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جريمة المؤامرة ضد الدولة – دراسة تحليلية

نوف عبدالله الجسمي
كلية القانون  -جامعة الشارقة

الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2020-03-06 :

تاريخ القبول2020-10-01 :

ملخص البحث:
تعــد جريمــة المؤامــرة (االتفــاق الجنائــي) مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة؛ إذ تحظــى هــذه
الجريمــة باهتمــام بالــغ فــي مختلــف القوانيــن العقابيــة القديمــة منهــا والحديثــة ،نظــراً لمــا تشــكله
مــن خطــر جســيم يقــع علــى وجــود الدولــة واســتقالليتها وســامة أراضيهــا.
ومــن الطبيعــي أن تحظــى جريمــة المؤامــرة كأحــد الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،بنصيــب
مــن هــذا االهتمــام ،رغبــة فــي المحافظــة علــى االســتقرار واألمــن للدولــة .لــذا فقــد أولــى المشــرع
اإلماراتــي والمقــارن أهميــة خاصــة فــي مواجهــة جرائــم أمــن الدولــة ســواء مــن جهــة الداخــل أو
الخــارج ،وخصهــا بأحــكام إجرائيــة لتطبــق علــى هــذه الطائفــة الخطيــرة مــن الجرائــم ،والتــي ال
تتشــابه مــع اإلجــراءات المقــررة للجرائــم األخــرى.
حيــث تــم تقســيم البحــث إلــى ثالثــة مباحــث رئيســة ،يشــير المبحــث األول إلــى ماهيــة جريمــة
المؤامــرة وجرائــم أمــن الدولــة ،أمــا المبحــث الثانــي يبيــن دور المؤامــرة فــي القانــون اإلماراتــي
والقانــون المقــارن ،والمبحــث الثالــث يعــرف لنــا أركان جريمــة المؤامــرة فــي القانــون اإلماراتــي
والمقــارن.
الكلمــات الدالــة :االتفــاق الجنائــي اإلرهابــي ،أمــن الدولــة ،أركان الجريمة ،القانــون اإلماراتي
القانــون المقارن
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مقدمة البحث:
تُع ـ ُّد جريمــة المؤامــرة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة؛ إذ تحظــى هــذه الجريمــة باهتمــام
بالــغ فــي مختلــف القوانيــن العقابيــة القديمــة منهــا والحديثــة ،نظــراً لمــا تشــكله مــن خطــر جســيم
يقــع علــى وجــود الدولــة واســتقالليتها وســامة أراضيهــا.
وتقــوم المؤامــرة علــى أســاس وجــود اتحــاد بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب جريمــة
مضــرة بأمــن الدولــة ،ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو
نشــاط يكــون مــن شــأنه التعبيــر عــن إرادة إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة
قــول أو كتابــة أو إيمــاءة متــى كان لهــا داللــة مفهومــة (((.
ومــن الطبيعــي أن تحظــى جريمــة المؤامــرة كأحــد الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،بنصيــب
مــن هــذا االهتمــام ،رغبــة فــي المحافظــة علــى االســتقرار واألمــن للدولــة؛ لــذا فقــد أولــى المشــرع
اإلماراتــي والمقــارن أهميــة خاصــة فــي مواجهــة جرائــم أمــن الدولــة ســواء مــن جهــة الداخــل أو
الخــارج ،وخصهــا بأحــكام إجرائيــة لتطبــق علــى هــذه الطائفــة الخطيــرة مــن الجرائــم ،والتــي ال
تتشــابه مــع اإلجــراءات المقــررة للجرائــم األخــرى.
ونالحــظ أن المشــرع اإلماراتــي انتهــج سياســة تتســم بالشــدة والقســوة فــي مالحقتــه لهــذا
النــوع مــن الجرائــم ،فنــص علــى عقوبــة اإلعــدام التــي توقــع علــى مرتكــب بعــض الجرائــم
اإلرهابيــة ضــد أمــن الدولــة ،وكذلــك نــص علــى عقوبتــي الســجن المؤبــد والســجن المؤقــت اللتيــن
توقعــان علــى الجرائــم األقــل جســامة ،ونالحــظ كذلــك أن المشــرع اإلماراتــي لــم يقــف عنــد تلــك
العقوبــات بــل نــص علــى توقيــع عقوبــات أصليــة وأخــرى فرعيــة توقــع فــي حالــة الحكــم باإلدانــة
علــى مرتكــب الجرائــم اإلرهابيــة وهــذا التشــديد ليــس قاصــراً علــى الجــزاءات الجنائيــة المطبقــة
علــى الشــخص الطبيعــي وإنمــا يمتــد أيضـا ً إلــى الجــزاءات المطبقــة علــى الشــخص المعنــوي .وقــد
نصــت المــادة ( )21مــن القانــون االتحــادي رقــم  1لســنة 2004م بشــأن مكافحــة اإلرهــاب علــى
أنــه" :يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض
المقصــود مــن االتفــاق ،ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن حــرض علــى االتفــاق ،أو كان لــه شــأن
فــي إدارة حركــة هــذا االتفــاق ،ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي هــذه المــادة كل مــن بــادر مــن
الجنــاة بإبــاغ الســلطات بوجــود االتفــاق وبمــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة".
((( محمود سليمان موسى ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة ،دار المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية 2009 ،م،
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ونــرى أن سياســة المشــرع اإلماراتــي فــي تشــديد العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة اإلرهابيــة
هــي سياســة إيجابيــة وذلــك يرجــع إلــى خطــورة هــذه الجرائــم لمــا تخلفــه مــن آثــار ســلبية تمــس
كيــان المجتمــع بــل والمجتمــع الدولــي علــى حــد ســواء .وقــد نصــت المــادة ( )22مــن قانــون
مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة علــى أن" :يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات كل
مــن دعــا آخــر إلــى االنضمــام إلــى اتفــاق يكــون الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم
المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا لــم تقبــل دعوتــه.
ومقابــل هــذا التشــديد لــم يغفــل المشــرع اإلماراتــي عنــد تقريــر حكــم الظــروف واألعــذار فــي
الجرائــم اإلرهابيــة وإن كان قــد وســع فــي إطــار الظــروف المشــددة وضيــق مــن نطــاق الظــروف
واألعــذار المخففــة.
مــن هنــا يصبــح التصــدي لجريمــة المؤامــرة (فــي القانــون اإلماراتــي ضــرورة تمليهــا
الظــروف الحاليــة والمســتقبلية.

مشكلة وأهداف الدراسة:
ســتتناول هــذه الدراســة جريمــة المؤامــرة فــي جرائــم أمــن الدولــة ،نظــراً لصعوبــة فهــم
واعتبــار المؤامــرة جريمــة قائمــة بحــد ذاتهــا أم أنهــا امتــداد لفكــرة األعمــال التحضيريــة ،ومــن
ثَـ َّم عــدم العقــاب عليهــا ،ونظــراً لتزايــد هــذه الجريمــة فــي الوقــت الراهــن وازديــاد تعــرض البــاد
للمؤامــرات التــي تحاكــى مــن الــدول األخــرى وانخــراط األعــداد الكبيــرة مــن األفــراد فــي هــذا
النــوع مــن الجرائــم ،وتتجلــى مشــكلة الدراســة فــي معرفــة الطبيعــة القانونيــة للمؤامــرة وهــل تعــد
جريمــة قائمــة بحــد ذاتهــا معاقــب عليهــا أم تعــد امتــدادًا لمرحلــة التحضيــر للجريمــة وتلــك المرحلــة
غيــر معاقــب عليهــا فــي أغلــب القوانيــن العقابيــة كذلــك معرفــة دور القوانيــن الدوليــة فــي معاقبــة
هــذا الســلوك اإلجرامــي ومعرفــة دور القانــون اإلماراتــي فــي هــذا الصــدد ،ومعرفــة هــل تلــك
القوانيــن كافيــة بحــد ذاتهــا بتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للدولــة وتجريــم تلــك الظاهــرة أم ال؟ أم إنهــا
تحتــاج إلــى تنقيــح ومزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل بشــأن المؤامــرة .بيــد أن ازديــاد تلــك الظاهــرة
دليــل علــى عجــز تلــك النصــوص المبعثــرة فــي القوانيــن العقابيــة علــى تجريــم تلــك األفعــال ممــا
يتطلــب معــه بحــث جــدي لتلــك المشــكلة.

مصطلحات الدراسة:
1.تعريف المؤامرة:
اتفــاق عــدة أشــخاص علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،وإعــداد الوســائل الالزمــة
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لذلــك.

(((

2.تعريف جرائم أمن الدولة:
تنقسم جرائم امن الدولة إلى:
 .أالجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة الداخلــي :هــي تلــك التــي تنطــوي علــى االعتــداء علــى
النظــام الداخلــي للدولــة والمســاس باألمــن واالســتقرار الــذي تتمتــع بــه النــاس ..بقصــد
االطاحــة بالســلطة القائمــة واســتبدالها ،واســتبدال النظــام السياســي واالجتماعــي بنظــام
(((
آخــر.
 .بالجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة الخارجــي :فهــي األفعــال المجرمــة التــي تقــع علــى الــدول
فــي عالقاتهــا بالــدول األخــرى ،ويــراد بهــا االعتــداء علــى اســتقاللها وزعزعــة كيانهــا
(((
وإعانــة عدوهــا علــى غــزو البــاد.
3.تعريف االتفاق الجنائي:
"يعــد اتفاقـا ً جنائيـا ً اتفــاق شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة مــن جنــح الســرقة
واالحتيــال والتزويــر ســواء كانــت معينــة أو غيــر معينــة أو علــى األفعــال المجهــزة أو المســهلة
الرتكابهــا متــى كان االتفــاق منظمــا ً ولــو فــي بــدء تكوينــه مســتمرأ ولــو لمــدة قصيــرة .ويعــد
االتفــاق جنائي ـا ً ســواء كان الغــرض النهائــي منــه ارتــكاب الجرائــم أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول
(((
الى غرض مشروع "
تعريــف االتفــاق الجنائــي :اتحــاد إرادة شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جريمــة مــا أو علــى
االعمــال المجهــزة او المســهلة الرتكابهــا ولــو كان معلقـا ً علــى شــرط وســواء كان الغــرض النهائي
مــن االتفــاق ارتــكاب الجرائــم أو حتــى اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى غــرض مشــروع االتفــاق
((( محمود سليمان موسى ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة“ ،دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانونين
الفرنسي واإليطالي في ضوء المفاهيم الديمقراطية والدستورية المعاصرة ومبادئ حقوق اإلنسان” ،دار
المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية 2009 ،م ،ص .150
((( إبراهيم محمد اللبيدي ،الحماية الجنائية ألمن الدولة ،دار الكتب القانونة ودار شتات للنشر والبرمجيات ،مصر،
المحلة الكبرى ،د.ط2007 ،م ،ص .110
((( محمد الفاضل ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة ،مطابع وزارة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،ط ،1987 ،1ص .35
محمد عودة الجبور ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ط2010 ،2م ،ص 12
((( سمير داود سلمان ،مدى دستورية جريمة االتفاق الجنائي (دراسة مقارنة) /ط ،2014 ،1ص .76
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الــذي تقــوم بــه جريمــة المؤامــرة هــو االتفــاق القاطــع النهائــي بيــن أطرافــه.

منهج الدراسة:
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لبحــث وتحليــل وتوصيــف جريمــة المؤامــرة فــي
القانــون اإلماراتــي ،حيــث يتــم دراســة وتحليــل النصــوص القانونيَّــة الــواردة فــي شــأن مكافحــة
اإلرهــاب ،إلــى جانــب تحليــل القوانيــن المقارنــة الصــادرة بهــذا الشــأن.

