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 مقدمت:

شعوب في هذه الحقبة الساخنة من تلعب الحرب النفسية دوراً هاماً في حياة األمم وال  

تاريخ البشرية حيث تتظارع االيديولوجيات والقوى للسيطرة على العالم شعوباً 

ومظادر الطاقة ومناطق النفوذ في ظل نظام عالمي جديد تسعى فيه الدول الكبرى 

إلى السيطرة على الدول الظغرى اقتظادياً وسياسياً وعسكرياً . ومنذ بدء الخليقة 

من الظراع يستهدف أعماق البشر وما يختلج في نفوس الناس من قلق  ظهر نوع

يؤثر فيهم ويوجههم الوجهة التي يبتغيها لتحقيق أغراضه ، وخوف وكراهية وآمال 

التي يطمح إليها . وإذا كانت الحرب المسلحة في ميادين القتال بين قوات حربية 

لحرب الخفية هي التي ال يظهر فإن ا، القوة المادية العسكرية بأخرى مثلها  قيتتال

فيها العدو الحقيقي بظورة سافرة وال يكشف عن غايته من هذه الحرب . . ولهذا يقع 

المواطنون األبرياء فريسة سهلة في أيدي هذا العدو الذي يتخذ منهم جسراً يحقق عن 

يطلق عليها " الحرب النفسية " ، طريقه ما لم يستطع تحقيقه في حرب فعلية مكشوفة 

ييزاً لها عن الحرب العسكرية ألنها تستهدف عقل اإلنسان وتفكيره ومشاعره بغية تم

تحطيم روحه المعنوية واستدراجه إلى االنهزامية وإلى زعزعة الثقة والترابط بين 

والجبهة العسكرية . . وعلى األخض في هذا الوقت الذي انتشرت ، جبهته الداخلية 

ريق السمع أو المشاهدة أو غيرها من فيه وسائل االتظال انتشاراً واسعاً عن ط

 الوسائل األخرى .

وكما للحرب العسكرية في ميادين القتال أسلحتها المدمرة التي تفتك باألنفس وتحظد 

فهي ؛ الشائعات " ، " وفي مقدمتها ، فإن للحرب النفسية أسلحتها أيضاً ، األرواح 

فتسري في الناس ، ولة حية " رقطاء " تثبط الهمم وتنفث سمومها في كل قطاعات الد

ال يحدها حدّ وال يوقفها جدار وال يُعرف سامعها وال ، مسرى الهواء الذي يستنشقونه 

. من هنا تبرز خطورة   مرددها أو ناقلها . . وأثرها فتاك على معنويات الناس

الشائعات على األمن القومي خاطة أن جانباً كبيراً من أحاديثنا االجتماعية العادية 

فنحن في أحاديثنا اليومية مع األقارب واألطدقاء ؛ داول مبتذل للشائعةينطوي على ت

 . . بل مع الغرباء نأخذ ملء الرئتين شهيقاً وزفيراً من الشائعات .
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ولما كان علم االجتماع يرى أن البحث العلمي ال يكون منتجاً إال بوجود مشكلة 

ذي نعيشه في  ونظراً للوضع الحالي ال، فإنه ، وتحديد عناطرها والحلول لها 

ومنها القانوني !! فهي ؛ كان البد من دراسة موضوع الشائعات ، اليوم فلسطين 

سالح رهيب من أسلحة الحرب النفسية يكاد يفتك بمعنويات الشعوب لما تبثه من 

والشعب عن مواجهة هذه الحرب المقاومة أضاليل وأكاذيب وافتراءات بهدف شلّ 

، طيع الغنم الذي يهيئه راعيه نحو المستقبل المجهول وجعله ينقاد كما ينقاد ق، القذرة 

أو ينطق نطق الببغاء الذي يردد ما ال يعقله ويحكي ما ال يفهمه . ولذلك كان منطقياً 

لحماية مجتمعه من أثر ـ منه  الفلسطينيوـ أن يتدخل المشرّع الجنائي في أي مجتمع 

ي تشكّل خطورة بالغة على كظاهرة من الظواهر الت، الشائعات ومحاربتها بال هوادة 

وعلى األمن القومي ومظلحته الوطنية . . لذلك نجد أن ، أمن المجتمع وسالمته 

انىيم مه هيبت انثىرة ومه   على هذه الجريمة تحت عنوان الفلسطيني نضالمشرّع 

      انشعىر انقىمي
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 :اندارست مشكهت

 انمىضىعيت انقىاعد يه ما" اليالت الرئيس السؤال في الدارسة ةلمشكتتمثل 

 نع يتفرع  ؟ىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي"ان بجريمت قتهانمتع

 :كالتالي ىه الفرعية، ةلاألسئ نم عةومجم السؤالذاه

  ؟ انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي جريمة هيةما 1.

