــاك مــن یعرفهابأنهــا
  .)٢(لقانون إللتزاماته الدولیة عدم إحترام أحد أشخاص هذا ا

 رابطـة قانونیـة تنـشأ فـى حالـة اإلخـالل بـإلتزام دولـى بـین :وهناك من یعرفها بأنها
الشخص القانونى الدولى الـذى أخـل بإلتزامـه وبـین الـشخص القـانونى الـدولى الـذى حـدث 

  .)٣(اإلخالل باإللتزام فى مواجهته 

وقــوع فعــل یــصلح فــى نظــر القــانون ورأى یقــول بــأن المــسئولیة الدولیــة تقــع عنــد 
 ،ًالدولى أساسا للمسئولیة بـشرط أن یـصح نـسبة هـذا الفعـل إلـى دولـة مـا أو منظمـة دولیـة

  .)١(وأن یترتب علیه ضرر بشخص آخر من أشخاص القانون الدولى 

                                         
م ، منـــشأة المعــــارف ، ١٩٨٢الوســـیط فــــى قـــانون الـــسالم ، طبعــــة : محمـــد طلعـــت الغنیمــــى . د) 1(

  .٤٣٩اإلسكندریة ، صـ
مبـــادئ القـــانون الـــدولى العـــام ، دار النهـــضة العربیـــة ، طبعــــة  : عبـــد العزیـــز محمـــد ســـرحان. د) 2(

ــدولى العــام ، الجــزء األول ، الطبعــة األولــى ، دار . د . ٤٩٧م ، صـــ١٩٨٠ علــى إبــراهیم ، القــانون ال
  .٧٣٠ ، صـ١٩٩٥النهضة العربیة ، القاهرة ، 

الثـانى ، الطبعـة األولــى ، دار الوســیط فـى القـانون الـدولى العــام ، الكتـاب : عبـد الكـریم علـوان .  د)3(
 .١٥٧م ، صـ٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 



 

   - ١٦٩  -

 ذلــك أن قیــام الــشخص ، وفكــرة المــسئولیة الدولیــة مرتبطــة بفكــرة الشخــصیة الدولیــة-   
 وبمــا أن ،عالقــات دولیــة هــو األســاس الــذى تقــوم علیــه المــسئولیة الدولیــةالــدولى بإنــشاء 

 فـإن المـسئولیة الدولیـة ال تنـشأ إال ،أشخاص القانون الدولى هم الدول والمنظمات الدولیـة
 أو بین الدول والمنظمات الدولیـة مـن ،نتیجة قیام عالقات دولیة فیما بین الدول من جهة

 .)٢(ًمات الدولیة بعضها ببعضا  أو فیما بین المنظ،جهة أخرى

 

                                                                                                         
، الطبعـة ) الجزء الثانى القاعدة الدولیـة(أصول القانون الدولى العام : محمد سامى عبد الحمید . د) 1(

  .٣٦٤م ، صـ ١٩٩٥السابعة ، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة ، 
مـدخل إلـى القـانون الـدولى العـام ، الطبعـة األولـى ، الجامعـة اإلسـالمیة : لنحـال محمد نعمان ا. د) 2(
  .١٣٩ ، صـ١٣٨ ، صـ٢٠٠٩ غزة –



 

   - ١٧٠  -

 

 

بنــاء علــى مــا تقــدم فــى بیــان مفهــوم المــسئولیة الدولیــة یتــضح لنــا أن للمـــسئولیة 
 بحیــث ال تقــوم المــسئولیة بمفهومهــا فــى إطـــار ،شــروط یجــب توافرهــا كــى تكــون متحققــة

  :شروط وهى على النحو التالىالقانون الدولى العام فى حال غیاب أحد هذه ال

 

  . وقوع سلوك غیر مشروع على مستوى القانون الدولى العام:       الفرع األول

  .ُ أن ینسب السلوك ألحد أشخاص القانون الدولى:       الفرع الثانى

 . وقوع الضرر:       الفرع الثالث

 

 

" الــسلوك غیــر المــشروع " أجمــع فقهــاء القــانون الــدولى علــى إطــالق إصــطالح 
 والـسلوك ،على كل مخالفة لإللتزام الدولى الـذى تفرضـه قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولى

ى ً األول أن یكـــون الـــسلوك منـــسوبا إلـــ:ًغیـــر المـــشروع یكـــون قائمـــا حـــال تـــوافر عنـــصرین
 والثـانى أن یكـون الـسلوك مخالفـا لمـا تقـضى بـه القاعـدة القانونیـة الدولیـة ،الدولة الملتزمـة

مـــن المـــشروع النهـــائى للجنـــة القـــانون الـــدولى شـــأن مـــسئولیة ) ١٢( وتتـــضمن المـــادة )١(
ً تخـرق الدولــة إلتزامـا دولیــا متـى كــان :ًالـدول عــن األفعـال غیــر المـشروعة دولیــا علـى أنــه ً

                                         
القانون الدولى العام فى وقت السلم ، الطبعة السادسة ، دار النهـضة العربیـة ، : حامد سلطان . د) 1(

  .٢٢١م ، القاهرة ، صـ١٩٧٦



 

   - ١٧١  -

 بغـض النظــر عـن منــشأ ، عنهــا غیـر مطـابق لمــا یتطلبـه منهـا هــذا اإللتـزامالفعـل الـصادر
  .اإللتزام أو طابعه

 

 

 بمعنـــى أنـــه ال تقـــوم المـــسئولیة دون إســـناد ،القاعـــدة أنـــه ال مـــسئولیة دون إســـناد
  .السلوك غیر المشروع ألحد أشخاص القانون الدولى

مــن المــشروع النهــائى للجنــة القــانون الــدولى بـــشأن ) ٢(وفــى ذلــك تــنص المــادة 
ً ترتكــب الدولــة فعــال غیــر :ًمــسئولیة الــدول عــن األفعــال غیــر المــشروعة دولیــا علــى أنــه

  :ًمشروع دولیا إذا كان التصرف المتمثل فى عمل أو إغفال

  ُ ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولى ؛-أ

  . إللتزام دولى على الدولةً یشكل خرقا-ب

وبحــسب المــشروع النهــائى للجنــة القــانون الــدولى بــشأن المــسئولیة الدولیــة للــدول 
ًعن األفعال غیر المشروعة دولیا فإن الـسلوك الـذى ینـسب إلـى الدولـة ویعـد فعـال صـادرا  ً ًُ

  :عنها بمقتضى القانون الدولى إما أن یكون

 

ً تـــصرفات أى جهــاز مـــن أجهــزة الدولــة فعـــال صــادرا عـــن هــذه الدولـــة حیــث یعــد ً
ــــة أم  ــــدولى ســــواء أكــــان الجهــــاز یمــــارس وظــــائف تــــشریعیة أم تنفیذی بمقتــــضى القــــانون ال



 

   - ١٧٢  -

ًقـــضائیة أم أیـــة وظـــائف أخـــرى ویـــستوى فـــى ذلـــك أن یكـــون جهـــازا مـــن أجهـــزة الحكومـــة 
  .)١( من وحدات الدولة  ال مركزیة–ً أو جهازا من أجهزة وحدة إقلیمیة ،المركزیة

 

ـــدولى أن تـــصرف أى شـــخص أو كیـــان ال یـــشكل  فلقـــد إعتبـــرت لجنـــة القـــانون ال
ًجهازا من أجهـزة الدولـة المرسـمة ولكـن حولـه القـانون الـداخلى للدولـة صـالحیات ممارسـة 

ً إعتبــرت تــصرفه فعــال صــادرا عــن الدولــة بــشرط ،ة الحكومیــةبعــض إختــصاصات الــسلط ً
  .)٢(أن یكون تصرف بهذه الصفة فى الحالة المعینة 