المبحث األول :ماهية جريمة المؤامرة وجرائم أمن الدولة
سوف نتاول هذا المبحث في مطلبين وذلك على النحو التالي:
المطلب األول :تعريف المؤامرة.
المطلب الثاني :تعريف جرائم أمن الدولة
المطلب األول :تعريف المؤامرة
تحتــل جريمــة المؤامــرة كأحــد الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،أهميــة بالغــة علــى مســتوى
قوانيــن العقوبــات القديمــة منهــا والحديثــة ،نظــراً لمــا تشــكله تلــك الجرائــم مــن خطــورة علــى
اســتقالل الدولــة وســامها أراضيهــا ،ومــا ينتــج عنهــا مــن نتائــج تعصــف بدســتور الدولــة
وبالســلطات القائمــة بمقتضــاه.
أوالً -تعريف جريمة المؤامرة:
القاعــدة األساســية فــي مختلــف القوانيــن هــي أن المشــرع ال يعاقــب علــى النوايــا والمقاصــد
وإنمــا يعاقــب علــى الفعــل المــادي إذا ترجــم فــي شــكل نشــاط خارجــي ملمــوس؛ ومــن ثــم فــإن
مرحلــة التحضيــر تعتبــر مرحلــة ســابقة علــى ارتــكاب الجريمــة فــا عقوبــة عليهــا مــا دامــت
لــم تتخــذ مظهــراً خارجي ـا ً ملموس ـا ً مــا لــم يتعــد الفاعــل هــذه المرحلــة ويتجاوزهــا إلــى مرحلــة
الشــروع أو البــدء فــي التنفيــذ.
وذلــك ألنــه ليــس للمشــرع ســلطان علــى مــا فــي ضمائــر األشــخاص ونواياهــم ،مادامــت
الفكــرة كامنــه فــي نفــس صاحبهــا ولــم يترجمهــا فــي شــكل فعــل خارجــي ملمــوس ،ولكونهــا أيضــا
لــم تصــل إلــى مرحلــة اإليــذاء المباشــر ولكــن اســتثناء يمكــن أن يتــم المعاقبــة علــى هــذه المرحلــة
إذا شــكلت فــي حــد ذاتهــا جريمــة مســتقلة.
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ونالحــظ أن المشــرع اإلماراتــي خــرج عــن القاعــدة العامــة فــي التجريــم فــي الجرائــم الواقعــة
علــى أمــن الدولــة رغبــة منــه فــي القضــاء والحــد علــى كل فعــل مــن شــأنه أن يشــكل خطــورة
علــى أمــن الدولــة ولــو فــي مرحلــة التحضيــر ،فاتحـا ً البــاب واســعا ً لتفســير الســلطات التنفيذيــة لهــا.
فعاقــب علــى المؤامــرة فــي المــادة ( )21مــن قانــون مكافحــة الجرائــم االرهابيــة حيــث عرفهــا "
المؤامــرة هــي كل اتفــاق بيــن شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جنايــة بوســائل معينــة ".
نالحــظ مــن ســياق النــص أن المشــرع اإلماراتــي يعاقــب فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة
علــى المرحلــة النفســية والوجدانيــة ،وهــذا هــو معنــى العــزم الجنائــي ،الــذي يتنــاول المرحلــة
التمهيديــة والتحضيريــة وال يشــترط فــي هــذه الحالــة البــدء فــي التنفيــذ.
يشترط إذا لوجود مؤامرة توافر ثالثة عناصر مجتمعة هي:
1 .وجــود اتفــاق بيــن شــخصين أو أكثــر ،وهــذا يعنــي أنــه يتعيــن أن حتــى يتصــف اإلتفــاق
بأنــه مؤامــرة وجــود أكثــر مــن شــخص يتفقــون فيمــا مــا بينهــم علــى ارتــكاب عــدوان
وبغــي ضــد األفــراد والــدول مــن تهديــد وتخويــف وقتــل دون وجــه حــق وغيرهــا مــن
األفعــال اإلرهابيــة التــي تنطــوي علــى مســاس بأمــن الدولــة وزعزعــة نظامــه
2 .أن يكــون االتفــاق مــن شــأنه ارتــكاب جنايــة تمــس أمــن الدولــة ،يعاقــب القانــون صراحــة
علــى ارتكابهــا ،ويكــون الهــدف مــن هــذه األفعــال هــو إثــارة الفــزع والرعــب بيــن
النــاس ومــن صنوفــه محاولــة قلــب نظــام الحكــم والخــروج علــى الحاكــم ،إلحــاق الضــرر
بالمرافــق العامــة فــي البــاد ،التجســس لصالــح دولــة أجنبيــة وغيرهــا مــن األفعــال التــي
تمــس كيــان الدولــة.
3 .أن يتنــاول االتفــاق بيــن األشــخاص تعييــن وتحديــد الوســائل التــي تــؤول إلــى تحقيــق
هــذا الغــرض ،كمــا ويحــرص أفــراد الجماعــة علــى تعييــن الوســائل التــي ســوف
يتــم اســتخدامها لتحقيــق الغــرض اإلرهابــي مثــل العلميــات االنتحاريــة والتفجيــرات
اإلرهابيــة ،التخابــر مــع دول أخــرى وغيرهــا مــن الوســائل التــي تســهل عمليــة تنفيــذ
الجريمــة المرجــوة.
المؤامــرة فــي محيــط جرائــم أمــن الدولــة هــي" :اتفــاق عــدة أشــخاص علــى ارتــكاب جريمــة
(((
مضــرة بأمــن الدولــة ،وإعــداد الوســائل الالزمــة لذلــك.

((( عمر سالم ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات ،القسم الخاص ،جرائم االعتداء على المصلحة
العامة ،مطبوعات كلية الشرطة ،1994 ،ص .286
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ومــن هــذا التعريــف يمكــن القــول إن المؤامــرة ليســت ســوى صــورة مــن صــور التصميــم أو
التفكيــر أو التحضيــر الرتــكاب الجريمــة المتفــق عليهــا؛ وهــي لذلــك غيــر معاقــب عليهــا حســب
القواعــد العامــة ،إذا لــم يرتكــب المتآمــرون فع ـاً مــن األفعــال التنفيذيــة المكونــة للركــن المــادي
للجريمــة المتفــق علــى ارتكابهــا.
غيــر أن المشــرع رأى أن "مجــرد االتفــاق" علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة
يشــكل خطــراً جســيما ً يســتوجب العقــاب؛ ولهــذا فقــد اعتبــر مثــل هــذا االتفــاق فــي حــد ذاتــه،
وبصــرف النظــر عــن الجريمــة المســتهدفة ،جرمـا ً مؤثمـا ً ومــن أجــل ذلــك فقــد تدخــل بالنــص علــى
ذلــك صراحـةً ضمــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة؛ ولهــذا الســبب أيضـا ً نالحــظ أن معظــم
التشــريعات المعاصــرة تتجــه اليــوم إلــى تجريــم "االتفــاق الجنائــي" وعلــى نطــاق واســع فــي نطــاق
جرائــم أمــن الدولــة.
وتأخــذ التشــريعات العربيــة كذلــك بمبــدأ تجريــم االتفــاق الجنائــي فــي محيــط جرائــم أمــن
الدولــة ،وهــذا مــا تشــير إليــه صراح ـةً النصــوص الجنائيــة العربيــة ،ومــن أمثلــة ذلــك مــا تنــص
عليــه المــادة  21مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة اإلماراتــي ،والمادتيــن  – 82ب و 96
عقوبــات مصــري((( ،والمــادة  78عقوبــات جزائــري((( التــي تــم التعــرض فيهــا لجريمــة المؤامــرة
فــي مجــال اإلعتــداءات ضــد ســلطة الدولــة وهــي((( إتفــاق بيــن شــخصين أو أكثــر علــى التصميــم
إلرتــكاب الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم ،وهــي جرائــم التخريــب والتقتيــل المخلــة
بأمــن الدولــة ،ونالحــظ أن المشــرع الجزائــري أخــذ بمبــدأ المحاولــة بالنســبة لجريمــة التآمــر ضــد
أمــن الدولــة بحيــث اعتبرهــا فــي حكــم التنفيــذ(((.

((( قانون العقوبات المصري طبقا ً ألحدث التعديالت بالقانون  95لسنة 2003م القانون رقم  58لسنة 1937م.
((( قانون العقوبات المعدل والمتمم ،الصادر باألمر رقم  156 - 66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق 8
يونيو عام  ،1966بصيغته المعدلة إلى غاية سنة .2012
((( المؤامرة هي التصميم المدبر بين شخصين أو أكثر ،بغرض القضاء على نظام الحكم أو تغييره أو تحريض
المواطنين أو السكان على حمل السالح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض وإما المساس بوحدة التراب
الوطني.
((( والمادة  270عقوبات لبناني ،والمادة  175عقوبات مغربي والذي يعتبر جريمة المؤامرة من الجرائم الماسة
أمن الدولة الذاخلي ولقد عرفها المشرع المغربي في المادة  175وهي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه
ومقررا بين شخصين أو أكثر والقانون الجنائي ال يعاقب على األفكار مادامت لم تبلور واقعيا ،وقد سبق للمشرع
المغربي أن اعتبر اإلتيان بأحد األفعال التالية مؤامرة (مؤامرة ضد حياة الملك أوشخصه أو حياة ولي العهد أو
شخصه والمؤامرة الهادفة إلى التخريب والنهب والتقتيل).
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وفــي هــذا الصــدد أخــذ قانــون العقوبــات الليبــي بــذات الفكــرة فــي نــص المــادة 211
وجريمــة المؤامــرة فــي القانــون الســوري هــي مــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي
وعرفهــا المشــرع الســوري فــي المــادة  260مــن قانــون العقوبــات بأنهــا" :كل اتفــاق تــم بيــن
شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جنايــة بوســائل معينــة"(((.
(((

وقــد نــص عليهــا المشــرع الجزائــري فــي المــادة  78مــن ق.ع.ج وتــم الربــط بينهــا وبيــن
جرائــم االعتــداء؛ ألنهــا تخــص مختلــف األفعــال الماديــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع فهــي "اتفــاق
(((
بيــن شــخصين أو أكثــر للقيــام بفعــل مجــرم قانونــا".
وإذا كان المبــدأ القانونــي العــام يشــير إلــى أنــه ال عقــاب علــى المؤامــرة إال بنــص خــاص فــإن
الجرائــم التــي عاقــب عليهــا المشــرع اإلماراتــي أو عاقــب علــى التآمــر علــى ارتكابهــا مــا جــاء
فــي نــص المــادة ( )21مــن القانــون االتحــادي رقــم  1لســنة 2004م بشــأن مكافحــة اإلرهــاب علــى
أنــه" :يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض
المقصــود مــن االتفــاق ،ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن حــرض علــى االتفــاق ،أو كان لــه شــأن
فــي إدارة حركــة هــذا االتفــاق ،ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي هــذه المــادة كل مــن بــادر مــن
((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص . 150
حيث نصت المادة  211من قانون العقوبات الليبي على اآلتي“ :إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى
الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين األول والثاني من هذا الباب (جرائم أمن الدولة) ،والتي يفرض
القانون عليها العقاب باإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن أو كونوا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة
الرتكاب جريمة من تلك الجرائم ،يعاقب كل مشترك في االتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة
المتفق على ارتكابها ولو لم تقع الجريمة.
((( كما أن المشرع التونسي عرف المؤامرة بالفصل  69من المجلة الجزائية بأنها “تحصل بمجرد الوفاق والتقارر
والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر” وهو نص مستوحى من الفصل  87من القانون الجنائي الفرنسي القديم
وتحديدا بفقرته الثانية التي جاء فيها “.
((( محمد الجبور ،الجرائم الواقعة على امن الدولة في القانون األردني والقوانين العربية ،مطابع الدستور التجارية،
عمان،ط ،1سنة  ،1993 - 1992ص .28
وفي المادة  78من ق.ع.ج خصها المشرع بالجنايات المنصوص عليها في المادة  77منه بحيث نص على “...
تقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على إرتكابها ”...ومنه نستخلص :االتفاق  -تعدد
األشخاص -التدبير في ضمن أحكام الفقرة ( )04من نفس المادة -)1 .االتفاق :عقد العزم بين إرادتين أو أكثر
أو إتخاذهما بغية إرتكاب بفعل غير مشروع بوسائل معينة محددة من قبل ومنه تعدد الفاعلين (بين شخصين).
 -)2عدد األشخاص :أكثر من شخص ،وهنا المشرع لم يحدد العدد -)3 .التصميم :هو حالة ذهنية نستخلصها
من فكرة اإلتحاد بعدد الفاعلين والرغبة في تحقيق النتيجة من حيث الخطة اإلجرامية التي تكون مدروسة وفقا
لتقنيات معنية -)4 .التدبير :هنا أخذ المشرع الجزائري بهذه الفكرة وكأن المؤامرة قد تمت فمن حاول التآمر ضد
الدولة ولم يلقى صدى أو لم يقبل عرضه يعاقب بنفس عقوبة وكأن الجريمة تمت.
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الجنــاة بإبــاغ الســلطات بوجــود االتفــاق وبمــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة".
ونــص المــادة ( )22مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة علــى أن" :يعاقــب بالســجن مــدة
ال تزيــد علــى خمــس ســنوات كل مــن دعــا آخــر إلــى االنضمــام إلــى اتفــاق يكــون الغــرض منــه
ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا لــم تقبــل دعوتــه.
دور جريمــة المؤامــرة :غــرض المؤامــرة يجــب أن يكــون - 1 :تغييــر نظــام الحكــم أو
القضــاء عليــه فــي الدولــة - 2 ،العمــل علــى تحريــض مواطنــي الدولــة علــى حمــل الســاح ضــد
الســلط القائمــة فــي الدولــة - 3 ،تحريــض مواطنــي الدولــة علــى الحــرب األهليــة - 4 ،العمــل
علــى إنشــاء تكوينــات مؤلفــة مــن جنــود يعملــون تحــت إمرتهــم.
ثانياً -تعريف االتفاق الجنائي:
االتفــاق الجنائــي تقــوم علــى أســاس وجــود اتحــاد بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب
جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات علــى ارتــكاب ذه الجريمــة؛
ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو نشــاط يكــون مــن شــأنه
التعبيــر عــن إرادة إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة قــول أو كتابــة أو
إيمــاءة متــى كان لهــا داللــة مفهومــة (((.
تعريــف االتفــاق الجنائــي :اتحــاد شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جريمــة ما أو علــى االعمال
المجهــزة او المســهلة الرتكابهــا ولــو كان معلق ـا ً علــى شــرط وســواء كان الغــرض النهائــي مــن
االتفــاق ارتــكاب الجرائــم أو حتــى اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى غــرض مشــروع.
وعــرف جانــب آخــر مــن الفقــه االتفــاق الجنائــي علــى انــه "ان تتقابــل ارادة المتفقيــن وان
ينعقــد العــزم بينهــم علــى أمــر معيــن هــو ارتــكاب الجريمــة موضــوع االتفــاق.
االتفاق الجنائي على انه "إتحاد األرادات بين الجناة المتعددين على ارتكاب الجريمة"

(((

االتفــاق الجنائــي فــي نظــر الفقــه تقابــل أرادات وهــذا مــا اجمعــت عليــه جميــع التعريفــات
وتبــادل هــذه االرادات بالرضــا (((.