انثىرة ومه انشعىر انىيم مه هيبت  بجريمة قةلالمتع عيةوضوالم اعدوالق ام 2.

 سطيني؟لالف التشريع في انقىمي

 ؟انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىميلمخاطر المترتبة علي جريمة ا  ما 3.

انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر التدابير الوقائية للوقاية من اثار جريمة  ما 4.

 ؟ انقىمي

وماهية  ة ومه انشعىر انقىميانىيم مه هيبت انثىرالعقوبات المقرره لجريمة  ما6.

 العقوبات البديلة لذلك؟

 

 

 

 :رست اندا أهداف

  انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي رةهظا نم الحد إلى اسةردال ذهتهدف ه

 في كالمساعدة ،بشكل عام سطينيلالف روهالجم يلد نيوالقان عيوال زيادة ن خاللم

ن ،وتذليل اإلنساحقوق  ليع محافظةال اجل نم ونقانلل الظحيح التطبيق تحقيق

 إليبتطبيق القانون ،وتهدف الدراسة  نوالمعنيي القائمين أمامالظعوبات والمعوقات 

  جرائمفي  التدابير الوقائية من الجريمة والعقوبات البديلة لذلك الضوء علي  إلقاء

 انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي
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 اندراست: أهميت

 ةالثورية بكاف الوحدةوالنيل من  السعي يةلعم ونك فيالدراسة  ذهه ميةهأ نتكم

الدولة  بأمنالجرائم الماسة  أو الدولةمن جرائم امن – تعتبر التيو المتعددة اهروط

وسيلة تستخدمها الدول لتامين مظالحها في شتى المجاالت بواسطة  -الخارجي

مثل في بيان القواعد الموضوعية  العلمية للدراسة تت األهمية،وعلي هذا فان  األفراد

في التشريع الفلسطيني ومدي  انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىميلجريمة 

العملية لهذا الدراسة فتتمثل في توعية  األهمية أمااالخري ، تالتشريعاتوافقها مع 

المختظة بكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم ،ومن ثم المساهمة في  األجهزة

 حماية الدولة الفلسطينية من التعرع لهذا النوع من الجرائم.

 

العقوبات المقررة والعقوبات البديلة وسبل الوقاية من كما سنلقي الضوء علي  

 الجريمة .

 

 

 

 مىهج اندراست :

 

ج التحليلي حيث سيعتمد الباحث علي المنهج  الوطفي المنه إتباعتعتمد الدراسة علي 

وطف وتحليل موضوع الدراسة من مختلف جوانبه وكافة  إليالتحليلي الذي يهدف 

 .أبعاده
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 هيكهيت اندراست:

  

المتعلقة بموضوع الدراسة بطريقة متناسقة ومتوازنة  األفكارحاولنا عرع جميع    

يتم  أنجوانبها، وقد اقتضت طبيعة الدراسة  عجميتكفل تغطية والتي ، اإلمكانقدر 

وخاتمة ،ووفق ذلك ستكون الهيكلية  مبحث تمهيدي وفظلين إليتقسيم موضوعها 

 العامة للدراسة علي النحو التالي:

 

 انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي:ماهية جريمة التمهيدي مبحث

   

 انقىمينثىرة ومه انشعىر انىيم مه هيبت ا:التعريف بجريمة األولالمطلب 

 القانونية  اوطبيعته

   انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىميجريمة  مخاطرالمطلب الثاني: 

 

 

انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر  : القواعد الموضوعية لجريمةالفظل االول 

 انقىمي

 

 انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي جريمةركنا :الول انمبحث ا

 انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي :الركن المادي لجريمةاألولالمطلب 

 انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي المطلب الثاني:الركن المعنوي لجريمة

 

في  انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي طور جريمة :نثاويانمبحث ا

 التشريع الفلسطيني والتشريعات االخري 
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انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر  الجزاءات الجنائية لجريمة فظل الثاني:ال

 . انقىمي

انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر  جريمةل المقررةالمبحث االول:العقوبات 

 .انقىمي

انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر  جريمةالمطلب االول:العقوبات االطلية ل

 .انقىمي

انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر  جريمةلتكميلية لالمطلب الثاني:العقوبات ا

 .انقىمي

انىيم مه هيبت انثىرة ومه  جريمةل والعقوبات البديلة المبحث الثاني:التدابير الوقائية 

 انشعىر انقىمي

 .انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي جريمةالمطلب االول:التدابير الوقائية  ل

  

 .انىيم مه هيبت انثىرة ومه انشعىر انقىمي جريمةل البديلة المطلب الثاني:العقوبات
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كرم البستاني ،المنجد في اللغة االعالم ،دار المشرق،بيروت،الطبعة الثالثة -2

 0992ثون،والثال

 انكتب:ثانثا:

احمد الرفاعي،الجرائم الواقعة علي امن الدولة،الجزء االول،الشركة المتحدة لنشر -0

 0991،الطبعة االولي،

  2113’احمد شوقي ابو خطوة،شرح االحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة-2

لنهضة دار ااحمد عوع بالل،مبادئ قانون العقوبات المظري،القسم العام، -3

 2116-2115العربية ،مظر

احمد عوع بالل،علم العقاب ، النظرية والتطبيق، دار النهضة  -4

 0984العربية،القاهرة،

احمد فتحي سرور،الجرائم المضرةبالمظلحة العامة، دار النهضة العربية،الطبعة -5

 0963االولي،

لنهضة دار ا احمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات ،القسم الخاص، -6

 0979العربية،الطبعة 

رمسيس بنهام،شرح الجرائم المضرة بالمظلحة العمومية،منشاة -7

 0991المعارف،االسكندارية،

له نواسية،الجرائم الواقعة علي امن الدولة في التشريع االردني،دار وائل عبد اال-8

 2115لنشر ،الطبعة االولي،

االعتقال وقانون الطواري،نشاة عبد الحميد الشواربي،الجرائم السياسية واومر -9

 0991المعارف،االسكنداية،الطبعة الثانية،



 00 

عبد الحميد الشواربي،التعليق الموضوعي علي قانون العقوبات ، الكتاب  -01

نشاة  الثاني،الجنايات والجنح المضرة بالمظلحة العامة في ضوء الفقه والقضاء ،

 2113المعارف،االسكنداية،

ح القواعد العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية عبد الرؤوف مهدي،شر-00

  2119،القاهرة،

عبد القادر طابر جرادة،القضاء الفلسطيني،تاريخ واقع مستقبل،مكتبة -02

 2101افاق،غزة،ط،

عبد القادر طابر جرادة،مبادئ قاتون العقوبات الفلسطيني،دراسة تحليلية نقدية  -03

ة والضفة الغربية مقارنة بالشريعة االسالمية التشريعات المطبقة في قطاع غز

 2119وقوانين عربية اجنبية ،المجلد االول،الطبعة االةلة،

دراسة في القانون الكويتي عبد المهين سالم،جرائم امن الدولة الخارجية،-04

 0998والمقارن،مطبوعات جامعة الكويت،

انون البحرينيمقارنة عبد الوهاب عمر البطراوي،شرح جرائم امن الدولة في الق-05

 2116بالقانون االردني،عمان،االردن،

فتحي الشاذلي و علي القهوجي،النظرية العامة الجريمة،دار المطبوعات -06

 0997الجامعية،االسكندارية،

فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،الجرائم المضرة -07

 0981بالمظلحة العامة،دار النهضة العربية،

محمود ابراهيم اسماعيل،الجرائم المضرة بامن الدولة الخارجي في القانون -08

 0953المظري والمقارن،الطبعة االولي 

هالل عبد هللا احمد،شرح قانون العقوبات القسم العام،دار النهضة العربية، -09

 0987مظر،
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