 

فإذا كانت هذه األجهزة تتصرف ممارسة لـبعض إختـصاصات الـسلطة الحكومیـة 
ــــة للدولــــة التــــى وضــــعت تحــــت تــــصر ًفها ؛ یعتبــــر تــــصرفها فعــــال صــــادرا عــــن هــــذه الدول ً

 علـــــى هـــــذه الدولـــــة حـــــال وقـــــوع  وتترتـــــب المـــــسئولیة الدولیـــــة،بمقتـــــضى القـــــانون الـــــدولى
  .)٣(إنتهاك

 

ً   حیـــث یعتبـــر فعـــال صـــادرا عـــن الدولـــة بمقتـــضى القـــانون  الـــدولى تـــصرف شـــخص أو ً
مجموعـة أشـخاص؛ إذا كــان الـشخص أو مجموعــة األشـخاص یتـصرفون فــى الواقـع بنــاء 

                                         
 .ً بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا من المشروع النهائى) ٤(المادة ) 1(
 .ًمن المشروع النهائى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا ) ٥(المادة ) 2(
 .ًمن المشروع النهائى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا ) ٦(المادة ) 3(



 

   - ١٧٣  -

ـــــى تعلیمـــــات تلـــــك الدولـــــة أو بتوجیهـــــات منهـــــا أو تحـــــت  رقابتهـــــا لـــــدى القیـــــام بـــــذلك عل
  .)١(التصرف


 
 أو إحـتالل ، أو ثـورة داخلیـة، كما فـى حالـة نـشوب حـرب،   وهذه الحاالت نادرة الحدوث

  .أجنبى إلقلیم من أقالیم الدولة أو للدولة ككل
مـن المـشروع النهـائى بـشأن مـسئولیة الـدول ثالثـة شـروط ) ٩(حیث تحـدد المـادة 

ًالتـــصرف متـــصل فعلیـــا  أن یكـــون :ً أوال:لینــسب الفعـــل إلـــى الدولـــة فـــى هـــذه الحالـــة وهـــى
 أن یكــون التــصرف قــد صــدر :ًبممارســة بعــض إختــصاصات الــسلطات الحكومیــة وثانیــا

 یجــب أن تــستدعى الظــروف :ً وثالثــا،فــى غیــاب الــسلطات الرســمیة أو فــى حــال تعطلهــا
  .)٢(القائمة ممارسة إختصاصات السلطة تلك 

 
ًیعتبـر عـزو التـصرفات الـصادرة مـن األفــراد العـادیین إلـى الدولـة وفقـا لمـا جــاءت 

مــن المــشروع النهــائى للجنــة القــانون الــدولى بــشأن مــسئولیة  )١١ (،)٩ (،)٨(بــه المــواد 
 والــذى أقرتـــه ونــصت علیـــه لجنـــة ، مـــن التطــور التـــدریجى لقواعــد القـــانون الـــدولى،الــدول

   .)٣( النهائى القانون الدولى فى مشروعها

                                         
 .ًئى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا من المشروع النها) ٨(المادة ) 1(
 ، المجلد الثانى وثـائق الـدورة الثالثـة والخمـسین ، األمـم المتحـدة ٢٠٠١حولیة لجنة القانون الدولى ) 2(

  .٦٢، صـ
ــى الدولــة عــن إنتهاكــات حقــوق /د) 3( أشــرف عرفــات ســلیمان أبــو حجــازة ، إســناد المــسئولیة الدولیــة إل

ــانون الــدولى الــصادرة عــن " الجــزء الثــانى  " اإلنــسان ــة المــصریة للق ، بحــث محكــم منــشور علــى المجل
  .٧ ، ٦م ، صـ٢٠١٠الجمعیة المصریة للقانون الدولى ، المجلد السادس والستون ، القاهرة ، 



 

   - ١٧٤  -

 
 

ًیشترط القانون الدولى غالبا مـن أجـل قیـام المـسئولیة الدولیـة ؛ أن یلحـق الـسلوك 
ً ویــشترط فــى هــذا الــضرر أن یكــون جــدیا ،ًغیــر المــشروع ضــررا بمــن حــدث فــى مواجهتــه

وق الــــشخص الــــدولى الــــذى یــــشكو بمعنـــى أن یكــــون هنــــاك إخــــالل فعلــــى بحــــق مـــن حقــــ
  .)١(ررالض

  .)٢(بحیث إذا إنعدم الضرر إنعدمت المسئولیة 
ًلــیس شــرطا أساســیا والزمــا لتحقــق المــسئولیة " والجــدیر بیانــه أن عنــصر الــضرر      ً ً

ًالدولیة إلى جانب السلوك غیر المشروع دولیا ؛ إذا األخر یكفـى إلثـارة وتحقـق المـسئولیة 
  .)٣(الدولیة 

 مـــشروع المـــواد النهـــائى بـــشأن مـــسئولیة وهــو مـــا تبنتـــه لجنـــة القـــانون الـــدولى فـــى
كأحــد العناصــر " الــضرر"الــدول، إذ لــم تــشترط المــادة الثانیــة مــن المــشروع تــوافر عنــصر 

 فـــضرورة وجـــود هـــذا العنــصر یعتمـــد علـــى مـــضمون ،المطلوبــة لتـــوافر المـــسئولیة الدولیــة
تهـك اإللتـزام  فعلـى سـبیل المثـال ین، وال توجـد قاعـدة عامـة فـى هـذا الـشأن،اإللتـزام الـدولى

 ولــــیس مــــن ،بموجــــب معاهــــدة بإصــــدار قــــانون موحــــد عنــــد عــــدم إصــــدار هــــذا القــــانون
  .)٤(الضرورى لدولة طرف آخر أن تشیر إلى ضرر محدد تكبدته بسبب ذلك 

 

                                         
 ١٩٩٧القــــانون الــــدولى العــــام ، منــــشأة المعــــارف ، اإلســــكندریة ، : علــــى صــــادق أبــــو هیــــف . د) 1(

  .٢١٧صـ
الـوجیز فـى مبـادئ القـانون الـدولى العـام ، الطبعـة األولـى ، دار الثقافـة : غازى حسن صـبارینى .د) 2(

  .٣٣٤م ، صـ٢٠٠٥للنشر والتوزیع ، عمام ، 
م ، ١٩٨٢القـانون الــدولى العــام ، دار األهلیـة للنــشر والتوزیــع ، بیــروت ، : شــارل روســو : أنظـر ) 3(

  .١١١صـ
  .٤٤ق ، صـ ، مرجع ساب٢٠٠١حولیة ) 4(



 

   - ١٧٥  -

 

 

 فـى حـق    إن توافر شرط المـسئولیة الدولیـة یترتـب علیـه بعـض اآلثـار والنتـائج القانونیـة
 وتختلـف هـذه النتـائج القانونیـة حـسب ،ًالدولة المنـسوب إلیهـا الـسلوك غیـر المـشروع دولیـا

  . وقد تجتمع فى حالة واحدة،توصیف كل حالة

   :وینقسم ذلك المطلب إلى ثالثة فروع

  . الكف وعدم التكرار:       الفرع األول

  . جبر الضرر:       الفرع الثانى

  .لتدابیر الجزائیة ا:       الفرع الثالث

 

 

تكـف عــن ) أ (:ًعلـى الدولـة المــسئولیة عـن الفعــل غیـر المـشروع دولیــا إلتـزام بــأن
 إذا ،تقــــدم التأكیـــــدات والــــضمانات المالئمــــة بعــــدم التكـــــرار) ب( ًالفعــــل إذا كــــان مــــستمرا
  .)١(إقتضت الظروف ذلك 