((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص . 152
(((

رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي /ط 3دار الفكر العربي 1966،ص.355

(((

سمير داود سلمان ،مرجع سابق ،ص .78
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ونــرى مــن األجــدر أن يكــون التعريــف "اتفــاق شــخصين فأكثــر علــى ارتــكاب فعــل غيــر
قانونــي وانصــراف إرادتهمــا إلتيــان هــذا الفعــل ســواء ،أكان غرضهــم األساســي أو وســيلة لهــذا
الغــرض متــى كان االتفــاق منظم ـا ً ولــو فــي مبــدأ تكوينــه مســتمراً ولــو لمــدة قصيــرة"
وتبريــر ذلــك أن االتفــاق الجنائــي ال ينعقــد إال باتحــاد نوايــا أكثــر مــن شــخص علــى ارتــكاب
الجريمــة ،واألصــل أن يكــون االتفــاق علــى اتيــان أفعــال غيــر مشــروعة قــد تكــون هــي الهــدف
األساســي منــذ بــدء االتفــاق وقــد تكــون الوســائل المســتخدمة تبيــن ضمنـا ً أنهــا الوســيلة التــي ســوف
يتــم اســتخدامها الرتــكاب أفعــال غيــر مشــروعة.
واالتفــاق الجنائــي قــد يكــون عامــاً ،وقــد يكــون خاصــاً ،ويكــون االتفــاق الجنائــي خاصــا ً
عندمــا يتعلــق بطائفــة معينــة مــن الجرائــم ،كمــا هــو الحــال فــي جريمــة المؤامــرة علــى أمــن
الدولــة ،أمــا االتفــاق الجنائــي العــام هــو الــذي يتعلــق بمطلــق الجريمــة ،وأي ـا ً كان موضوعهــا أو
جســامتها أو طبيعتهــا.
وتختلــف التشــريعات فيمــا بينهــا فــي تجريــم االتفــاق العــام؛ فمنهــا مــا جعلتــه يشــكل جريمــة
فــي كل األحــوال ،وكيــف كان نــوع الجريمــة المتفــق علــى ارتكابهــا ،وهــذا هــو االتجــاه الســائد فــي
النظــام األنكلوسكســوني ،وتأخــذ بعــض التشــريعات العربيــة بهــذا االتجــاه ،مثــل القانــون الليبــي
فــي المــادة  321عقوبــات ،وكذلــك المــادة  48عقوبــات مصــري قبــل إلغائهــا.
ثالثاً -خصائص جريمة المؤامرة:
تتمتع جريمة المؤامرة ،بجملة من الخصائص يمكن إجمالها بما يأتي:
1 .محــل المؤامــرة :ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة :حيــث يشــترط لقيــام المؤامــرة
مــن الوجهــة القانونيــة أن يكــون الموضــوع الــذي اجتمعــت عليــه إرادة الجنــاة واتحــدت
هــو القيــام بفعــل مــن األفعــال المكونــة لجريمــة مــن الجرائــم المخلــة بأمــن الدولــة ،ســواء
مــن جهــة الخــارج أم مــن جهــة الداخــل .فــإذا كان موضــوع االتفــاق جريمــة أخــرى ال
تدخــل ضمــن طائفــة الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة ،فــإن جريمــة المؤامــرة تنتفــي،
وإن كان ذلــك ال يحــول دون قيــام جريمــة أخــرى إذا توافــرت أركانهــا وعناصرهــا.
والمقصــود بالجريمــة المضــرة بأمــن الدولــة تلــك المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبات
أو أي قانــون آخــر إذا كان يتعلــق بحمايــة األمــن الخارجــي أو الداخلــي للدولــة؛ فــإذا
كانــت الجريمــة غيــر مضــرة بأمــن الدولــة ولــم يكــن منصــوص عليهــا فــي القانــون بهــذا
الوصــف فــإن جريمــة المؤامــرة ال تقــوم؛ وذلــك لتخلــف ركنهــا أو عنصرهــا المفتــرض
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فليــس كل اتفــاق يشــكل مؤامــرة.

(((

2 .مــن الجرائــم المتعــددة الفاعليــن ،فالمؤامــرة جريمــة تقــوم علــى أســاس وجــود اتحــاد
بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء
مجموعــة مــن اإلرادات علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة(((؛ ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي
فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو نشــاط يكــون مــن شــأنه التعبيــر عــن إرادة
إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة قــول أو كتابــة أو إيمــاءة متــى
(((
كان لهــا داللــة مفهومــة
3 .جريمــة المؤامــرة دائمـا ً هــي جريمــة عمديــة ،فــا يعــرف القانــون مؤامــرة خطئيــة ولهــذا
الســبب ال يكفــي لقيــام جريمــة المؤامــرة أن يكــون هنــاك اتفــاق بيــن عــدة أشــخاص ،وأن
تكــون الجريمــة المســتهدفة مــن الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة ،بــل يجــب أن يتوافــر
القصــد الجنائــي لــدى الجانــي بعنصريــة العلــم واإلرادة ،بــأن يكــون عالمـا ً بــأن الغــرض
مــن االتفــاق هــو ارتــكاب جريمــة مخلــة بأمــن الدولــة ،وأن تتجــه إرادتــه إلــى تنفيــذ الفعــل
المتفــق عليــه؛ فــإذا أوهــم بــأن موضــوع االتفــاق أفعــال مشــروعة فــإن القصــد الجنائــي
ينتفــي إال إذا علــم بعــد ذلــك بحقيقــة األمــر واســتمر فــي االتفــاق ((( .فهــي مــن الجرائــم
العمديــة :أي مــن الجرائــم التــي يتطلــب لتحققهــا توافــر القصــد الجنائــي ،وبعبــارة أخــرى
ان الركــن المعنــوي للجريمــة ال يتحقــق إال بقيــام عنصــر العمــد لــدى مرتكــب الجريمــة.
(((
وال يمكــن أن يتحقــق بالخطــأ غيــر العمــدي.
((( نور الدين هنداوي ،السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم اإلرهاب ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1993 ،ص .28
((( انظر :أحمد عوض بالل :شرح قانون العقوبات المصري ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،2006 ،ص 345
وما بعدها ،د .حسين ربيع ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم العام ،كلية
شرطة دبي ،1993 ،ص  365وما بعدها.
((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .152
((( نقض مصري  23يناير  ،1933مجموعة القواعد ،الجزء الثالث ،رقم  ،78ص  ،113ونقض  3مايو ،1958
مجموعة أحكام النقض ،س  ،9رقم  ،135ص  ،533وجاء فيه“ :أنه ال يساور المحكمة شك في أن الطاعن كان
يعلم تماما ً أن موضوع نشاط التنظيم السري الذي انضم إليه تحت اسم مستعار ينطوي على اتفاق جنائي مستهدفا ً
ارتكاب جناية الحصول في زمن الحرب على أسرار الدفاع عن مصر بقصد تسليمها إلى المتهم األول الذي يعمل
لمصلحة دولة “أجنبية”.
((( نصت المادة ( )60من قانون العقوبات االتحادي على“ :ال يسأل جنائيا ً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً
اإلدراك أو اإلرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا ً كان نوعها
أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه أو ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك أو اإلرادة.
أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو
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4 .عقوبــة جريمــة التحريــض علــى المؤامــرة((( فاألصــل فــي عقــاب التحريــض علــى
الجريمــة هــو الرجــوع إلــى القواعــد العامــة ،ولكــن المشــرع فــي بعــض الــدول رأى
تقريــرحكــمخــاصيتعلــقبالتحريــضعلــىالمؤامــرة،وعــدماالكتفــاءبالقواعــدالعامــة.
رابعاً -تمييز جريمة المؤامرة عن الجرائم األخرى
نالحــظ أن جريمــة المؤامــرة ضــد الدولــة تشــترك فــي بعــض خصائصهــا مــع جرائــم أمــن
الدولــة الداخلــي ،إال إنهــا تختلــف عنهــا فــي جملــة مــن األمــور ،لــذا سنقســم هــذا المطلــب إلــى
فرعييــن نخصــص األولــى لتمييزهــا عــن جريمــة الشــروع فــي قلــب نظــام الحكــم .ونتنــاول فــي
(((
الثانــي تمييزهــا عــن جريمــة االســتيالء علــى األمــاك أو المبانــي العامــة.
1 .تمييزهــا عــن جريمــة إنشــاء أو تأســيس أو تنظيــم أو إدارة تنظيــم مخالــف للشــرعية أو
االشــتراك فيــه أو الترويــج ألغراضــه
نالحــظ أن الجريمتيــن تشــتركان فــي إنهمــا تمســان أمــن الدولــة الداخلــي ،وتعتبــران مــن
الجرائــم الشــكلية ،ومــن الجرائــم التــي ليــس فيهــا شــروع ومــن الجرائــم التــي يتعــدد فيهــا الفاعليــن
وأخيــراً تعتبــران مــن الجرائــم العمديــة ،فــان كلتيهمــا تتميــزان فــي أمــور عــدة يمكــن إجمالهــا بمــا
يأتــي:
أوال -أن المحــل المــادي للجريمــة فــي المــادة  3مــن قانــون مكافحــة الجرائــم االرهابيــة تحــدد
بإنشــاء أو تأســيس أو تنظيــم إو إدارة تنظيــم مخالــف للشــرعية أو االشــتراك فيــه أو الترويــج
ألغراضــه .أمــا المحــل المــادي فــي المادة21/مــن قانــون مكافحــة الجرائــم االرهابيــة االتحــادي
فقوامــه أن يكــون الموضــوع الــذي اجتمعــت عليــه إرادة الجنــاة واتحــدت هــو القيــام بفعــل مــن
األفعــال المكونــة لجريمــة مــن الجرائــم المخلــة بأمــن الدولــة ،ســواء مــن جهــة الخــارج أم مــن
(((
جهــة الداخــل.
ثانيــا -تتحــدد الحمايــة فــي المــادة 3/بحمايــة نظــام الحكــم مــن اإلنقــاب وحمايــة الدســتور أو
شــكل الحكومــة مــن التغييــر .أمــا فــي المــادة 21/فتتحــدد الحمايــة القانونيــة بحمايــة أمــن الدولــة.
ضعف اإلدراك أو اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً ،انظر الطعن رقم  301لسنة  29قضائية
أمن دولة ،جلسة  2002 / 2 / 11مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا ،السنة الرابعة والعشرون.
(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .171

((( نور الدين هنداوي ،مرجع سابق ،ص .36
((( إبراهيم محمد جاسم الزعابي ،المواجهة التشريعية لإلرهاب في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً للمرسوم
بقانون اتحادي رقم ( )1لسنة  ،2004رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،2009 ،ص .157
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ثالثــا -يتحقــق الركــن المــادي فــي المــادة  3/فــي حالــة الشــروع فــي إنشــاء أو تأســيس أو
تنظيــم مخالــف للشــرعية .بينمــا يتحقــق الركــن المــادي فــي المــادة 21/فــي اتحــاد بيــن نوايــا عــدة
أشــخاص بهــدف ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات
علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة.
2 .تمييزهــا عــن جريمــة إجبــار شــخص علــى االنضمــام إلــى تنظيــم غيــر مشــروع أو منعــه
مــن االنفصــال عنــه
تتميز جريمة المادة  6/عن جريمة المادة 21/في أمور عدة نجملها بما يأتي:
أوالً -أن المحــل المــادي فــي المــادة 6/يتحــدد بمجــرد اقتــراف الجانــي ســلوكا ً إجراميـا ً قوامــه
إجبــار شــخص علــى االنضمــام إلــى إحــدى الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو الجماعــات
أو العصابــات المذكــورة فــي المــادة الثالثــة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم  ،2004 / 1أو
منعــه مــن االنفصــال عنهــا .بينمــا يتحــدد المحــل المــادي فــي المــادة ( )21باتحــاد بيــن نوايــا عــدة
أشــخاص بهــدف ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات
(((
علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة..
ثاني ـاً -تتحــدد الحمايــة فــي المــادة ( )6بحمايــة األشــخاص .بينمــا تتحــدد الحمايــة فــي المــادة
( )21بحمايــة أمــن الدولــة مــن الداخــل أو الخــارج.
ثالثـاً -يتحقــق الركــن المــادي فــي المــادة ( )6إذا اســتخدم الجانــي اإلرهــاب فــي منــع الشــخص
مــن االنفصــال عــن إحــدى الجهــات المشــار إليهــا ،حتــى لــو كان الشــخص قــد انضــم إلــى عضويــة
هــذه الجهــة بمحــض إرادتــه ،وأراد فــي وقــت الحــق االنفصــال عنهــا .بينمــا يتحقــق الركــن المــادي
فــي المــادة ( )21بالشــروع أو االشــتراك فــي المؤامــرة.
المطلب الثاني :تعريف جرائم أمن الدولة
تعــرف الجريمــة علــى أنهــا " كل فعــل او امتنــاع عــن فعــل صــادر عــن ارادة اثمــة مميــزة
مدركــة لألثــر القانونــي تشــكل اخـاالً بمصلحــة المجتمــع او االفــراد يرتــب لهــا القانــون مســؤولية
(((
جنائيــة تتمثــل بالعقوبــة او التدبيــر االحتــرازي "

((( إبراهيم عيد نايل ،السياسة الجنائية في مواجهة اإلرهاب بين القانون المصري والقانون الفرنسي ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1996 ،ص .83
(((
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وتعــرف الجريمــة بإنهــا "كل ســلوك خارجــي إيجابــي كان أم ســلبي حرمــه القانــون وقــرر لــه
(((
عقابـا ً إذا صــدر عــن إنســان مســؤول"..
وتُعــرف الجريمــة فــي الشــريعة اإلســامية بأنهــا "اتيــان أي فعــل محــرم أو تــرك واجــب
بــدون عــذر شــرعي"..
إذاً العناصر المتفق عليها في وصف الجريمة من خالل التعريفات السابقة هي ثالثة:
أوالً -أن الجريمــة تتكــون مــن فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل فــا تدخــل فــي مفهــوم الجريمــة
مجــرد الخواطــر أو األفــكار.
ثانيـاً -أن الجريمــة ال تصــدر إال عــن إنســان .وبهــذا تخــرج جميــع األفعــال لتــي تصــدر عــن
غيــر اإلنســان فأفعــال الحيــوان مثـاً ال تعــد مــن الجرائــم.
ثالثـاً -إن الجريمــة هــي التــي يقــرر لهــا القانــون عقابـا ً جزائيـا ً أو تدبيــراً إحترازيـاً .فــا يمكــن
إن يعــد أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل جريمــة إذا لــم ينــص علــى ذلــك القانــون علــى أن يكــون
العقــاب علــى هــذا النــص جزائي ـا ً أي يتضمنــه قانــون العقوبــات وال تؤثــر اختــاف الهيئــة التــي
توقــع اعقــاب ســواء أكانــت محكمــة جنائيــة أم محكمــة مدنيــة أو لجنــة إداريــة
 .أتعريف جرائم أمن الدولة في اللغة:
مــادة (أمــن) فــي اللغــة العربيــة تــؤدي معنييــن متقاربيــن؛ أحدهمــا األمانــة التــي هــي ضــد
(((
الخيانــة ،ومعناهــا ســكون القلــب ،واآلخــر التصديــق .فاألمــن واآلمــن.
 .بتعريف جرائم أمن الدولة في االصطالح:
األمــن بمفهومــه العــام هــو "حالــة بعيــدة عــن الخطــر والخــوف ،تنتــج عنهــا راحــة البــال
(((
والذهــن".
أمــا "أمــن الدولــة" فهــو "الحفــاظ علــى قــوة الدولــة ،وإقليمهــا ،وســكانها ،ومؤسســاتها العامــة
األساســية ،واســتقاللها وســلطانها ،بالوقايــة مــن المخالفــات ،وقمعهــا –أي المخالفــات -التــي تشــكل
(((

المرجع السابق

((( ابن فارس ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مادة (أمن).
الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،مادة (أمن) .كصاحب :ضد الخوف ،أمن كفرح ،أمنا وأمانا،
بفتحهما ،وأمنا وأمنة ،محركتين ،وإمنا ،بالكسر ،فهو أمن وأمين ،كفرح وأمير .واألمانة واألمنة :ضد الخيانة،
وقد أمنه ،كسمع ،وأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه ،وقد أمن ،ككرم.
((( موريس نخلة وآخرون ،القاموس القانوني الثالثي ،ص .285
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االعتــداء عليهــا.

(((

 .جالتعريف االجرائي لجرائم أمن الدولة:
أمــن الدولــة بالمعنــى االجرائــي "هــو الحفــاظ علــى قــوة وســامة مكونــات الدولــة مــن ســلطة
وإقليــم وشــعب ،بابعــاد كل مــا مــن شــأنه أن يلحــق ضــررا بالنظــام الدســتوري القائــم أو وحــدة
الوطــن أو زعزعــة األمــن الداخلــي".
وعليــه تعتبــر الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة بمثابــة مظلــة إجراميــة تنــدرج تحتهــا عــدة جرائــم
تتميــز بالخطــورة والجســامة ،فقــد تكــون هــذه الجرائــم ذات طابــع سياســي – بالمعنــى الضيــق – أو
ذات طابــع دينــي أو اقتصــادي أو اجتماعــي ،كمــا أن هــذه الجرائــم قــد تلحــق الضــرر بكيــان الدولــة
ككل أو قــد يقتصــر ضررهــا علــى مناطــق معينــة فــي الدولــة.
وكمــا نالحــظ أن هــذه الجرائــم تشــترك مــع بعضهــا بإعتبارهــا جرائــم تهــدد النظــام والســلم
العــام للدولــة ،وال تهــدف إلــى إلحــاق الضــرر بشــخص معيــن بصفــة شــخصية.
وهنــاك اختــاف يســيير بيــن المعنــى العــام لجرائــم أمــن الدولــة الداخلــي والمفهــوم العــام
لجرائــم أمــن الدولــة الخارجــي.
 .أفالجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة الداخلــي" :هــي تلــك التــي تنطــوي علــى االعتــداء علــى
النظــام الداخلــي للدولــة والمســاس باألمــن واالســتقرار الــذي تتمتــع بــه النــاس ..بقصــد
االطاحــة بالســلطة القائمــة واســتبدالها ،واســتبدال النظــام السياســي واالجتماعــي بنظــام
(((
آخــر".
 .بأمــا النظــام المضــر بأمــن الدولــة الخارجــي" :فهــي األفعــال المجرمــة التــي تقــع علــى
الــدول فــي عالقاتهــا بالــدول األخــرى ،ويــراد بهــا االعتــداء علــى اســتقاللها وزعزعــة
(((
كيانهــا وإعانــة عدوهــا علــى غــزو البــاد".
 .جمتــى يعتبــر الفعــل مســاس بأمــن الدولــة :نالحــظ أن المعنــى الخــاص بأمــن الدولــة معنــى
واســع ،وبالتالــي يصعــب وضــع تعريــف دقيــق وواضــح للكثيــر مــن األفعــال التــي تدخــل
فــي إطــار الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،فــإذا كان االعتــداء الواقــع على الحقــوق األخرى
(((

إبراهيم محمود اللبيدي ،الحماية الجنائية ألمن الدولة ،مرجع سابق ،ص .3

((( إبراهيم محمد اللبيدي ،الحماية الجنائية ألمن الدولة ،دار الكتب القانونة ودار شتات للنشر والبرمجيات ،مصر،
المحلة الكبرى ،د.ط2007 ،م ،ص .110
(((
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كاألمــوال (الســرقة) واألشــخاص (القتــل) والعــرض (مثــل االغتصــاب) ،تســمح بدراســة
وتصــور قضيــة الشــروع فــي هــذه الجرائــم .مثــا عــدم تمكــن الفاعــل مــن الســرقة لتدخــل
(((
أشــخاص منعــوه مــن إتمــام جريمتــه الــخ
إال أن هــذا الوضــع يختلــف بشــكل كلــي فــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة ،ألن المشــرع
اعتبــر الجريمــة واقعــة وتشــكل فعــاً معاقبــا ً عليــه ســواء وقعــت الجريمــة تامــة أو كانــت فــي
مرحلــة الشــروع ،حيــث يتــم االعتــداء علــى أمــن الدولــة ســواء أكان الفعــل للجريمــة تامــا أو ناقصــا
أو مشــروعا فيــه.
ولقــد أدرجــت التشــريعات الجزائيــة المختلفــة عناويــن مختلفــة للجرائــم الواقعــة علــى أمــن
الدولــة منهــا :مــا أدرجــت فصــل خــاص لهــذه الجرائــم تحــت عنــوان الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة
الخارجــي.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معيــار التمييــز فــي النصــوص الــواردة فــي التشــريعات المختلفــة
بمــا فيهــا التشــريع محــل البحــث مــا بيــن أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي ،أن االعتــداء علــى
أمــن الدولــة الداخلــي يقــع علــى الحكومــة ،فــي حيــن االعتــداء علــى األمــن الخارجــي يقــع علــى
الدولــة أو األمــة بأســرها رغــم وجــود رابطــة وصلــة بيــن النوعيــن مــن الجرائــم مــن حيــث الحــق
المعتــدى عليــه وجســامة الفعــل.
ويشترط لوقوع االعتداء على أمن الدولة:
وعليه يمكن القول َّ
أن االعتداء على أمن الدولة يتحقق بتوافر الشرطيين التاليين:
 .أأن يخــرج فعــل مــن أفعــال التنفيــذ إلــى الوجــود :وعليــه نالحــظ ان المشــرع اعتبــر أن
الفعــل يشــكل إعتــداء علــى أمــن الدولــة ســواء كان الفعــل تامـا ً أم ناقصـا ً أي فــي مرحلــة
الشــروع ،هــو مــا دعــا الفقيــه غــارو  Garauoإلــى القــول بــأن "جرائــم االعتــداء علــى
أمــن الدولــة مــن جهــة الخــارج هــي جرائــم تقــع علــى الدولــة أو علــى الشــعب بأســره،
بينمــا االعتــداء مــن جهــة الداخــل فهــو اعتــداء علــى الســلطة الحاكمــة"
وبمعنــى آخــر ،نالحــظ أن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي تهــدد وجــود الدولــة
وبقائهــا ،بينمــا الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي ال تهــدد ســوى األجهــزة الداخليــة فــي
الدولــة وبمعنــى آخــر تهــدد نظــام الحكــم فــي الدولــة والمؤسســات القائمــة فيهــا ،وهــذه األخيــرة
تســعى إلــى تغييــر الحكومــة القائمــة فــي الدولــة ،ولكــن تــكاد تجمــع التشــريعات -ومنهــا اإلماراتية-
علــى سياســة تشــديد العقوبــات علــى الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي وإخراجهــا مــن
((( محمد الفاضل ،مرجع سابق ،ص85
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مجموعــة الجرائــم السياســية.
 .بأن يقع الفعل على شكل وأجهزة الدولة ،أو على الكيان المادي والمعنوي للوطن.

المبحث الثاني :دور المؤامرة في القانون االماراتي والقانون المقارن
سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين وذلك على النحو التالي:
المطلب األول :دور المؤامرة في القانون اإلماراتي
المطلب الثاني :دور المؤامرة في القانون المقارن
المطلب األول :دور المؤامرة في القانون اإلماراتي
حرصــا ً مــن المشــرع اإلماراتــي علــى مكافحــة جريمــة المؤامــرة والقضــاء عليهــا وهــي
ماتــزال جريمــة فــي المهــد ،فقــد عاقــب علــى المؤامــرة التــي يكــون الهــدف منهــا ارتــكاب أي
جريمــة مــن الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة((( ،فالمؤامــرة تكــون
فــي جرائــم محــددة هــي:
•االعتداء على دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو أرضها.
•الجنايات الواقعة على الدستور.
•جرائم اإلرهاب.
ومــن أهــم المؤامــرات التــي يعاقــب عليهــا المشــرع اإلماراتــي بموجــب قانــون مكافحــة
الجرائــم اإلرهابيــة مــا يلــي:
1 .المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب عمل إرهابي.
2 .المؤامرة التي تهدف إلى إنشاء منظمة إرهابية أو تنظيمها أو إدارتها.
3 .المؤامــرة التــي تهــدف إلــى االنضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة أو إكــراه علــى شــخص علــى
االنضمــام إليها.
4 .المؤامرة التي تهدف إلى تمويل العمل اإلرهابي.
5 .المؤامرة التي تهدف إلى التدريب على األعمال اإلرهابية.
((( إبراهيم محمد جاسم الزعابي ،مرجع سابق ،ص .24
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6 .المؤامــرة التــي تهــدف إلــى تهريــب وســائل اإلرهــاب أو تصنيعهــا أو حيازتهــا أو ســرقتها
أو اختالسها.
7 .المؤامرة التي تهدف إلى تهديد الحكومة بعمل إرهابي.
8 .المؤامرة التي تهدف إلى الترويج لألعمال اإلرهابية.
وكل ذلــك لمــا وجــده المشــرع مــن خطــورة علــى أمــن الدولــة وســامتها .ويبــرر ذلــك خطورة
الجرائــم اإلرهابيــة وأثرهــا غيــر المحــدد مــن جهــة وأهميــة الحــق المعتــدي عليــه مــن جهــة أخرى.
المطلب الثاني :دور المؤامرة في القانون المقارن
تحتــل جريمــة المؤامــرة باعتبارهــا مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ،بإهتمــام بالــغ فــي ظــل
قوانيــن العقوبــات القديمــة منهــا والحديثــة ،نظــراً لمــا يترتــب عليهــا مــن زعزعــة أمــن الدولــة
(((
والمســاس بكيانهــا واســتقالليتها ،ومــا يترتــب عليهــا مــن المســاس بالدســتور القائــم فــي البــاد.
المؤامــرة فــي محيــط جرائــم أمــن الدولــة هــي" :اتفــاق عــدة أشــخاص علــى ارتــكاب جريمــة
مضــرة بأمــن الدولــة ،وإعــداد الوســائل الالزمــة لذلــك.
ومــن هــذا التعريــف يمكــن القــول إن المؤامــرة ليســت ســوى صــورة مــن صــور التصميــم أو
التفكيــر أو التحضيــر الرتــكاب الجريمــة المتفــق عليهــا؛ وهــي لذلــك غيــر معاقــب عليهــا حســب
القواعــد العامــة ،إذا لــم ترتكــب المتآمــرون فع ـاً مــن األفعــال التنفيذيــة المكونــة للركــن المــادي
للجريمــة المتفــق علــى ارتكابهــا.
غيــر أن البعــض رأى أن "مجــرد االتفــاق" علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة
يشــكل خطــراً جســيما ً يســتوجب العقــاب؛ ولهــذا فقــد اعتبــر مثــل هــذا االتفــاق فــي حــد ذاتــه،
وبصــرف النظــر عــن الجريمــة المســتهدفة ،جرم ـا ً مؤثم ـاً .ومــن أجــل ذلــك فقــد تدخــل بالنــص
علــى ذلــك صراح ـةً ضمــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة؛ ولهــذا الســبب أيض ـا ً نالحــظ أن
معظــم التشــريعات المعاصــرة تتجــه اليــوم إلــى تجريــم "االتفــاق الجنائــي" ،وعلــى نطــاق واســع
فــي نطــاق جرائــم أمــن الدولــة(((.

((( عمر سالم ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات ،القسم الخاص ،جرائم االعتداء على المصلحة
العامة ،مطبوعات كلية الشرطة ،1994 ،ص .286
((( ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة  2 – 412من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ،والمادة  304من قانون
العقوبات اإليطالي.
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وتأخــذ التشــريعات العربيــة كذلــك بمبــدأ تجريــم االتفــاق الجنائــي فــي محيــط جرائــم أمــن
الدولــة ،وهــذا مــا تشــير إليــه صراح ـةً النصــوص الجنائيــة العربيــة ،ومــن أمثلــة ذلــك مــا تنــص
عليــه المــادة  21مــن قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة االماراتــي ،والمادتيــن  – 82ب و96
عقوبــات مصــري ،والمــادة  87عقوبــات جزائــري وغيرهــا مــن القوانيــن العربيــة األخــرى (((.
االتفــاق الجنائــي تقــوم علــى أســاس وجــود اتحــاد بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب
جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة؛
ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو نشــاط يكــون مــن شــأنه
التعبيــر عــن إرادة إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة قــول أو كتابــة أو
إيمــاءة متــى كان لهــا داللــة مفهومــة (((.

المبحث الثالث :أركان جريمة المؤامرة في القانون اإلماراتي والمقارن
نــص التجريــم :نــص المشــرع االتحــادي فــي المــواد  20و 21و 22علــى أركان جريمــة
المؤامــرة (((.