                                         
 .ًمن المشروع النهائى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا ) ٣٠(المادة ) 1(



 

   - ١٧٦  -

 

 

تزام بجبر الضرر اإللتزام العام الثانى الواقع علـى الدولـة المـسئولة إلـى یعتبر اإلل
 واإللتــزام الــذى )١(ً والمترتــب علــى إرتكــاب ســلوك غیــر مــشروع دولیــا ،جانــب إلتــزام الكــف

ـــة المـــسئولة هـــو الجبـــر الكامـــل عـــن أیـــة خـــسارة ناجمـــة عـــن الـــسلوك غیـــر  ـــه الدول تتحمل
  :المشروع النهائى علىمن ) ٣١( وفى ذلك تنص المادة ،المشروع

 علــى الدولــة المــسئولة إلتــزام بجبــر كامــل الخــسارة الناجمــة عــن الفعــل غیــر المــشروع -١
  .ًدولیا

ً سـواء كـان مادیـا أومعنویـا یـنجم عـن الفعـل غیـر المـشروع ، تشمل الخـسارة أى ضـرر-٢ ً
  .ًدولیا الذى ترتكبه الدولة

التعـویض أو الترضـیة ویجـوز والجبر الكامـل للخـسارة یكـون إمـا عـن طریـق الـرد أو 
  .)٢(أن یكون الجبر بإصدارهما أو بالجمع بینهما حسب مقتضیات كل حالة 

 

 

ویـجــب أن تكــــون التـــدابیر الجزائیــــة المتحــــدة مـــن الــــدول المتـــضررة أو مــــن قبــــل 
ك غیــر المجتمــع الــدولى ككــل فــى بعــض الحــاالت متناســبة مــع الــضرر النــاتج عــن الــسلو

ً علـــى أن توضـــع فـــى االعتبـــار جـــسامة الفعـــل غیـــر المـــشروع دولیـــا والحقـــوق ،المـــشروع

                                         
  .١١٧ ، مرجع سابق ، صـ ٢٠٠١حولیة ) 1(
 .ًمن المشروع النهائى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا ) ٣٤(المادة ) 2(



 

   - ١٧٧  -

ً ویـــوفر التناســـب قـــدرا مـــن الـــضمان إذ أن التـــدابیر المـــضادة غیـــر المتناســـبة )١(المعنیـــة 
یمكــن أن تــؤدى إلــى المــسئولیة مــن جانــب الدولــة أو مجموعــة مــن الــدول التــى تتخــذ هــذه 

  .)٢(التدابیر 

  

  

                                         
 .ًى بشأن مسئولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا من المشروع النهائ) ٥١(المادة ) 1(
  .٢٨ ، مرجع سبق ، صـ٢٠٠١حولیة ) 2(



 

   - ١٧٨  -

 

 

  :وینقسم ذلك المبحث إلى مطلبین
  . وسائل اإلعالم والرأى العام:       المطلب األول
  . اإلعالم الدولى فى إطار السیاسة الخارجیة:       المطلب الثانى

 

 

   :مطلب إلى فرعینوینقسم ذلك ال
  . ماهیة وسائل اإلعالم:       الفرع األول
  . كیفیة تأثیر وسائل اإلعالم على الرأى العام:       الفرع الثانى

 

 

إن كل وسائل اإلعالم عرفتها البشریة فى أطـوار مختلفـة وبنیـت كلهـا علـى حـب 
یلة مــن هــذه الوســائل طبیعـة تمیزهــا عــن الوســائل اإلسـتطالع اإلنــسانى ونجــد أن لكــل وسـ

األخرى وهذه الوسائل تشمل الكتـاب والخطبـة والنـشرة والنـدوة والمـؤتمر الـصحفى واألدبـى 
والـــسیاسى والــــسینما واإلذاعـــة والتلیفزیــــون والــــصحیفة والمـــسرح إلــــى جانـــب عــــدة وســــائل 

 دور الكلمـة فـى التعبیـر  فإذا بحثنا فى داللة األلفاظ عـن صـلة اإلعـالم أو بدراسـة،أخرى
لنجـــد أن إخـــتالف الـــصحافة واإلعـــالم فـــى مكـــان أو آخـــر لهـــو بـــسبب إخـــتالف نظریـــات 
الــصحافة واإلعــالم حیــث أن هــذه النظریــات أو المــذاهب الــسیاسیة والفكریــة واإلقتــصادیة 
ًفى كل أمة هى على إختالف أیضا ولكن هنـاك صـلة وثیقـة بـین وسـائل اإلعـالم والحكـم 



 

   - ١٧٩  -

ًعــالم مــسئول أوال وقبــل كــل شــئ عــن عكــس هــذا النظــام بــصورة أو بــأخرى حیــث أن اإل
)١(.  

 

 

   إن لإلعــالم دور كبیــر مــن حیــث تــأثیره علــى الــرأى إلــزام فنجــد أن هــذا العلــم 
زویــد الجمهــور یتــصل فــى أبحاثــه بــاألمور اإلجتماعیــة والنفــسیة والــسیاسیة حیــث یقــوم بت

بــأكبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الــصحیحة أو الحقــائق الواضــحة وبقــدر مــا تكــون هــذه 
ًالصحة أو السالمة فى المعلومات أو الحقائق یكون اإلعـالم فـى ذاتـه سـلیما وقویـا وبنـاء  ً
علــى ذلــك یكــون لــه تــأثیر كبیــر وصــدى مباشــر علــى الــرأى العــام فــاإلعالم الیــومى هــو 

كل مواطن فى وطنـه إمـا عـن طریـق بیتـه أو عملـه أو أثنـاء سـیره فـى الذى یحصل علیه 
ــات العامــــة أو جلوســــه فــــى المنتــــدیات والجمعیــــات أو إختالطــــه بالنــــاس واألشــــیاء  الطرقــ
بطریــق الوســائل اإلعالمیــة الطبیعیــة التــى ینخــضع لهــا خــضوع غیــره مــن المــواطنین فــى 

رأى العـــام فـــى كتابـــه الدیمقراطیـــة الـــ" برایـــز"الـــوطن أو البیئـــة التـــى یعـــیش فیهـــا وقـــد حـــدد 
ًالعـصریة الــرأى العــام یـستخدم عمومــا مجمــوع اآلراء التـى یتبعهــا النــاس فـى الــشئون التــى 
تــــؤثر فــــى المجتمــــع أو تهمــــه إنــــه مجموعــــة مــــن كــــل نــــوع مــــن المعلومــــات المتناقــــضة 

یتغیـر والمعتقدات واألوهام واألفكـار المبتـسرة والتطلعـات إنـه حـائر ومفكـك ویعـوزه تبلـور و
من یوم إلى یوم ومـن أسـبوع آلخـر لـذا فـإن هنـاك عالقـة مـا بـین طبیعـة الجمهـور والـرأى 

  .)٢(العام 

                                         
  .١١اإلعالم له تاریخه ومذاهبه ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، صـ: عبد اللطیف حمزة . د) 1(
  .٣٣ – ٢٧مرجع سابق ، صـ: عبد اللطیف حمزة . د) 2(



 

   - ١٨٠  -

 

 

  :وینقسم ذلك المطلب إلى فرعین

   . اإلعالم الدولى كوسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة:       الفرع األول

   . حدود اإلعالم كوسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة:لفرع الثانى       ا

 

 

ٕیمكــن القــول أن الــسیاسة الخراجیــة ألى دولــة نتــاج لعــدة عوامــل داخلیــة واقلیمیــة 
یولوجیــــة والوضــــعیة  وتتنــــاول العوامــــل الداخلیــــة المیــــراث التــــاریخى واألید،وقاریــــة ودولیــــة