((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص . 150
وكذلك المادة  270عقوبات لبناني ،والمادة  175عقوبات مغربي ،وفي هذا الصدد تنص المادة  211من قانون
العقوبات الليبي على أنه “ :إذا اتفق عدة أسخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في
الفصلين األول والثاني من هذا الباب (جرائم أمن الدولة) ،والتي يفرض القانون عليها العقاب باإلعدام أو السجن
المؤبد أو السجن أو كونوا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة الرتكاب جريمة من تلك الجرائم ،يعاقب كل
مشترك في االتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة المتفق على ارتكابها ولو لم تقع الجريمة
(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص . 152

((( حيث نصت المادة ( )21من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية االتحادي ( )1لسنة 2004م على أنه“ :يعاقب
بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون ،أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من االتفاق ،ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض
على االتفاق ،أو كان له شأن في إدارة حركة هذا االتفاق ،ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من
بادر من الجناة بإبالغ السلطات بوجود االتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذه المادة”.
ونصت المادة ( )22من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية على أن“ :يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات
كل من دعا آخر إلى االنضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون إذا لم تقبل دعوته.
ونصت المادة ( )20من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية على أن“ :يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب علة هذا
التحريض إثم”.
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وتتطلــب معظــم التشــريعات لقيــام جريمــة المؤامــرة أو مــا يعبــر عنهــا فــي بعــض القوانيــن
بجريمــة االتفــاق الجنائــي علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة باألمــن ،ضــرورة توافــر أركان معينــة
(((
وإن اختلفــت هــذه التشــريعات فــي بعــض العناصــر الضروريــة لقيــام الجريمــة.
وحســب النصــوص الــواردة فــي القانــون الفرنســي والقانــون اإليطالــي والتشــريعات العربيــة
يمكــن القــول بأنــه يشــترط لقيــام جريمــة المؤامــرة توافــر األركان اآلتيــة:
1 .ركن مفترض :ويتمثل في محل المؤامرة.
2 .ركن مادي :قوامه فعل االتفاق على اإلضرار بأمن الدولة.
3 .ركن معنوي :قوامه القصد الجنائي العام.
وســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث مطالــب ثالثة ،يســتعرض المطلــب األول الركــن المفترض،
ويتطــرق المطلــب الثانــي للركــن المــادي ،ويتنــاول المطلــب الثالــث للركــن المعنــوي ،وذلــك علــى
النحــو اآلتي:
المطلب األول :الركن المفترض (محل المؤامرة).
المطلب الثاني :الركن المادي (االتفاق على اإلضرار بأمن الدولة).
المطلب الثالث :الركن المعنوي (القصد الجنائي العام).
المطلب األول :الركن المفترض (محل المؤامرة)
محل المؤامرة :ارتكاب جريمة مضرة بأمن الدولة:
يشــترط لقيــام المؤامــرة مــن الوجهــة القانونيــة أن يكــون الموضــوع الــذي اجتمعــت عليــه
إرادة الجنــاة واتحــدت هــو القيــام بفعــل مــن األفعــال المكونــة لجريمــة مــن الجرائــم المخلــة بأمــن
الدولــة ،ســواء مــن جهــة الخــارج أم مــن جهــة الداخــل .فــإذا كان موضــوع االتفــاق جريمــة أخــرى
ال تدخــل ضمــن طائفــة الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة ،فــإن جريمــة المؤامــرة تنتفــي ،وإن كان
(((
ذلــك ال يحــول دون قيــام جريمــة أخــرى إذا توافــرت أركانهــا وعناصرهــا.
((( لمزيد من التفاصيل حول أركان المساهمة ،انظر :د .أحمد عوض بالل :شرح قانون العقوبات المصري ،القسم
العام ،دار النهضة العربية ،2006 ،ص  345وما بعدها ،د .حسين ربيع ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،القسم العام ،كلية شرطة دبي ،1993 ،ص  365وما بعدها.
((( رمسيس بهنام -القسم الخاص في قانون العقوبات -العدوان على أمن الدولة الداخلي -العدوان على الناس في
أشخاصهم وأموالهم ،منشأة المعارف باإلسكندرية - 1982 ،ص .143
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والمقصــود بالجريمــة المضــرة بأمــن الدولــة تلــك المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات أو
أي قانــون آخــر إذا كان يتعلــق بحمايــة األمــن الخارجــي أو الداخلــي للدولــة؛ فــإذا كانــت الجريمــة
غيــر مضــرة بأمــن الدولــة ولــم يكــن منصــوص عليهــا فــي القانــون بهــذا الوصــف فــإن جريمــة
(((
المؤامــرة التقــوم؛ وذلــك لتخلــف ركنهــا أو عنصرهــا المفتــرض فليــس كل اتفــاق يشــكل مؤامرة.
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب علــى ســلطة اإلتفهــام أن تذكــر صراح ـةً الجريمــة موضــوع
المؤامــرة ،وأن تشــير إلــى النــص القانونــي الــذي يتناولهــا بالعقــاب ،ويجــب أن يكــون هــذا النــص
ضمــن النصــوص الــواردة فــي القانــون بشــأن حمايــة األمــن الداخلــي أو الخارجــي للدولــة.
ويتعيــن علــى محكمــة الموضــوع كذلــك فــي حالــة اإلدانــة أن تربــط فــي أســباب حكمهــا ،بيــن
جريمــة المؤامــرة وبيــن الجريمــة المســتهدفة ،والتــي يجــب أن تكــون مــن ضمــن الجرائــم المعاقــب
عليهــا باعتبارهــا مضــرة بأمــن الدولــة ســواء مــن جهــة الداخــل أو مــن جهــة الخــارج ،وأن تشــير
كذلــك إلــى النــص القانونــي الــذي يتعلــق بالجريمــة المســتهدفة ،وإال كان حكمهــا مشــوبا ً بمخالفــة
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه.
والســائد فــي أغلــب التشــريعات أنهــا تحــرص علــى وضــع الجرائــم المخلــة بأمــن الدولــة مــن
جهــة الخــارج أو مــن جهــة الداخــل فــي مقدمــة أبــواب التجريــم والعقــاب التــي يتألــف منهــا قانونهــا
(((
العقابــي األساســي؛ أي قانــون العقوبــات الرئيســي.
وممــا ســبق يتضــح أنــه إذا لــم يكــن موضــوع المؤامــرة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص
عليهــا تحديــداً فــي المــواد الســابقة؛ فــإن جريمــة المؤامــرة ال تقــع قانون ـا ً ويتعيــن علــى محكمــة
الموضــوع أن تقضــي بعــدم المســؤولية.
وفــي حالــة مــا إذا كانــت الجريمــة المســتهدفة مــن المؤامــرة غيــر واضحــة أو مبهمــة الحــدود،
أو كانــت الفكــرة بشــأنها قلقــة أو مضطربــة فــي أذهــان المشــتركين فــا تقــع جريمــة المؤامــرة (((.
علــى أنــه ال يكفــي فقــط أن يكــون محــل المؤامــرة جريمــة مــن الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة
طبق ـا ً للنصــوص الــواردة فــي قانــون العقوبــات ،بــل يجــب أن يكــون الفعــل المتفــق عليــه ممكــن
الوقــوع؛ فــإذا كانــت هنــاك اســتحالة ماديــة أو قانونيــة تحــول دون قيــام الجريمــة الهــدف ،أي
الجريمــة المتفــق علــى ارتكابهــا؛ فــإن جريمــة المؤامــرة ال تقــوم (((.
((( المحكمة االتحادية العليا ،دائرة أمن الدولة ،القضية رقم  458لسنة  33أمن دولة جلسة .2005 / 12 / 12
(((

نور الدين هنداوي ،مرجع سابق -ص .35

((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .165
(((
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ومــع ذلــك هنــاك بعــض الفقــه يــرى أن جريمــة المؤامــرة تقــوم ولــو كان الهــدف اإلجرامــي
الــذي يســعى إليــه الجنــاة مســتحيالً؛ ألن القانــون يعاقــب علــى االتفــاق الجنائــي لمجــرد انعقــاده
باالتحــاد ،وقبــل البــدء فــي تنفيــذ الجريمــة موضــوع االتفــاق.
المطلب الثاني :الركن المادى (االتفاق على االضرار بأمن الدولة)
الركن المادي في جريمة المؤامرة:
ويتخــذ الركــن المــادي للجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )21مــن قانــون مكافحــة
الجرائــم اإلرهابيــة فــي دولــة اإلمــارات إحــدى ثــاث صــور:
الصــورة األولــى :االشــتراك فــي االتفــاق الجنائــي :ويقصــد بــه معنيــان ،إمــا بتكويــن اتفــاق
ابتــداء بتقابــل إرادتيــن أو أكثــر ،فيعــد كل منهمــا شــريكا ً فــي االتفــاق إذا اتجهــت نيتهمــا إلــى ذلــك،
وإمــا أن يقصــد بــه االشــتراك فــي اتفــاق جنائــي قائــم بالفعــل وذلــك مــن خــال ارتــكاب عمــل مــن
أعمــال المســاعدة أو التحريــض ،ومــن ثــم يســتوي أن يكــون االشــتراك هــو الــذي أوجــد االتفــاق
ابتــداء أو كان االشــتراك منصبـا ً علــى اتفــاق قائــم ،وفــي الحالتيــن تتحقــق الجريمــة.
الصــورة الثانيــة :هــي التحريــض علــى االتفــاق الجنائــي ،وتعتبــر صــورة مــن صــور
المســاهمة التبعيــة ،إال أن المشــرع جرمهــا بوصفهــا جريمــة مســتقلة إذا كان موضــوع االتفــاق
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.
الصــورة الثالثــة :هــي االضطــاع بشــأن فــي إدارة حركــة االتفــاق فيعاقــب المشــرع (تحــت
وصــف الجريمــة المســتقلة) كل مــن كان لــه شــأن فــي إدارة حركــة االتفــاق ،وهــذا يعنــي كل
شــخص يضطلــع بــأي دور صغيــراً كان أو كبيــراً فــي إدارة حركــة االتفــاق الجنائــي ،كمــن ينظــم
اجتماعــات المتفقيــن ،أو يقــدم لهــم مــكان االجتمــاع ،أو ينقــل إرادتهــم لبعضهــم البعــض.
أمــا الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )22مــن المرســوم المشــار إليــه ،فإنهــا تقــوم
بعنصريــن أحدهمــا إيجابــي واآلخــر ســلبي،
األول :أن يقــوم الجانــي بدعــوة شــخص إلــى االنضمــام التفــاق جنائــي يكــون الغــرض منــه
ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 2004 / 1
فــي شــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.
النتيجة اإلجرامية إما لعدم صالحية الفعل التنفيذي ،أو لعدم كفايته أو لتخلف المحل القانوني للجريمة أو عدم
وجوده ،انظر أكثر تفصيالً :د .محمود سليمان موسى :شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،رقم  ،388ص 268
وما بعدها.
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الثانــي :أال يقبــل الشــخص الدعــوة لالنضمــام إلــى هــذا االتفــاق ،إذ لــو قبــل الدعــوة إلــى
االنضمــام لالتفــاق الجنائــي يتحقــق الركــن المــادي فــي الجريمــة الــواردة فــي نــص المــادة ()21
مــن نفــس القانــون.
أمــا الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )20مــن المرســوم المشــار إليــه ،فإنهــا تقــوم
علــى عنصــر التحريــض ،وذلــك بــأن يدفــع الغيــر إلــى ارتــكاب جريمــة معينــة ،وهــي إحــدى
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )1لســنة  2004فــي شــأن
مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.
وقــد يقــع التحريــض بالكتابــة أو بالقــول ،وقــد يكــون فرديـا ً موجهـا ً إلــى شــخص أو أشــخاص
معينيــن أو جماعيــا ً موجهــا ً إلــى عــدد غيــر محــدود مــن النــاس ،ويلــزم أن يكــون التحريــض
(((
واضح ـا ً ومباشــراً ،بــأن تكــون وســيلته فــي دفــع الغيــر مباشــرة إلــى ارتــكاب الجريمــة.
كمــا أنــه ولخطــورة التحريــض علــى الجرائــم اإلرهابيــة اتجــه المشــرع إلــى تجريــم التحريض
غيــر المتبــوع بإثــم فــي األحــوال الســابقة وهــذا خــروج علــى القواعــد العامــة فــي التحريــض
والــذي يشــترط وقــوع الجريمــة محــل التحريــض.
فاالتفــاق الجنائــي تقــوم علــى أســاس وجــود اتحــاد بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب
جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة؛
ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو نشــاط يكــون مــن
شــأنه التعبيــر عــن إرادة إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة قــول أو كتابــة
أو إيمــاءة متــى كان لهــا داللــة مفهومــة ولهــذا يثيــر الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة العديــد مــن
اإلشــكاليات والصعوبــات ،وكلهــا ترتبــط بطبيعــة ومضمــون وفكــرة الركــن المــادي للجريمــة،
وهــو الركــن الــذي يقــوم علــى أســاس مــادي محــض يتمثــل فــي ســلوك أو فعــل أو نشــاط لــه
مظاهــره الماديــة الملموســة فــي العالــم الخارجــي؛ ومــن أجــل ذلــك يقــال بأنــه ال جريمــة بــدون
ســلوك إنســاني ،فــي مقابــل مبــدأ ال جريمــة وال عقوبــة بــدون نــص ،أو بمــا يعنــي أن لــكل جريمــة
ركنـا ً ماديـا ً ال قــوام لهــا بغيــره؛ ألن مــا يركــن لــه القانــون الجنائــي ابتــداء فــي زواجــره ونواهيــه
هــو ماديــة الفعــل المعاقــب علــى ارتكابــه ،إيجابي ـا ً كان هــذا الفعــل أم ســلبياً؛ وذلــك ألن محــور
العالئــق التــي ينظمهــا هــذا القانــون (((.
والركــن المــادي بهــذا المعنــى ال يمكــن تحققــه فــي حالــة جريمــة المؤامــرة؛ إذ ال يعتبــر مجــرد
االتفــاق بيــن عــدة أشــخاص ســلوكا ً ماديـا ً ملموسـا ً فــي العالــم الخارجــي ،بــل يظــل هــذا االتفــاق فــي
(((
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مختلــف صــوره وأشــكاله ،حالــة ذهنيــة مشــتركة بين األشــخاص المتفقيــن (((.
ومــع ذلــك هنــاك مــن يــرى بــأن تجريــم االتفــاق أو المؤامــرة ال يشــكل خروج ـا ً أو اســتثنا ًء
مــن القاعــدة الســابقة ،أي قاعــدة عــدم العقــاب علــى مرحلــة التفكيــر أو التصميــم علــى ارتــكاب
الجريمــة؛ ذلــك ألن القانــون ال يعاقــب علــى المؤامــرة باعتبارهــا خطــوة للجريمــة المتفــق عليهــا،
وإنمــا يعاقــب عليــه فــي حــد ذاتــه كجريمــة خاصــة ومســتقلة ،تكاملــت فيهــا كل أركان الجريمــة؛
فهــو يتخــذ مظهــراً خارجيــا ً ملموســا ً مــن خــال االتحــاد الــذي يجمــع بيــن أعضائــه ،ويكــون
االتفــاق بذلــك معلوم ـا ً ويمكــن إثباتــه.
ومعنــى ذلــك أن جريمــة المؤامــرة ليســت جريمــة معنويــة بحتــة تتكــون مــن نوايــا أو إرادات
األشــخاص المتفقيــن ،بــل يجــب لقيامهــا أن يتوافــر ركنهــا المــادي شــأن بقيــة الجرائــم األخــرى،
وهــذا الركــن يتمثــل فــي اإلفصــاح عــن إرادة جماعيــة مشــتركة تنصــرف إلــى موضــوع غيــر
مشــروع جنائي ـاً.
والنشــاط اإلجرامــي المكــون للمؤامــرة يعــد مــن الســلوك أو الفعــل المــادي ذي المحتــوى
النفســي(((.
وترجــع علــة تجريــم المؤامــرة ليــس إلــى اجتمــاع النوايــا أو اتحــاد اإلرادات ،بــل إلــى وصــول
المضمــون النفســي إلــى الغيــر أو قابليتــه للوصــول إلــى هــذا الغيــر .وهــذا يعنــي أنــه يكفــي لقيــام
الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة ،أن تتالقــى إرادة أطرافــه وتتحــد علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة
بأمــن الدولــة.
على أنه يشترط لذلك توافر العناصر التالية:
العنصر األول :أن يكون االتفاق قاطع الداللة ،واضح المعالم (((:
يجــب أن يكــون االتحــاد بيــن المتآمريــن قاطــع الداللــة علــى اجتمــاع إرادة كل أفــراده وعلــى
نحــو جــازم بصــورة نهائيــة ،علــى ارتــكاب الجريمــة المخلــة بأمــن الدولــة؛ وذلــك ألن جريمــة
المؤامــرة ال تقــوم قانون ـا ً علــى مجــرد الرغبــة أو األمنيــة أو التهديــد أو المشــروع الغامــض ،بــل
يجــب لقيامهــا وجــود إرادة ثابتــة مقــررة ،وأن يكــون هنــاك عــزم قــد وطــد فــي ســبيل القيــام بفعــل
محــدد المعالــم ،وهــذا ال يتحقــق إال إذا كان االتفــاق قائــم علــى الجديــة والعزيمــة الراســخة بيــن
(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .153

((( وهذا ما أشارت إليه صراحةً المادة  2 – 412من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ،بقولها“ :المؤامرة هي كل
عزم ينعقد بين عدة أشخاص إذا تجسد هذا العزم في فعل مادي أو أكثر”.
(((
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أعضائــه (((.
وتطبيقــا ً لذلــك ال تقــوم الجريمــة علــى مجــرد اســتعراض التمنيــات أو التصريــح بالرغبــة
الملحــة بتغييــر األوضــاع القائمــة أو حتــى تبــادل اآلراء فــي الظــروف والوســائل التــي تســاعد
علــى نجــاح المؤامــرة ،بــل يجــب أن يتجــاوز الجنــاة مرحلــة التعبيــر عــن الرغبــات وتبــادل اآلراء،
إلــى مرحلــة اســتقرار آرائهــم وعزمهــم وتطابــق إراداتهــم واتحــاد مقاصدهــم إلــى تنفيــذ جريمــة
مضــرة بأمــن الدولــة.
ويترتب على ذلك نتيجتان:
األولــى :أن مجــرد توافــق اإلرادات ال يكفــي لقيــام الركــن المــادي ،وهــذا يعنــي أنــه إذا
تــواردت خواطــر الجنــاة علــى ارتــكاب الجريمــة المضــرة بأمــن الدولــة التــي ينــوي كل واحــد
منهــم ارتكابهــا فــي نفســه مســتقالً عــن غيــره دون أن يكــون هنــاك اتفــاق ســابق بينهــم؛ فــإن ذلــك
ال يعــد اتفاقـا ً وال تقــوم بــه المؤامــرة؛ ألن هنــاك فــي هــذه الحالــة تعــدد إرادات تتالقــى دون انعقــاد
فيمــا بينهــا علــى تحقيــق هــدف واحــد ،وهــذا يعنــي مــن جهــة أخــرى أن اإلرادات غيــر المتحــدة فــي
اتجاههــا ال ينهــض بهــا االتفــاق؛ فــاإلرادات المتوافقــة ال تكفــي لقيــام الركــن المــادي.
الثانيــة :أنــه إذا وجهــت الدعــوة لشــخص معيــن ،لالشــتراك فــي مؤامــرة ،ولكــن لــم يصادفهــا
قبــول منــه ،ال تقــوم بهــا جريمــة المؤامــرة ،وإن كان ذلــك ال يحــول دون قيــام جريمــة أخــرى ،إذا
توافــرت أركانهــا وعناصرهــا القانونيــة.
االتفاق السري واالتفاق العلني (((:
الشــائع فــي جريمــة المؤامــرة أنهــا تتــم فــي الخفــاء وفــي جــو مــن الكتمــان؛ ولهــذا الســبب
كانــت المؤامــرة الســرية هــي الشــكل التاريخــي لهــذا النــوع مــن الجرائــم ،ال ســيما فــي عهــود
الطغيــان والبطــش ،أو فــي ظــل أنظمــة الحكــم المســتبدة ،حيــث تكمــم األفــواه ،وتنعــدم أو تنقــص
حريــة الفكــر واالجتمــاع أمــا إذا كان نظــام الحكــم حــراً ،فيمكــن أن نتصــور قيــام اتفــاق علنــي تتــم
بــه جريمــة المؤامــرة ،كأن يقــوم الدليــل علــى أن نفــراً مــن النــاس وطــدوا العــزم فيمــا بينهــم علنـا ً
علــى اســتخدام القــوة أو العنــف بقصــد اإلطاحــة بنظــام الحكــم أو تغييــر الشــكل الدســتوري للدولــة،
بــدالً مــن اســتخدام الســبل المشــروعة أو اســتعمال الوســائل الدســتورية الراميــة إلــى تحقيــق هــذه
الغايــة (((.
(((

نقض مصري  28إبريل  1948م ،مجموعة القواعد ،ج  ،7رقم  ،586ص .553

(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .155

((( محمد الفاضل ،مرجع سابق ،ص .85
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نوف عبدالله الجسمي ( ) 68 - 106
وفــي جميــع األحــوال تقــع الجريمــة ســواء كان االتفــاق ســريا ً أم علنيــا؛ إذ ال يشــترط القانــون
لقيــام الجريمــة ،وقوعهــا ســراً أم عالنيــة.
االتفاق المشروط:
االتفــاق الــذي تقــوم بــه جريمــة المؤامــرة هــو االتفــاق القاطــع النهائــي بيــن أطرافــه ،أمــا
االتفــاق المشــروط فــا تقــوم بــه المؤامــرة ،ويتعلــق األمــر هنــا بالجريمــة المســتهدفة؛ إذ يكــون
االتفــاق فــي هــذه الحالــة غامض ـاً.
ولكــن ليــس مــن شــروط قيــام المؤامــرة أن يتضمــن االتفــاق التنفيــذ الفــوي لمــا ورد فيــه،
بــل أن االتفــاق يكــون تامـا ً ولــو تضمــن تأخيــر التنفيــذ أو توقيفــه إلــى أجــل معيــن أو تعليقــه علــى
وقــوع أحــداث معينــة أو تحقــق وقائــع خارجــة عــن إرادة المتآمريــن.
وتفســير ذلــك أن وضــع شــروط علــى عمليــة التنفيــذ ال تؤثــر فــي وجــود االتفــاق ،بــل أنهــا
تؤكــده ،ومتــى كان االتفــاق نهائيـاً ،فــا يؤثــر فيــه توقيــت التنفيــذ بشــروط أو وقائــع معينــة ،طالمــا
كانــت هــذه الشــروط ممكنــة التنفيــذ ،كمــا أن اختــاف المتآمريــن فــي الــرأي حــول المتغيــرات التــي
يجــب إحداثهــا بعــد التخلــص مــن الحكومــة الحاليــة ،ال يؤثــر فــي قيــام الجريمــة؛ إذ يكفــي االتفــاق
لــى قلــب نظــام الحكــم أو تغييــر شــكل الحكومــة ،وذلــك طالمــا كانــت هــذه الحكومــة شــرعية
مســتمدة وجودهــا مــن الدســتور ومــن قبــول األمــة بهــا ،أمــا إذا كانــت الحكومــة أو الســلطة القائمــة
غيــر شــرعية؛ فــإن مقاومتهــا ومناهضتهــا يعتبــر عمـاً مشــروعاً ،بــل واجبـا ً وطنيـا ً ((( .
االتفاق البعيد:
وليــس يشــترط فــي االتفــاق أن يكــون الوقــت الــذي اختــاره المتآمــرون للتنفيــذ قريبـا ً أو حــاالً؛
إذ يكفــي أن يكــون هــذا الوقــت قابـاً للتحديــد ،وأال يكــون بعيــداً لدرجــة تكشــف عــن وجــود خــاف
بيــن المتآمريــن ،أو بحيــث يمكــن اتخــاذ ذلــك األجــل البعيــد قرينــة علــى أن االتفــاق لــم ينعقــد
بصــورة حاســمة بيــن أفــراده وأن المتآمريــن لــم يســتقر رأيهــم بعــد ،ولــم يوطــدوا العــزم فيمــا بينهــم
علــى نحــو نهائــي ،وهــذه وتلــك مــن مقومــات الركــن المــادي للمؤامــرة.
ومســألة مــا إذا كان وقــت البــدء فــي التنفيــذ قريب ـا ً أو بعيــداً ،أمــر يدخــل فــي تقديــر محكمــة
الموضــوع ،ولكــن يجــب أن يكــون اســتخالصها للوقائــع مستســاغا ً ومقبــوالً عق ـاً؛ فــا يجــوز
القــول بوجــود اتفــاق جنائــي بارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،إذا حــدد المتآمــرون وقــت
التنفيــذ بعــد مضــي مــدة زمنيــة طويلــة.

(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .156
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العنصر الثاني :أن يكون هناك تعدد حقيقي بين الجناة((( :
يشــترط كذلــك لقيــام الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة أن يكــون هنــاك تعــدد حقيقــي بيــن
المتآمريــن؛ ألن هــذه الجريمــة ال يتحقــق نموذجهــا القانونــي إال بتعــدد الفاعليــن فيهــا .فالركــن
المــادي فيهــا يتخــذ فــي الواقــع العملــي صــورة انعقــاد عــدة إرادات فيمــا بينهــا ،ومعنــى ذلــك أن
وجــود إرادة واحــدة ال تكفــي لقيــام الركــن المــادي للجريمــة ،ومــن ثــم ال يتصــور قيــام مؤامــرة مــن
شــخص واحــد ،مثلمــا ال يتصــور قيــام اتفــاق بيــن شــخص واحــد مــع نفســه؛ ولذلــك فمــن خصائــص
هــذه الجريمــة أنهــا ال تقــع مــن فاعــل واحــد ،بــل ال بــد مــن وجــود مســاهمين.
وتعدد اإلرادات هنا يعني تعدد األشخاص؛ ألن لإلرادة الدور األول في قيام الجريمة ،وهذا
يقتضي أن تكون كل إرادة من هذه اإلرادات صحيحة وجادة على نحو يعتد به القانون ،كما يجب أن
تتجه كل هذه اإلرادات إلى ذات الموضوع اإلجرامي وأن تتالقى عنده وتجتمع عليه (((.
ولكن ما المقصود بـ "تعدد الجناة أو تعدد المتآمرين"؟
إذا كان الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة يتطلــب تعــدداً بيــن الجنــاة ،فــإن ســؤاالً يثــور هنــا
حــول المقصــود بهــذا التعــدد ،أي مــا هــو العــدد الــازم توافــره بيــن الجنــاة لقيــام الجريمــة؟
اختلفــت التشــريعات فــي هــذه المســألة ،فبعضهــا يتطلــب وجــود أكثــر مــن شــخص لقيــام
الجريمــة؛ فــإذا كان عــدد المســاهمين فــي االتفــاق اثنــان فأكثــر قامــت الجريمــة ،بينمــا يذهــب
البعــض اآلخــر إلــى وجــوب أن يكــون عــدد المتآمريــن أكثــر مــن شــخصين؛ فــإذا كانــوا اثنيــن فقــط
ال تقــوم الجريمــة لتخلــف ركنهــا المــادي .ومــن التشــريعات العربيــة التــي تــرى بــأن العــدد الــازم
(((
توافــره فــي جريمــة المؤامــرة هــو اثنــان فأكثــر.
ومــن التشــريعات العربيــة التــي تتطلــب أن يكــون عــدد المتآمريــن أكثــر مــن شــخصين،
القانــون الليبــي؛ فــإذا كان العــدد أقــل مــن ثالثــة ال تقــوم الجريمــة ،وهــذا مــا تشــير إليــه صراحـةً
المــادة  211عقوبــات بقولهــا" :إذا اتفــق عــدة أشــخاص".