  .الدیموجرافیة واإلمكانیة اإلقتصادیة والقدرة العسكریة والهیكل السیاسى

   وتتعــرض العوامــل اإلقلیمیــة للنظــام األقلیمــى الــسائد فــى اإلقلــیم الــذى ینتمــى إلیــه هــذه 
الدولــة وصــلته بالنظــام العــالمى وتحتــوى العوامــل القاریــة علــى تفاعــل عناصــرالقوى علــى 

  )١(ٕارى وامكانیة تأثیرها على السیاسة الخارجیة المستوى الق

                                         
 دراســة نظریــة وتطبیقیــة ، المركــز – التكنیــك فــى اإلعــالم الــدولى دور: محمــد علــى العــوینى . د) 1(

  .٦٥ صـ١٩٨٧القومى للبحوث ، القاهرة ، 



 

   - ١٨١  -

 

 

تـــساند وســـائل الـــسیاسة الخارجیـــة بعـــضها الـــبعض فـــى ســـعیها لتحقیـــق األهـــداف 
  .)١(ً وفیما یتعلق باإلعالم الدولى فإنه یعكس أساسا األوضاع القائمة ،الموضوعة

ـــدولى كوســـیلة مـــن وســـائل الـــسیاسة الخارجیـــة بالنـــسبة وتـــزداد أ همیـــة اإلعـــالم ال
للــدول الكبــرى حیــث تتزایــد مــصالح هــذه الــدول علــى المــستوى الــدولى ویتزایــد دورهــا فــى 

 ولذلك فإنهـا تعمـل علـى تقویـة الوسـائل المختلفـة لـسیاستها الخارجیـة فـى ،السیاسة الدولیة
  .)٢(سعیها لتحقیق مصالحها 

                                         
  .٦٧مرجع سابق ، صـ: محمدعلى العوینى . د) 1(
  .٨٤مرجع سابق ، صـ: محمدعلى العوینى .  د)2(



 

   - ١٨٢  -

 

 

 

  :وینقسم ذلك المبحث إلى مطلبین

  . التحریض على الجریمة:المطلب األول

  التحریض الذى یستهدف إثارة إرتكاب الجرائم الدولیة عبر اإلعالم:المطلب الثانى
  .ستخدام وسائط تقنیات المعلومات الحدیثةاإللكترونى بإ

 

 

ً ألن المحــرض غالبــا مـــا ،یعتبــر التحــریض مــن أخطــر صــور النــشاط اإلجرامــى
 وهـذا ، والمخطـط لهـا والمـسئول الرئیـسى عنـد تنفیـذها،یكون هو المـدبر إلرتكـاب الجریمـة

 والـــنص علیـــه ،المـــساهمة الجنائیـــةمـــا دعـــا بعـــض التـــشریعات إلـــى التحـــریض مـــن نظـــام 
  .)١( أو إعتبار المحرض فى حكم الفاعل األصلى ،بصفه مستقلة

                                         
ة الفـتح ، كلیـة القـانون ، مجل) دراسة مقارنة (نظریة الفاعل المعنوى : عبد الحمید أحمد شهاب . د)1(

 . ، د ص ٢٠٠٨ ، ٣٤، جامعة دیالى ، العدد 



 

   - ١٨٣  -

 إمـا ،فالتحریض هو قیام شـخص وهـو المحـرض بـدفع أخـر إلـى إرتكـاب الجریمـة
 وهـــو عمـــل یـــؤدى دوره فـــى التـــأثیر علـــى نفـــسیة ،بخلـــق أو زرع فكـــرة الجریمـــة فـــى ذهنـــه

  .)١(شخص آخر 

  :لى فرعینوینقسم ذلك المطلب إ

  . مفهوم التحریض على الجریمة:       الفرع األول

  . أنواع التحریض على الجریمة:       الفرع الثانى

 

 

 ألن اللفـظ یـشمل كـل مـا مـن ،التحـریض علـى الجریمـة مفهومـه واسـع مـا لـم یقیـد
القیـام بفعـل أو بعمـل معـین شأنه حث شخص على التصرف على وجه معین متمثـل فـى 

  .)٢(له أثر مؤكد 

فالمحرض قد یفوق فى الخطورة الفاعل للجریمة خاصـة فـى األحـوال التـى یكـون 
 )٣( أو یكـون حالـه غیـر ذى أهلیـة جنائیـة ،ًفیها فاعل للجریمـة لـیس إال منفـذا حـسن النیـة

مــة الفقهــاء  ولــم تجتمــع كل،لقــد تعــددت التعریفــات لتحدیــد معنــى التحــریض علــى الجریمــة

                                         
قـــانون العقوبـــات ، القـــسم العـــام ، النظریـــة العامـــة للجریمـــة ، د ط ، دار : محمـــد صـــبحى نجـــم . د)1(

  .٣٣٨ ، صـ٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 ، دار النهـضة العربیـة ، القـاهرة ٢طشرح قـانون العقوبـات القـسم الخـاص ، : فوزیة عبد الستار . د)2(

  .٢٦٨ ، صـ ٢٠٠٠، 
د ط ، ددن " النظریـة العامـة للجریمـة " شرح قانون العقوبات ، القسم العام : عید الغریب محمد . د)3(

  .٢٥٠ ، صـ ٢٠٠٠ – ١٩٩٩، المنصورة 



 

   - ١٨٤  -

ً فمنهم من عرف التحریض على الجریمـة لغویـا بأنـه الـدفع إلـى ،حول تحدید تعریف واحد
  .)١(الخیر كما قد یقصد به الدفع إلى الشر 

 وخلــق الباعــث لــدى ، والتحریــك،یفیــد الــدفع" لغــة " ممــا تقــدم نفهــم أن التحــریض 
  .)٢(المحاطب على إتیان الفعل المحرض علیه 

الفقهـى فقـد جـاءت متعـددة ومتباینـة فـى التراكیـب ولكنهامتفقـة فـى المعنـى    أما التعریف 
خلق فكرة الجریمة لدى شخص تـم تـدعیمها كـى تتحـول إلـى تـصمیم إلرتكـاب "ومن بینها 

  .)٣(الجریمة 

 

 

التحریض قد یكون ضد فـرد معـین أو جماعـة معینـة أو شـخص معنـوى وبمـا أن 
التحــریض كوســـیلة للمـــساهمة الجنائیـــة فینقـــسم مـــن حیـــث مـــن یوجـــه إلیـــه التحـــریض إلـــى 

  .)موجه إلى الجمهور(  وتحریض عام،)الفردى(تحریض خاص 

 

التحریض كوسـیلة للمـساهمة التبعیـة هـو فـى أصـله موجـه إلـى فـرد معـین بالـذات 
 ویـشترط لوجــوده )١(عهم بتنفیــذ الجریمـة  ویقـن،أو عـدة أفـراد یعـرفهم المحــرض فیتـصل بهـم

                                         
ــــشر فــــى المركــــز الــــس: وســــیم یاســــین . د)1( ــــائى ، مقــــال ن ــــى القــــانون الجن ورى مفهــــوم التحــــریض ف

  ، د ص٢٠٠٧أكتوبر ١٦لإلستشارات والدراسات القانونیة ، فى
 ، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزیـــع ، ١جریمــة التحـــریض علـــى اإلنتحــار ، ط: عــصام كامـــل أیـــوب . د)2(

  .٧٨م ، صـ ٢٠١٢عمان ، 
 ، د ٢٠١٤التحـریض علـى الجریمـة ، ومـضات قانونیـة ، عمـان ، : ناصر بن عبـداهللا النـاعبى . د)3(

 .ص 



 

   - ١٨٥  -

ًشـرطان ألن یكـون مباشــرا بتوجیـه إدارة شــخص معـین بالــذات إلـى إرتكــاب الفعـل المكــون 
 ویجب أن یكون منصب على فعل معین غیـر مـشروع فیتـصل المحـرض ،للجریمة بنفسه

  .)٢(بهم ویمارس تأثیره علیهم إلرتكاب الجریمة 

 

 والموجـه للجمهـور مـن النـاس ،ریض العام الذى یسمى بـالتحریض الجمـاعىالتح
 وغیـر معلـومین فیـؤثر علـى أشـخاص لـدفعهم إلرتكـاب أفعـال غیـر ،غیر محددین بالذات

  .)٣(مشروعة 

فـــالمحرض هنـــا ال یعـــرف أفـــراد الجمهـــور الـــذین یخـــاطبهم فـــالتحریض الجمـــاعى 
  .)٤(یتصف بالعالنیة وهى إیصال علم الواقعة المعینة إلى الناس والجهر به 

ًإعتمادا لمـا سـبق نـستنتج أن األصـل فـى التحـریض العلنـى الـذى یكـون جماعیـا ً، 
عى كونـه یتـصف بالعالنیـة فهـو  فالتحریض الجمـا،أما اإلستثناء التحریض الفردى العلنى

  .)٥(شرط ال یتطلبه المشرع فى التحریض الفردى 

                                                                                                         
 ، دار النهـضة العربیـة ٢المـساهمة الجنائیـة فـى التـشریعات العربیـة ، ط: محمود نجیب حـسنى . د)1(

  .٢٩٨ ، صـ ١٩٩٨، القاهرة ، 
التحریض على الجریمة فى الفقه اإلسالمى والنظـام الـسعودى  ، دراسـة : فهد بن مبارك العرفج . د)2(

  .١٢٥ ، صـ٢٠٠٦لعربیة للعلوم األمنیة ، تأصیلیة تطبیقیة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة نایف ا
 ١٩٩٨شرح قـانون العقوبـات ، القـسم العـام ، د ط ، دون إسـكندریة : على عبد القادر القهوجى . د)3(

  .٤٦٥، صـ
ـــشأت. د)4( ـــة للطباعـــة : إبـــراهیم ن ـــارن ، د ط ، دار الجامعی ـــانون العقوبـــات المق ـــى ق القواعـــد العامـــة ف

  .٢١٤والنشر بغداد ، د س ، صـ 
  .٤٠٥المرجع السابق ، صـ : فوزیة عبد الستار . دة)5(



 

   - ١٨٦  -

 

 
 

كــون الـــسلوك تقــع جریمــة إســتهداف إثـــارة الحــرب األهلیــة عبــر اإلعـــالم عنــدما ی
ًاإلجرامى المكون للـركن المـادى لهـا سـلوكا تعبیـرا ذا مـضمون نفـسى  سـواء أكـان بـصورة ،ً

ًالحمــل علــى التــسلیح أو الحــث علــى اإلقتتــال أو كــان الــسلوك التعبیــرى نــشاطا تحریــضیا  ً
 بغیــة دفعهــم إلرتكــاب أى عمــل مــن ،ًموجهــا إلــى إذهــان مــن یریــد المحــرض التــأثیر فــیهم

 ویـذهب المختـصون فـى دراسـة الحـروب األهلیـة ،إلى إثارة الحرب األهلیـةشأنه أن یؤدى 
إلى أن هذه الحروب ما كانت لتقع دون حصول التأثیر فـى الـرأى العـام والـذى یلعـب فیـه 

ًدورا كبیرا  اإلعالم ً)١(.  

 كــان هــو الــسبب ،    وقــد أوضــح الــبعض أن التحــریض اإلعالمــى علــى الحــرب األهلیــة
  .)٢(تها ف الدول التى وقعت فیها فى إثارتها ودیموم

    بـل أكثــر مــن ذلــك فقـد كــان للتحــریض اإلعالمــى دوره فـى التــشجیع علــى وقــوع أبــشع 
ًالجرائم فى تاریخ البشریة أثنـاء الحـرب األهلیـة نظـرا لإلنقـسام الـذى یخلقـه بـین المـواطنین 

ًفیصبح المواطن عدوا لدودا ألخیه المواطن ألسباب دینیة أو سیاسیة أ   .)٣(و أیدیولوجیة ً

                                         
فن الحرب ، ترجمة سمیر الخادم ، مؤسسة دار الریمان للطباعـة والنـشر ، بیـروت : سون ذى . د) 1(

  .١٢٥ ، صـ١٩٩٨، 
 ، نــصر صــالح ، الحــرب النفــسیة ، معركــة الكلمــة ٣١٨مرجــع ســابق ، صـــ: فردریــك معنــوق . د) 2(

 ٢٤٩، صـ١٩٨٨ن العربى ، بیروتوالمعتقد ، الوط
إیهــاب /لمــاذا تتحـارب األمـم دوافــع الحـرب فـى الماضــى والمـستقبل ،ترجمـة د: ریتـشارد نیـدلیبو . د) 3(

 ١٦١،صـ٢٠١٣عبد الرحیم على،عالم المعرفة،الكویت،
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ٕواذا كانــت أفعــال التحــریض علــى إخــتالف صــورها یمكــن أن تقــع بــالقول أو باإلشــارة أو 
 دون أن یـــستلزم ،بالكتابـــة أو بالـــصور والرســـوم أو بـــأى طریقـــة أخـــرى مـــن طـــرق التعبیـــر

ــــــر اإلعــــــالم ــــــدى أو ،القــــــانون وقوعهــــــا عب ــــــر اإلعــــــالم التقلی  أن حــــــصول التحــــــریض عب
 أهمهـا إخـتالف أحكـام المـسئولیة الجزئیـة فـى ،ه الكثیـر مـن النتـائجاإللكترونى یترتب علیـ

 حیـث أن حـصول هـذه الـسلوك عـن ،حالة وقوع النشاط التحریضى عبر اإلعالم التقلیدى
ـــــر ،طریـــــق ـــــصحف والمجـــــالت أو المطبوعـــــات غی  النـــــشر فـــــى المطبوعـــــات الدوریـــــة كال
صعوبات التـى تواجـه تحدیـد هــذه ً یثیـر إشـكالیة تحدیـد المـسئولیة الجزائیـة نظـرا للـ،الدوریـة

 فالعمـل اإلعالمـى ،المسئولیة ومنها كثرة عدد المتـدخلین فـى العمـل الـصحفى واإلعالمـى
ال یــتم إال بمـــساهمة عــدة أشـــخاص یقومـــون بالتــألیف والكتابـــة واإلنتــاج واإلخـــراج وهنـــاك 

ث  یــضاف إلــى ذلــك مــشكلة مــا یعــرف بنظــام الــال إســمیة حیــ،المــستورد والمــوزع والبــائع
 األمـــر الـــذى یترتـــب علیـــه صـــعوبة نـــسبة نـــشاط ،یـــصعب معرفـــة كاتـــب المقـــال أو مؤلفـــة

 یـضاف إلـى ذلـك سـریة ،التحریض الذى یتضمنه المقال إلى فاعله لمجهولیة هـذا الفاعـل
 حیـــث یتمتـــع الـــصحفى واإلعالمـــى بـــالحق بالحفـــاظ علـــى ،تحریـــر المـــضمون اإلعالمـــى

  .)١(مصادر معلوماته 

ح المقصود بكل الوسـائط والكیفیـة التـى یقـع فیهـا النـشاط التحریـضى     لذا نحاول توضی
  .الذى تستهدف إثارة الحرب األهلیة عبر هذه الوسائط