((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .157
((( عبد المهيمن بكر :القسم الخاص في قانون العقوبات ،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،دار النهضة العربية،
رقم  – 78القاهرة 1970 ،م ،ص  274وما بعدها.
((( كالقانون المصري في المادة  260عقوبات والقانون العراقي في المادة  55والقانون اللبناني في المادة 270
والقانون السوري في المادة  .260وفي القانون الجزائري في المادة  78وهو أيضا ً ما يأخذ به القانون المغربي
في المادة  175عقوبات والتي تنص على أن“ :المؤامرة هي التصميم على العمل متى كان متفقا ً عليه ومقرراً
بين شخصين أو أكثر”.

94

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

نوف عبدالله الجسمي ( ) 68 - 106
وليــس مــن شــك فــي أن مصطلــح أو لفــظ "عــدة" إنمــا يتعلــق بالجمــع ،وال ينطبــق علــى
المفــرد أو المثنــى.((( .
وفــي القانــون الفرنســي يشــترط لقيــام "المؤامــرة" أن يكــون االتفــاق منعقــد بيــن "عــدة
أشــخاص"(((.
وهذا العدد أيضا ً هو الذي أخذ به القانون اإليطالي في المادة  304عقوبات.(((.
كذلــك الحــال إذا كان أحــد المتآمريــن عديــم المســؤولية النتفــاء القصــد الجنائــي لديــه ،كمــا لــو
كان ضحيــة تدليــس أو غلــط أو كان مــن أعــوان الشــرطة كلــف باســتدراج المتآمــر اآلخــر ،فــي
هــذه الحــاالت جميعـا ً ال تقــوم المؤامــرة ألنــه بعــد اســتبعاد العضــو الــذي توفــر لديــه ســبب انعــدام
المســؤولية يبقــى عضــو واحــد والقانــون ال يســمي الفــرد الواحــد متآمــراً (((.
االشتراك في المؤامرة؟
هل يتصور قيام االشتراك في المؤامرة؟
االشــتراك فــي الجريمــة وحســب القواعــد العامــة ال يتحقــق إال بثــاث وســائل :االتفــاق
والتحريــض والمســاعدة ،ثــم وقــوع الجريمــة تامــة أو فــي صــورة شــروع.
يــرى جانــب مــن الفقــه أن االشــتراك فــي المؤامــرة غيــر متصــور بحجــة أنهــا تقــوم بالعــزم
والتصميــم علــى الفعــل ،ومــن ثــم فــإن كل مــن اشــترك فــي هــذا العــزم واتحــدت إرادتــه عليــه
مــع إرادات اآلخريــن عــد مســاهماً ،وكل مــن لــم يفعــل ذلــك ال يســمى مشــاركا ً ولــو كان عالم ـا ً
بالمؤامــرة وبأهدافهــا ،كمــا أن المؤامــرة عمــل نفســي يصعــب تصــور المســاعدة علــى إنجــازه مــن
(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ص .158

((( أما في قانون العقوبات الفرنسي القديم ( )1994 – 1810فإن العدد الذي يجب أن يكون عليه المساهمون في
االتفاق هو شخصان فأكثر ،وهذا ما كانت تنص عليه المادة .2 – 89
وهذا ما صرحت به المادة  2 – 412من قانون العقوبات الجديد ،وهذا يعني أن الحد األدنى لعدد المشاركين في
االتفاق يجب أال يقل عن ثالثة أشخاص
(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .159
وإذا كان تعدد المتآمرين يشكل عنصراً من عناصر الركن المادي في جريمة المؤامرة؛ فهذا يعني وجوب توافر
الحد األدنى الذي يتطلبه القانون في المساهمين في المؤامرة ،ولهذا يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك عضوان
أو ثالثة (تبعا ً للعدد المنصوص عليه في القانون) على األقل من المساهمين فيها ،مسؤولين جنائيا ً أو مختل العقل
ومكره؛ ألن وجود مانع المسؤوليه لديه وقت تقرر االتفاق يجعل الشخص اآلخر وحده خو مرتكب الجريمة
والمؤامرة ال يرتكبها شخص بمفرده.

((( نور الدين هنداوي ،مرجع سابق -ص .37
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طــرف أشــخاص آخريــن.
ويتجــه فريــق مــن الفقــه إلــى تصــور قيــام االشــتراك فــي المؤامــرة ،ســواء بالتحريــض أو
المســاعدة ،ومــن أمثلــة ذلــك أن يقــدم شــخص مســاعدة للمتآمريــن للتحضيــر الرتــكاب الجريمــة
المتفــق عليهــا ،كمــن يمدهــم بالســاح أو الوثائــق أو المعلومــات التــي تســهل تنفيــذ مهمتهــم مــع
علمــه بالهــدف المقصــود ،ودون أن يكــون مــن أعضــاء المؤامــرة وال مــن المصمميــن علــى
تنفيذهــا.
وأيـا ً كان الخــاف فــي ذلــك؛ فــإن أغلــب التشــريعات تتضمــن نصوصـا ً صريحــة فــي تجريــم
أفعــال االشــتراك فــي المؤامــرة باعتبارهــا جرائــم مســتقلة ،كالتحريــض علــى المؤامــرة أو الدعــوة
الرتــكاب فعــل مضــر بأمــن الدولــة ،أو مســاعدة المتآمريــن (((.
العدول اإلرادي عن االتفاق:
هــل يجــوز عقــاب األشــخاص اآلخريــن عــن جريمــة فقــدت كيانهــا القانونــي؟ ومــا هــو الحــال
فيمــا لــو صــدر العــدول ليــس عــن شــخص أو شــخصين فقــط ،بــل عــن جميــع المتفقيــن؟
اختلــف الفقــه فــي هــذا األمــر؛ فذهــب رأي إلــى أن عــدول المتفقيــن عــن ارتــكاب المؤامــرة ال
يحــول دون قيــام الجريمــة ،بــل هــو يفتــرض قيامهــا بالفعــل؛ ألن جريمــة المؤامــرة تقــع متكاملــة
العناصــر بمجــرد االتفــاق التــام ،كمــا أن العــدول ال يمــس الركــن المــادي الــذي توافــرت فيــه جميــع
عناصــره ،وعلــى ذلــك فــا أثــر للعــدول علــى الجريمــة وقــد تكاملــت أركانهــا غايــة مــا فــي األمــر
أن العــدول فــي هــذه الحالــة يمكــن اعتبــاره صــورة مــن صــور النــدم اإليجابــي الالحــق علــى تمــام
الجريمة.
وممــا يؤيــد هــذا الــرأي ،مــا تواتــرت عليــه مختلــف التشــريعات ،بالنــص صراحـةً علــى إعفــاء
كل مــن يخبــر أو يبلــغ الســلطات عــن المتآمريــن أو المؤامــرات مــن العقــاب ،قبــل البــدء بــأي فعــل
مــن أفعــال التنفيــذ (((.
وإخبــار أو تبليــغ الســلطات ليــس ســوى عــدول عــن الجريمــة ،فلــو كان هــذا العــدول فــي حــد
ذاتــه يحــول دون قيــام الجريمــة أو العقــاب ،فمــا كان هنــاك حاجــة للنــص علــى إعفــاء المخبــر أو
المبلــغ عــن الجريمــة ،واإلعفــاء مــن العقــاب فــي كل صــوره ال يعــدو كونــه عــذراً معفيـا ً أو ظرفـا ً
((( ومن أمثلة ذلك في التشريعات العربية ،ما تنص عليه المادة  82عقوبات مصري ،والمادة  2 – 64عقوبات
جزائري ،والمادة  60مكرر عقوبات تونسي ،والمادة  186عقوبات مغربي .
((( المادة  1 – 412عقوبات فرنسي المادة  308إيطالي ،المادة  136عقوبات بلجيكي ،المادة  84عقوبات مصري،
المادة  211عقوبات مغربي ،والمادة  187عقوبات ليبي).
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مخففـا ً مــن العقــاب ،وهــو لذلــك ال يمحــو الجريمــة وال المســؤولية المترتبــة عنهــا (((.
ويتجــه فريــق آخــر إلــى القــول بــأن مــن شــأن العــدول الجماعــي التلقائــي أن يمحــو الصفــة
اإلجراميــة عــن االتفــاق ،ومــن ثــم ال يجــوز عقــاب المتآمريــن إذا أثبتــوا بشــكل واضــح أنهــم عدلــوا
عــن اتفاقهــم عــدوالً إراديـا ً طوعيـا ً قبــل البــدء بتنفيــذ الجريمــة المســتهدفة (((.
ويســتند هــذا الــرأي إلــى أن جريمــة المؤامــرة ال تقــوم إال إذا كان هنــاك اتفاقـا ً مبرمـا ً ونهائيـا ً
بيــن عــدة أشــخاص؛ فــإذا عــدل أحدهــم عــن هــذا االتفــاق ،كان عدولــه بمثابــة نفــي لذلــك االتفــاق،
ومــن ثــم فــإن هــذا العــدول ينفــي بــدوره وجــود االتفــاق علــى النحــو الــذي يعتــد بــه القانــون لقيــام
المؤامــرة.
كمــا أن القــول بمعاقبــة المتآمريــن الذيــن ثبــت عدولهــم عــن اتفاقهــم ،يعنــي إغــاق بــاب
التوبــة أمامهــم ،ويكــون بذلــك بمثابــة دافــع لهــم بوجــوب االســتمرار فــي تنفيــذ المؤامــرة ،بــل وإلــى
االســتماتة فــي ســبيل نجــاح مشــروعهم؛ إذ لــم يعــد أمامهــم أمــل بالنجــاة إال بتنفيــذ مــا اتفقــوا عليــه
وارتــكاب الجنايــة التــي وطــدوا العــزم علــى القيــام بــه؛ إذ األمــل الوحيــد لنجاتهــم مــن العقــاب هــو
فــي إمكانيــة النجــاح فــي التنفيــذ.
وهــذا الــرأي هــو األولــى باالتبــاع؛ وذلــك ألن المؤامــرة هــي جريمــة خاصــة جــداً واســتثنائية
مــن جميــع النواحــي ،ولهــذا ال يجــوز التوســع فــي تفســير العناصــر والشــروط المتعلقــة بقواعــد
التجريــم أو العقــاب أو المســؤولية إذا تعلــق األمــر بجريمــة المؤامــرة ،وهــي الجريمــة التــي تنتمــي
بحســب طبيعتهــا إلــى مرحلــة التفكيــر أو التحضيــر ،وهــي مرحلــة ليســت ذات طبيعــة إجراميــة؛
ولهــذا يجــب النظــر إلــى أن عــدول المتفقيــن أو بعضهــم يــؤدي إلــى زوال الطبيعــة اإلجراميــة
المصطنعــة لالتفــاق الــذي تــم بينهــم ،ومــن ثــم زوال الجريمــة والعقوبــة والمســؤولية بالنســبة لمــن
عــدل عــن االتفــاق.
العنصر الثالث :يجب أن يقترن االتفاق بتهيئة الوسائل التنفيذية (((:
ال يكفــي لقيــام المؤامــرة أن تنعقــد إرادة المتآمريــن علــى ارتــكاب جريمــة مضــرة بأمــن
الدولــة ،وأن يكــون هــذا االتفــاق نهائي ـا ً وبات ـاً ،بــل يجــب أن يقتــرن لذلــك كلــه بقيــام المتآمريــن
بإعــداد وتجهيــز الوســائل الالزمــة لتنفيــذ الهــدف المقصــود.

((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .161
(((

محمد الفاضل ،مرجع سابق ،ص . 88

(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .162
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ولهــذا الســبب يتجــه أغلــب الفقــه إلــى أن مــن شــروط قيــام جريمــة المؤامــرة أن يتضمــن
االتفــاق رســم الخطــط وتحديــد وســائل تنفيــذه.
ومعنــى ذلــك أنــه ال يكفــي أن يكــون موضــوع االتفــاق واضح ـا ً وال أن يكــون الغــرض منــه
معينـاً ،وإنمــا ينبغــي أيضـا ً أن تكــون الخطــط قــد رســمت والوســائل المنــوي اســتعمالها قــد عينــت.
فــا وجــود إذن لجريمــة المؤامــرة مــا لــم يكــن المتآمــرون قــد اتفقــوا علــى الغــرض وعلــى
وســائل تنفيــذه أيض ـاً.
فــإذا اقتصــر االتفــاق علــى تحديــد الهــدف أو الغــرض ،ولــم يتضمــن تحديــد الوســائل التنفيذيــة
فــإن االتفــاق فــي هــذه الحالــة يكــون ناقصـاً ،والمؤامــرة غيــر مســتوفية أركانهــا.
ولعــل هــذا العنصــر هــو الــذي يعطــي الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة قوامــه ومضمونــه
المــادي ومظهــره الخارجــي الــذي يمكــن تلمســه فــي العالــم الخارجــي؛ إذ بدونــه تبقــى المؤامــرة
مجــرد فكــرة نفســية حبيســة النفــس.
يضــاف إلــى ذلــك أن هــذا العنصــر هــو الــذي يعكــس جديــة االتفــاق ،ويكشــف عــن خطورتــه،
ومــن ثــم فإنــه يدخــل فــي تكويــن الركــن المــادي لجريمــة المؤامــرة.
ولهــذا الســبب يتجــه أغلــب الفقــه الفرنســي إلــى وجــوب أن يكــون االتفــاق كامـاً ،وال يكــون
االتفــاق هكــذا إال بتحديــد األهــداف وتعييــن وســائل التنفيــذ.
وهنــاك بعــض التشــريعات العربيــة تحــرص علــى تقريــر ذلــك فــي نصوصهــا ،ومــن أمثلــة
ذلــك فــي القانــون الســوري.((( ،
المطلب الثالث :الركن المعنوي (القصد الجنائي العام)
الركن المعنوي  :قصد جنائي عام

(((

جريمــة المــواد ( )20 - 22 - 21مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )1لســنة  2004جرائم
عمديــة يلــزم أن يتوافــر القصــد الجنائــي الــذي يقــوم علــى علــم الجانــي بماديــات الجريمــة واتجــاه
اإلرادة إليهــا ويلــزم توافــر قصــد خــاص.