  :وینقسم ذلك المطلب إلى خمسة فروع

  . التحریض عبر البرید اإللكترونى:       الفرع األول

                                         
ن ، منــشورات زیــ١ دراســة مقارنــة ، ط–المــسئولیة الجزائیــة عــن جــرائم اإلعــالم : دیانــا رزق اهللا . دة)1(

  .٣٥ ، صـ٢٠١٣الحقوقیة ، بیروت ، 
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  . التحریض عبر شبكة الویب العالمیة:       الفرع الثانى

  .  التحریض عبر مجموعات األخبار:فرع الثالث      ال

  . التحریض عبر غرف المحادثات والدردشة:      الفرع الرابع

 التحریض عبر المراسالت اإللكترونیة التى تحصل بین طرفیة :      الفرع الخامس
  . إنترنت منفصلة

 

 

للتراســل بإســتخدام شــبكات الحاســبات یــوفر إمكانیــة البریــد اإللكترونــى هــو نظــام 
ًاإلتصال بمالیین البشر حول العالم وهو یعد بدیال عن البرید التقلیدى ویمكـن مـن خاللـه 
ٕكتابــة الرســائل التــى تحتــوى علــى المــستندات أو الملفــات أو الــصور وارســالها إلــى عنــوان 

 ،ل مــن مـستخدمى شــبكة اإلنترنــت وكـذلك إســتقبال الرسـائ،البریـد اإللكترونــى للمرسـل إلیــه
كما یستخدم البریـد اإللكترونـى فـى تـداول األوراق والمـستندات مرفقـه بالرسـالة اإللكترونیـة 

  .)١(ذاتها 

ًوالتحــریض الــذى یحــصل عبــر المراســالت اإللكترونیــة قــد یكــون عامــا إذا كانــت 
 خـالل مـرور الرسائل غیر مغلقة وعدم إعتماد نظـام التـشفیر حیـث یمكـن اإلطـالع علیهـا

بخطــوط غیــر آمنــة أمــا إذا تــم إســتخدام نظــام التــسمیة أو التــشفیر وعنــدها ال یمكــن لغیــر 

                                         
عبــد الفتــاح بیــومى حجــازى ، مكافحــة جــرائم الكمبیــوتر واإلنترنــت فــى القــانون العربــى النمــوذجى /د) 1(

 ٣٥، صـ٢٠٠٦دار الفكر الجامعى ، اإلسكندریة ، 



 

   - ١٨٩  -

 إذ یـؤدى نظـام التـشفیر إلـى بعثـرة المعلومـات بطریقـة معقـدة ،المرسل إلیه اإلطالع علیهـا
  .)١(تجعلها غیر مفهومة إال للشخص المرسل إلیه 

 

 
world wide web www 

تعرف شبكة الویب العالمیة بأنهـا عبـارة عـن كـم هائـل مـن المـستندات المحفوظـة 
 وتـــسمح شـــبكة الویـــب ألى شـــخص أو جهـــة أخـــرى اإلطـــالع علـــى ،فـــى شـــبكة اإلنترنـــت

 ،ًالمعلومـــات التـــى تخـــص أشخاصـــا أو جهـــات أخـــرى قـــاموا بوضـــعها علـــى هـــذه الـــشبكة
  .)٢( لكل موقع من مواقع شبكة الویب عنوان خاص به ویكون

وقــد واجـــه القـــضاء فـــى فرنـــسا المـــشكلة نفـــسها حیـــث أنـــذر القـــضاء هنـــاك شـــركة 
yahoo األمریكیــة طالبــا منهــا اإلمتنــاع عـــن الــسماح بولــوج المــشتركین الفرنــسیین لـــدیها ً

ه صـــعوبة فـــى  غیـــر أن األمــر القـــضائى الفرنـــسى واجــ،إلــى مواقـــع تـــروج األفكــار النازیـــة
التطبیـــق إذ ســـیلتزم تطبیقـــه قیـــام متخصـــصین متفـــرغین لجمـــع البیانـــات وتحلیلهـــا لمعرفـــة 

 كما أنه لـم یكـن باإلمكـان منـع ،فیما إذا كانت خالیة من أیة دعایة ذات طابع نازى أم ال
الفرنــسیین دون غیــرهم مــن دخــول هــذه المواقــع األمــر الــذى أدى بالمحكمــة إلــى إســتدعاء 

                                         
ــة ، منــشور) 1( ــاة الشخــصیة فــى مجــال المعلوماتی ــة للحی ــة القانونی ات بــولین أنطونیــوس أیــوس ، الحمای

  .٢٣٧ ، صـ٢٠٠٩الحلبى الحقوقیة ، بیروت ، 
، ١عبد الفتاح بیومى حجـازى ، النظـام القـانونى لحمایـة الحكومـة اإللكترونیـة ، المجلـد األول ،ط/د) 2(

 ممدوح عبد الحمید عبد المطلـب ، جـرائم إسـتخدام ١٧٢ صـ٢٠٠٣دار الفكر الجامعى ، اإلسكندریة ، 
ـــة  ـــت  الجری–شـــبكة المعلومـــات الدولی ـــر اإلنترن ـــانون والكمبیـــوتر –مـــة عب ـــى مـــؤتمر الق  بحـــث مقـــدم إل

  .١١٩ ، صـ ٢٠٠٠واإلنترنت ، الكلیة الشریعة والقانون ، جامعة اإلمارات ، 



 

   - ١٩٠  -

معلوماتیـة لإلسـتئناس بـأرائهم حـول كیفیـة تطبیـق قـرارهم والـذین قـدموا خبـرتهم خبراء فى ال
مع التأكید على أنه ال یمكن منع كل الفرنسیین بـل إن اإلجـراءات المقترحـة قـد تقلـل فقـط 

  .)١(نسبة الفرنسیین الممنوعین من دخول هذه المواقع 

 

 

خبار هى أمكنـة إفتراضـیة تـستخدم للقـاء والتحـادث بـین مـستخدمى مجموعات األ
 حیـــث یؤلـــف مـــستخدمو اإلنترنـــت مجموعـــات ،اإلنترنـــت مـــن ذوى اإلهتمامـــات المـــشتركة

 وهـــذه المنتـــدیات والمجموعـــات ال یمكـــن ،للنقـــاش تتنـــاول البیانـــات والمعلومـــات واألفكـــار
 فهــى منــاطق مناقــشات عــام ،الفنیــةحــصرها فمنهــا الثقافیــة والعلمیــة واألدبیــة والــسیاسیة و

 use ونظـام ،News Groupعبـر شـبكة اإلنترنـت ویـتم ذلـك مـن خـالل نظـامین نظـام 

net )٢(.  