(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .163

ما تقضي به المادة  260عقوبات بقولها“ :المؤامرة هي االتفاق على ارتكاب جناية بوسائل معينة”
((( محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص .166
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1.القصد الجنائي العام:
ويقــوم القصــد الجنائــي العــام علــى العلــم واإلرادة ويتمثــل فــي جريمــة المــادة ( )21علــى
علــم الجانــي باشــتراكه فــي اتفــاق جنائــي الغــرض منــه جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا
أو اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن االتفــاق وعلــة التحريــض علــى االتفــاق
واتجــاه إرادتــه إلــى ذلــك.
وفــي جريمــة المــادة ( )22أن يعلــم الجانــي بدعوتــه إلــى شــخص آخــر إلــى االنضمــام إلــى
اتفــاق يكــون الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وأن
تتجــه إرادتــه إلــى تلــك الدعــوة.
وفــي جريمــة المــادة ( )20أن يعلــم الجانــي وتتجــه إرادتــه إلــى التحريــض علــى ارتــكاب
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
2.القصد الخاص:
يشــترط فــي جريمــة المــادة ( )21قصــد خــاص يقــوم علــى اتجــاه إرادة الجانــي لالشــتراك فــي
اتفــاق يكــون الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة إرهابيــة منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
وفــي جريمــة المــادة ( )22يقــوم القصــد الخــاص فيهــا علــى أن القصــد مــن الدعــوة إلــى
االنضمــام إلــى االتفــاق هــو ارتــكاب جريمــة إرهابيــة منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
فجريمــة المؤامــرة دائم ـا ً هــي جريمــة عمديــة ،فــا يعــرف القانــون مؤامــرة خطئيــة ولهــذا
الســبب ال يكفــي لقيــام جريمــة المؤامــرة أن يكــون هنــاك اتفــاق بيــن عــدة أشــخاص ،وأن تكــون
الجريمــة المســتهدفة مــن الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة ،بــل يجــب أن يتوافــر القصــد الجنائــي
لــدى الجانــي بعنصريــة العلــم واإلرادة ،بــأن يكــون عالمـا ً بــأن الغــرض مــن االتفــاق هــو ارتــكاب
جريمــة مخلــة بأمــن الدولــة ،وأن تتجــه إرادتــه إلــى تنفيــذ الفعــل المتفــق عليــه؛ فــإذا أوهــم بــأن
موضــوع االتفــاق أفعــال مشــروعة فــإن القصــد الجنائــي ينتفــي إال إذا علــم بعــد ذلــك بحقيقــة األمــر
واســتمر فــي االتفــاق (((.

((( نقض مصري  23يناير  ،1933مجموعة القواعد ،الجزء الثالث ،رقم  ،78ص  ،113ونقض  3مايو ،1958
مجموعة أحكام النقض ،س  ،9رقم  ،135ص  ،533وجاء فيه “ :أنه ال يساور المحكمة شك في أن الطاعن
كان يعلم تماما ً أن موضوع نشاط التنظيم السري الذي انضم إليه تحت اسم مستعار ينطوي على اتفاق جنائي
مستهدفا ً ارتكاب جناية الحصول في زمن الحرب على أسرار الدفاع عن مصر بقصد تسليمها إلى المتهم األول
الذي يعمل لمصلحة دولة “أجنبية” .
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فــإذا كان الجانــي يعتقــد بــأن موضــوع االتفــاق أفعال إجراميــة ضد األموال أو األشــخاص ،وال
عالقــة لهــا بأمــن الدولــة؛ فــإن قصــده الجنائــي فــي االتفــاق ينتفــي ،وال تقــوم بــه جريمــة المؤامــرة
وإن كان ذلــك ال يحــول دون مســاءلته عــن جريمــة أخــرى إذا توافــرت أركانهــا وعناصرهــا.
وتطبيقـا ً لذلــك إذا كان الجانــي قــد اتفــق مــع آخريــن علــى ســرقة خزانــة واالعتــداء علــى كل
مــن يعترضهــم ،وكان علمــه أو اعتقــاده أن موضــوع االتفــاق هــو ارتــكاب الســرقة للحصــول
علــى المــال؛ بينمــا يقصــد اآلخــرون فــي الواقــع الحصــول علــى أســرار الدفــاع مودهــة بالخزانــة
لتســليمها لدولــة أجنبيــة.
وفــي هــذه الحالــة توافــرت لــدى الجانــي اإلرادة بارتــكاب األفعــال اإلجراميــة المكونــة لجريمة
مضــرة بأمــن الدولــة مــن جهــة الخــارج ،ولكنــه لــم يكــن يعلــم وقــت الفعــل أن هــذه األفعــال تشــكل
جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،بــل أنــه وقــع فــي جهــل فــي الوقائــع التــي تتصــل بتلــك األفعــال،
وهــو جعــل بالواقــع ينتفــي معــه القصــدر الجنائــي لديــه ،وإن توافــر هــذا القصــد لــدى اآلخريــن.
وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يتوافــر القصــد الجنائــي لــدى عــدة أشــخاص؛ فــإذا توافــر لــدى
شــخص واحــد ال تقــع الجريمــة؛ ألن نموذجهــا القانونــي ال يقــوم إال علــى وجــود تعــدد الجنــاة،
وذلــك تبع ـا ً لمــا يتطلبــه القانــون فــي هــذا التعــدد.
ولكــن يجــب أن يقتــرن العلــم باألفعــال موضــوع المؤامــرة بتبــادل الرضــاء الجــدي علــى
الدخــول فــي ارتكابهــا؛ ألنــه إذا كان الشــخص غيــر جــاد ،فــا يصــح أن يقــال فــي الحقيقــة أنــه
اندمــج فــي االتفــاق (((.
ومعنــى ذلــك أنــه إذا كان أحــد المنســوب إليهــم االتفــاق كان يخــدع زمــاءه لإليقــاع بهــم فــي
يــد الســلطات ،تعيــن إســقاطه مــن عــداد المتفقيــن ،فــإذا لــم يوجــد بعــده شــخصان فأكثــر انهــدم
االتفــاق وامتنــع بالتالــي تحقــق الجريمــة (((.
ولكــي يكــون القصــد الجنائــي قائم ـاً ،يجــب أن يتوافــر وقــت االتفــاق ،أو أن يكــون معاصــراً
لوقــت التنفيــذ.
ومتــى توفــر العلــم بموضــوع الجريمــة مقترنـا ً بالرضــاء الحقيقــي بالدخــول فيــه ،فــا أهميــة
بعــد ذلــك بدوافــع المتآمريــن وال ببواعثهــم أو غاياتهــم؛ فالمؤامــرة جريمــة ولــو كانــت الغايــة منهــا
نبيلــة والدافــع إليهــا شــريف.

(((

نقض مصري  28إبريل  1948م ،مجموعة القواعد ،الجزء السابع ،رقم  ،586ص . 553

(((

محمود سليمان موسى ،مرجع سابق ،ص . 167
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الخاتمة:
يعــد موضــوع المؤامــرة اإلرهابيــة التــي تحــاك ضــد الدولــة مــن الموضوعــات الشــائكة فــي
الوقــت الراهــن ،نظــراً لكونهــا مــن الجرائــم التــي تصنــف علــى إنهــا جرائــم خطــرة وذلــك بســبب
النتائــج التــي تترتــب عليهــا ،مــن إنهــا تعصــف بأمــن الدولــة واســتقرارها وتعمــل كذلــك علــى
زعزعــة نظــام الحكــم فيهــا ،كمــا إنهــا تهــدد دســتور الدولــة والســلطات العاملــة فــي البــاد.
واالتفــاق الجنائــي تقــوم علــى أســاس وجــود اتحــاد بيــن نوايــا عــدة أشــخاص بهــدف ارتــكاب
جريمــة مضــرة بأمــن الدولــة ،أو هــو التقــاء مجموعــة مــن اإلرادات علــى ارتــكاب ذه الجريمــة؛
ومعنــى ذلــك أن الركــن المــادي فــي جريمــة المؤامــرة يقــوم بــكل ســلوك أو نشــاط يكــون مــن شــأنه
التعبيــر عــن إرادة إجراميــة والقبــول بهــا ،ســواء اتخــذ هــذا النشــاط صــورة قــول أو كتابــة أو
إيمــاءة متــى كان لهــا داللــة مفهومــه.

النتائج:
 .1 .قانــون مكافحــة جريمــة المؤامــرة جــاء خاليــا مــن أي نــص يتعيــن اســتحداث نــص يتــم
فيــه تجريــم الفعــل الــذي مــن شــأنه تمكيــن المحكــوم عليــه مــن الفــرار مــن العقوبــة ،حيــث
أن هــذه الجريمــة تخضــع للقواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات.
2 .أن جريمــة المؤامــرة مــن أخطــر الجرائــم الماســة بأمــن واســتقرار الدولــة الداخلــي
والخارجــي ومــن ضمــن الجرائــم المضــرة بامــن الدولــة الداخلــي.
3 .أن المشــرع االتحــادي انتهــج سياســة تتســم بالشــدة والقســوة تطبــق علــى مرتكــب جريمــة
المؤامــرة أيــا ً كان نوعهــا ،وأن العقوبــة تراوحــت بيــن اإلعــدام علــى مرتكــب بعــض
الجرائــم اإلرهابيــة ،والســجن المؤبــد والمؤقــت علــى مرتكــب بعــض األنــواع االخــرى.
4 .سياســة المشــرع اإلماراتــي فــي تشــديد العقوبــة علــى مرتكــب جريمــة المؤامــرة هــي
سياســة إيجابيــة تؤخــذ لصالــح المشــرع اإلماراتــي وذلــك يرجــع إلــى خطــورة هــذه
الجرائــم لمــا تخلفــه مــن آثــار ســلبية تمــس كيــان المجتمــع بــل والمجتمــع الدولــي علــى
حــد ســواء.
5 .يعتبــر قانــون مكافحــة جريمــة المؤامــرة لهــا إســتراتيجية شــاملة وفعالــة للتصــدي لجريمة
المؤامــرة بجميــع مراحلها.
6 .لم يشار في القانون إلى تعويض المجني عليهم في جريمة المؤامرة.
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التوصيات:
 1 .يتعيــن اســتحداث نــص معيــن يتــم إدراجــة فــي قانــون مكافحــة جريمــة المؤامــرة ،يتــم فيه
تجريــم الفعــل الــذي مــن شــأنه تمكيــن المحكــوم عليــه فــي إحــدى الجرائــم اإلرهابيــة مــن
الهــرب ،حيــث أن هــذه الجريمــة تخضــع للقواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات.
2 .العمــل علــى تعديــل بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة
وتشــديد العقوبــات علــى مرتكبيهــا إذا مــا ارتكبــت أو تــم التحريــض والمؤامــرة علــى
ارتكابهــا فــي بعــض األماكــن الحساســة مثــل معســكرات الجيــش ،والجامعــات والمســاجد
وغيرهــا
3 .نالحــظ أن المشــرع اإلتحــادي غــل يــد القاضــي فــي األخــذ بالظــروف واألعــذار المخففــة
للجريمــة ،ونــرى أنــه فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم يتعيــن بســط ســلطة القاضــي وإعطــاؤه
مجــاالً أوســع فــي إعمــال ســلطته التقديريــة مــن أجــل توقيــع العقوبــات المناســبة علــى
مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم.
4 .يتعين أن يشار في القانون إلى تعويض المجني عليهم في الجرائم اإلرهابية.

قائمة المصادر والمراجع:
1 .األعظمـي ،سـعد إبراهيـم .)2000( .موسـوعة الجرائـم الماسـة بأمن الدولة الداخلـي .بغداد :دار الشـؤون الثقافية
العامة.
2 .بكـر ،عبـد المهيمـن .)1970( .القسـم الخـاص فـي قانـون العقوبـات ،الجرائـم المضـرة بالمصلحـة العمومية رقم
 .78القاهـرة :دار النهضـة العربيـة.
3 .بالل ،أحمد عوض .)2006( .شرح قانون العقوبات المصري ،القسم العام ،دار النهضة العربية.
4 .بهنـام ،رمسـيس .)1983( .القسـم الخـاص فـي قانون العقوبات -العـدوان على أمن الدولة الداخلـي -العدوان على
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5 .الجبـور ،محمـد عـودة2010( .م) .الجرائـم الواقعـة على أمـن الدولة وجرائم اإلرهاب دراسـة مقارنـة(ط .)2دار
الثقافة للنشـر والتوزيع.
6 .رمضـان ،عمـر السـعيد .)1986( .شـرح قانـون العقوبـات ،القسـم الخـاص ،مطبعـة جامعـة القاهـرة والكتـاب
الجامعـي.
7 .الزعابـي ،إبراهيـم محمـد جاسـم2009( .م) ،المواجهـة التشـريعية لإلرهـاب في دولـة اإلمارات العربيـة المتحدة
وفقـا ً للمرسـوم بقانـون اتحـادي رقم ( )1لسـنة  .2004رسـالة ماجسـتير ،جامعـة القاهرة.
8 .سـالم ،عمـر1994( .م) .شـرح قانـون العقوبـات االتحـادي لدولة اإلمارات ،القسـم الخاص ،جرائـم االعتداء على
المصلحـة العامة ،مطبوعات كلية الشـرطة.
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The Crime of terrorist conspiracy against the state
Nouf Abdalla Aljasmi
College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
The crime of conspiracy (criminal agreement) is a crime against the
security of the State. This crime is of great interest in various penal laws,
old and modern, as it constitutes a serious threat to the existence of the
State, its independence and territorial integrity. It is natural that this type of
crimes receives such great interest because it involves the effort to maintain
the stability and security of the State. Therefore, the UAE and comparative
legislators have given special importance to the confrontation of security
crimes, both internal and external crimes. They also singled them out with
special procedural provisions that do not resemble any of the procedures
established for other crimes. This research is divided into three main parts:
the first one draws on the definition of the conspiracy crime and State
security crimes, while the second one illustrates the role of conspiracy in
both the UAE and the comparative law. Finally, the third part identifies the
elements of the conspiracy crime in the UAE.
Keywords: Criminal agreement, State Security, elements of the crime .
UAE law Comparative law
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