                                         
ـــة /د) 1( ـــصاالت واإللكترونی ـــوتر واإلت ـــة الكمبی ـــى مجل ـــشور ف ـــت ، بحـــث من ـــة اإلنترن ـــده ، حری نـــدیم عب

  .٨٢ ، صـ ٢٠٠١نون الثانى  ، بیروت ، كا١١ ، العدد١٧اللبنانیة ، المجلد
 یـستخدم بواسـطة اإلنترنـت ویـتم بواسـطة إدارة المعلومـات ومراقبـة توزیعهـا News Groupنظـام ) 2(

 فهو أحد األنظمة الت تقدم خدمة عن اإلنترنت ویقـوم بواسـتطها المـستخدم عـن طریـق use netنظام 
ــى المجموعــة مــن ا أحمــد . لمــستخدمین أو المــشتركین نظــام أوتومــاتیكى ببــث رســالة أو عــدة رســائل إل

حــسام تمــام ،الجــرائم الناشــئة اســتخدام الحاســب اآللــى ،الحمایــة الجنائیــة للحاســب اآللــى ،دراســة مقارنــة 
 ٣٢٧ ،صـ٢٠٠٠ ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ، ١،ط
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 Chat rooms  

 Cyberتعــرف غــرف المحادثــة بأنهــا ســاحات معرفــة فــى الفــضاء اإللكترونــى 

spaceإلشـــتراك فـــى المحادثـــات بعـــضهم الـــبعض وعلـــى هـــذا فـــإن  تـــسمح لمـــستخدمیها ا
النـــشاط التحـــریض الـــذى سیـــستهدف إثـــارة الحـــرب األهلیـــة یقـــع بهـــذه الوســـیلة فـــى صـــورة 

  .)١(التحریض الكتابى 
 

 

فیهــــا إنترنـــت منفـــصلة إمـــا بإرســـال رســــائل تـــتم المراســـالت اإللكترونیـــة عبـــر طر
ــــى الهــــاتف النقــــال أو – بوســــاطة خــــدمتها المتاحــــة –إلكترونیــــة مــــن شــــبكة اإلنترنــــت   إل

  .)٢(بالعكس إذ قد ترسل الرسائل اإللكترونیة من الهاتف النقال إلى شبكة اإلنترنت 

ذى ًوبنــاءا علـــى مــا تقـــدم مــا تقـــدم یمكـــن القــول أن القیـــام بالنــشاط التحریـــضى الـــ
ًیــستهدف إثــارة الحــرب األهلیــة عبــر وســائل تقنیــة المعلومــات الحدیثــة أكثــر خطــرا حیــث 
ًوفــرت هــذه الوســائل لمثــل هــذه األنــشطة أبعــادا جدیــدة وافاقــا أرحــب مــع تطــور الحاســبات  ً

  .)٣(والشبكات ووسائل االتصال 

فقـــد أصـــبح تبـــادل اآلراء وألفكـــار والمعلومـــات ومنهـــا المتعلقـــة بـــالتحریض علـــى 
  .)٤(ًلجریمة سهال عن طریق الشبكات اإللكترونیة ا

                                         
  .٨٤ سابق ، صـ :حسین الغافرى /د)1(
 ٣٢٢صـ ، ٢٠٠٣، القاهرة ، نهضة العربیة دار ال، اإلجرام المعلوماتى :  حاتم عبد الرحمن /د)2(
 دراسة منشورة على منتدى القانون العمانى، الجاسوسیة الرقمیة : حسین الغافرى /د)3(
الــسجل ، وسـائل اإلرهـاب اإللكترونـى حكمهـا فـى اإلسـالم وطـرق مكافحتهـا : عبـد الـرحمن الـسند /د)4(

، حمــد بــن مــسعود اإلســالمیة الریــاض جامعــة م١ج ، مــؤتمر موقــف اإلســالم مــن اإلرهــاب ، العلمــى 
    ٧صـ  ، ٢٠٠٤

 



 

   - ١٩٢  -

 

 

تعــد جریمــة التحــریض مــن أهــم وأكثــر الــصور التــى تمثلهــا وســائل اإلعــالم ألن  - ١
 .المحرض غالبا مایكون المخطط للجریمة  والمسئول الرئیسى عن تنفیذها

 .التحریض على الجریمة هو صورة من صور المساهمة الجنائیة - ٢

الدولة كافة التدابیر االحترازیـة ضـد وسـائل اإلعـالم الـذى یـؤثر علـى الـرأى تأخذ  - ٣
 .العام والسیاسیة الخارجیة

  .مدى المسئولیة الدولیة لوسائل اإلعالم عن إساءة حق التعبیر - ٤

 

ًنوصـــى باتخـــاذ كافـــة الوســـائل والـــسبل القانونیـــة تحـــصنا مـــن حریـــة التعبیـــر عـــن  - ١
 .لى ارتكاب جرائم دولیةوسائل اإلعالم التى تسعى إ

نوصـــى بوضـــع تـــشریعات تحـــض مـــن ارتكـــاب  جریمـــة لتحـــریض عبـــر وســــائل  - ٢
 .اإلعالم

نوصــــى بوضــــع جــــزاءات حاســــمة لمــــن یركــــب جــــرائم التحــــریض عبــــر اإلعــــالم  - ٣
  .اإللكترونى بإستخدام وسائط تقنیات المعلومات الحدیثة

  



 

   - ١٩٣  -



  :مؤلفات عامة) أ(

 دار النهــــضة ، الطبعـــة الــــسادسة،دولى العــــام وقـــت الــــسلم القـــانون الــــ:حامـــد ســــلطان) ١
   . القاهرة،م١٩٧٦العربیة

  . م١٩٨٢، بیروت، دار األهلیة للنشر والتوزیع، القانون الدولى العام:شارل روسو) ٢

 طبعــة ، دار النهـضة العربیــة،مبـادئ القــانون الـدولى العــام:عبـد العزیــز محمـد ســرحان) ٣
  .م١٩٨٠

ــــى ابــــراهیم) ٤ ــــدولى العــــام القــــا:عل ــــى، الجــــزء األول،نون ال  دار النهــــضة ، الطبعــــة األول
  . ١٩٩٥ ،العربیة القاهرة

 ، الطبعـة األولـى، الكتـاب الثـانى، الوسیط فى القـانون الـدولى العـام:عبد الكریم علوان) ٥
  .م٢٠١٠ ، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع

ـــــف) ٦ ـــــو هی ـــــدولى العـــــام:علـــــى صـــــادق أب ـــــانون ال ـــــشأة ال، الق  ، اإلســـــكندریة،معـــــارف من
  .م١٩٩٧

 دار ، الطبعـة األولـى، الوجیز فى مبـادئ القـانون الـدولى العـام:غازى حسن صبارینى) ٧
  .م١٩٨٢ ، بیروت،الثقافة للنشر والتوزیع

ـــدولى العـــام :محمـــد ســـامى عبـــد الحمیـــد) ٨  القاعـــدة –الجـــزء الثـــانى ( أصـــول القـــانون ال
  .م١٩٩٥ ، اإلسكندریة،ت الجامعیة دار المطبوعا، الطبعة السابعة،)الدولیة 

   دار الراتـب الجامعیـة ، الطبعـة األولـى، المرام فى المعـانى والكـالم:مؤنس رشاد الدین) ٩
  .م٢٠٠٠ ،بیروت



 

   - ١٩٤  -

 ، منـشأة المعـارف،م١٩٨٢ طبعة ، الوسیط فى قانون السالم:محمد طلعت الغنیمى) ١٠
  .اإلسكندریة

 الجامعــة ، الطبعــة األولــى،دولى العــام مــدخل إلــى القــانون الــ:محمــد نعمــان النحــال) ١١
  .م٢٠٠٩ ،غزة اإلسالمیة

  :مؤلفات متخصصة) ب(

 دار الجامعیــــة ، د ط، القواعــــد العامــــة فــــى قــــانون العقوبــــات المقــــارن:إبــــراهیم نــــشأت) ١
  .للطباعة والنشر، بغداد، د س

  .م٢٠٠٣ القاهرة ، دار النهضة العربیة، اإلجرام المعلوماتى:حاتم عبد الرحمن) ٢

 ترجمــة ، لمــاذا تتحــارب األمــم دوافــع الحــرب فــى الماضــى والمــستقبل:ریتــشارد نیــدلیبو) ٣
  .م٢٠١٣ ، الكویت، عالم المعرفة،إیهاب عبد الرحیم على/د

 ، مؤسـسة دار الریمــان للطباعــة والنــشر، ترجمـة ســمیر الخــادم، فــن الحــرب:سـون ذى) ٤
  .١٩٩٨ ،بیروت

  . القاهرة، دار الفكر العربى،مذاهبة اإلعالم له تاریخه و:عبد اللطیف حمزة)٥

 د ، النظریــة العامــة للجریمــة، القــسم العــام، شــرح قــانون العقوبــات:عیــد الغریــب محمــد) ٦
  .م٢٠٠٠ – ١٩٩٩ المنصورة ، ددن،ط

 دار الثقافـة للنـشر ، طبعـة أولـى، جریمة التحریض على اإلنتحـار:عصام كامل أیوب) ٧
  .م٢٠١٢ ،عمان والتوزیع

 مكافحــة جــرائم الكمبیــوتر واإلنترنــت فــى القــانون العربــى : بیــومى حجــازىعبــد الفتــاح) ٨
  .م٢٠٠٦ ، اإلسكندریة، دار الفكر الجامعى،النموذجى



 

   - ١٩٥  -

ـــد ، النظـــام القـــانونى لحمایـــة الحكومـــة اإللكترونیـــة:عبـــد الفتـــاح بیـــومى حجـــازى) ٩  المجل
  .م٢٠٠٣ ، اإلسكندریة، دارالفكر الجامعى، طبعة أولى،األول

ــــ) ١٠  ، د د ن، د ط، القــــسم العــــام، شــــرح قــــانون العقوبــــات:د القــــادر القهــــوجىعلــــى عب
  .١٩٩٨ ،إسكندریة

 دار النهــــضة ،٢ ط ، القــــسم الخــــاص، شــــرح قــــانون العقوبــــات:فوزیــــة عبــــد الــــستار) ١١
  .م٢٠٠٠ ،العربیة القاهرة

ـــدولى :محمـــد علـــى العـــوینى) ١٢ دراســـة نظریـــة وتطبیقیـــة ( دور التكنیـــك فـــى اإلعـــالم ال
  .م١٩٨٧ ، القاهرة، القومى للبحوثالمركز،)

 ، د ط، النظریــة العامــة للجریمــة، القــسم العــام، قــانون العقوبــات:محمــد جــسمى نجــم) ١٣
  .م٢٠١٠ ، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع

 دار ، طبعـة ثانیـة، المـساهمة الجنائیـة فـى التـشریعات العربیـة:محمود نجیب حسنى) ١٤
  .١٩٩٨ ، القاهرة،النهضة العربیة

 ، عمـــان، ومـــضات قانونیـــة، التحـــریض علـــى الجریمـــة:ناصـــر بـــن عبـــداهللا التـــابعى) ١٥
  . د ص،٢٠١٤

 ، بیـــروت، الــوطن العربــى، معركـــة الكلمــة والمعتقــد، الحــرب النفــسیة:نــصر صــالح) ١٦
١٩٨٨.  

 

 إنتهاكـات  إسـناد المـسئولیة الدولیـة إلـى الدولـة عـن:أشرف عرفات سلیمان أبو حجـارة) ١
 بحــث محكــم منــشور علــى المجلــة المــصریة للقــانون ،"الجــزء الثــانى"حقــوق اإلنــسان 



 

   - ١٩٦  -

 ، المجلــد الــسادس والـــستون،الــدولى الــصادرة عــن الجمعیــة المــصریة للقــانون الــدولى
  .م٢٠١٠ ،القاهرة

 ، الحمایــة القانونیــة للحیــاة الشخــصیة فــى مجــال المعلوماتیــة:بــولین أنطونیــوس أیــوب) ٢
  .م٢٠٠٩ ، بیروت،الحلبى الحقوقیةمنشورات 

 دراســـة منـــشورة علـــى منتـــدى القـــانون العمـــانى ، الجاسوســـیة الرقمیـــة:حـــسین الغـــافرى) ٣
  .منتدى

 ، طبعـة أولــى، دراسـة مقارنــة– المــسئولیة الجزائیـة عــن جـرائم اإلعــالم :دیانـا رزق اهللا) ٤
  .م٢٠١٣ ، بیروت،منشورات زین الحقوقیة

 ، مجلــة الفــتح،)دراســة مقارنــة" (نظریــة الفاعــل المعنــوى "  :عبــد الحمیــد أحمــد شــهاب) ٥
  .م٢٠٠٨ ،٣٤ العدد، جامعة دیالى،كلیة القانون

 الجریمـة – جرائم استخدام شبكة المعلومـات الدولیـة :ممدوح عبد الحمید عبد المطلب) ٦
 كلیــة الــشریعة ، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر القــانون والكمبیــوتر واإلنترنــت،عبــر اإلنترنــت

  .م٢٠٠٠نون جامعة اإلمارات والقا

 بحــــــث منـــــشور فـــــى مجلــــــة الكمبیـــــوتر واالتــــــصاالت ، حریــــــة األنترنـــــت:نـــــدیم عبـــــده) ٧
 .٢٠٠١ بیروت فى كانون الثانى ،١١ العدد ،١٧ المجلد،واإللكترونیات اللبنانیة

 مقــال نــشر فــى المركــز الــسورى ، مفهــوم التحــریض فــى القــانون الجنـائى:وسـیم یاســین) ٨
  . د ص،م٢٠٠٧ أكتوبر ١٦ فى ،دراسات القانونیةلإلستشارات وال



 

   - ١٩٧  -

 

 ، وسائل اإلرهاب اإللكترونـى حكمهـا فـى اإلسـالم وطـرق مكافحتهـا:عبدالرحمن السند) ١
 جامعــة محمــد بــن ســعود ،١ مــؤتمر موقــف اإلســالم مــن اإلرهــاب، ج،الــسجل العلمــى

  م ٢٠٠٤ ،الریاض،اإلسالمیة

 

مــن المــشروع النهــائى بــشأن مــسئولیة الــدول عــن األفعــال غیــر المــشروعة ) ٤(المــادة ) ١
  .ًدولیا

مــن المــشروع النهــائى بــشأن مــسئولیة الــدول عــن األفعــال غیــر المــشروعة ) ٥(المــادة ) ٢
  .ًدولیا

مــن المــشروع النهــائى بــشأن مــسئولیة الــدول عــن األفعــال غیــر المــشروعة ) ٦(المــادة ) ٣
  .ًدولیا

ن المــشروع النهــائى بــشأن مــسئولیة الــدول عــن األفعــال غیــر المــشروعة مــ) ٨(المــادة ) ٤
  .ًدولیا

من المشروع النهائى بـشأن مـسئولیة الـدول عـن األفعـال غیـر المـشروعة ) ٣٠(المادة ) ٥
  .ًدولیا

من المشروع النهائى بـشأن مـسئولیة الـدول عـن األفعـال غیـر المـشروعة ) ٣٤(المادة ) ٦
  .ًدولیا

 المشروع النهائى بـشأن مـسئولیة الـدول عـن األفعـال غیـر المـشروعة من) ٥١(المادة ) ٧
  .ًدولیا



 

   - ١٩٨  -

 

 ، المجلــد الثــانى وثــائق الــدورة الثالثــة والخمــسین،٢٠٠١حولیــة لجنــة القــانون الــدولى ) ١
  .األمم المتحدة

  .األولى الطبعة ، الجزء األول،المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة) ٢

 

ــــارك العــــرفج) ١ ــــى الجریمــــة فــــى الفقــــه اإلســــالمى والنطــــاق :فهــــد بــــن مب  التحــــریض عل
 جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم ، مـــذكرة ماجـــستیر، دراســـة تأصـــیلیة تطبیقیـــة،الـــسعودى

  .م٢٠٠٦ ،األمنیة


