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  إهداء

وإىل من غمرتين بعطفها ودعواا املباركة .إىل أول من غرس يف نفسي حب العلم والتحصيل والدي العزيز

  .طوال حيايت أمي الغالية

  .، ومجيع أفراد عائليت الكرميةشقيقيت و أشقائيإىل 

  .ا طريقي بالعلمو إىل أساتذيت األجالء الذين أضاؤ 

  إىل كل من مدين يد العون واملساعدة،

  .وكل  أقربائي وزمالئي

  

  عقبة            

   



  شكر وعرفان

  

أمحد اهللا كثريا وأشكره أن وفقين إلمتام هذا البحث، فله احلمد يف اآلخرة واألوىل وأسأله تعاىل 

  .أن يبارك يف طريق العلم والفضيلة

على تقدمي توجيهاته عباس زواوي املشرف  الدكتوركما أتوجه بالشكر والتقدير إىل -

إىل أعضاء جلنة  واالمتنانومالحظاته حول املوضوع، كما ال يفوتين أن أتوجه جبزيل الشكر 

  .املناقشة على قبوهلم مناقشة هذه املذكرة

  

 



 

  دمةـــــمق

 



      
 

 

  ��د��

إن ما يشهده العالم اليوم من تلك التداعيات الخطيرة التي أفرزتها مجموعة الصراعات و 

االضطرابات سواء كانت دخل نطاق الدولة الواحدة أو خارجها و التي قد تأخذ في كثير من 

 العنف و صاحبه من إنتشار للفوضى ، و لعل اتساع رقعةاألحيان طابعا إقليميا أو عالميا

، و مساس بأمن األشخاص و ممتلكاتهم هو ما يفسر تفاقم تلك السلوكيات اروشيوع للدم

  .اإلجرامية و األفعال الخطيرة الماسة بأمن الدول وٕاستقرار الشعوب

اإلجرامية بكافة مذهال للعديد من النشاطات  انتشار إلذلك فقد شهدت الساحة الدولية 

قد تجاوزت أثارها الخطيرة حدود الدولة الواحدة إلي العديد من الدول سواء و  ،أشكالها و صورها

النظام العالمي ككل مما جعل منها خطرا محدقا ب ،علي المستوى اإلقليمي أو الدولي كانت

  .من و نظام دولة ماوليس فقط عي أ

و اإلضرار بمصالح ا إن ما نتج عن تلك األفعال اإلجرامية التي أخذت طابعا منظم

و حقوق و حريات األفراد العامة و الخاصة  ، و بزعزعة أمن وسالمة البشريةالشعوب الحيوية

و تعددها و تنوع أشكالها وصورها أوجب عي  على حد سواء كما أن تطور تلك الجرائم

التشريعات الحديثة من تفريد النص العقابي كل حسب جسامة الفعل و خطورته علي أمن و 

  .ستقرار الشعوبإ

غير أن الدارس و الباحث لتلك الجرائم العابرة للقارات و التي تعدت نطاق اإلقليم الواحد 

يلحظ جليا مدى التداخل الحاصل بين تلك السلوكات اإلجرامية التي قد تأخذ أشكاال تتفق أحيانا 

  .و تختلف أحيانا أخرى

 



ت بكيان المجتمع و استقرار الدول لذلك كانت الظاهرة اإلرهابية كأحد الظواهر التي مس

هتمام إوكذا  ،هتمام التشريعات الوطنيةإممتلكاتهم قد أخذت حيزا من اد و و سالمة األفر 

المعاهدات و المواثيق الدولية ولعل انتشار هذه  الظاهرة في كافة أنحاء العالم اليوم،و ما رفقه 

و تباين التعريفات و اآلراء حولها مما  من اختالطها بغيرها من الجرائم األخرى قد أدى إلي تعدد

  .أفضى في كثير من األحيان إلي الخلط بينها وبين غيرها من الجرائم للتشابه الحاصل معها

حيث أن الجريمة اإلرهابية وما اتسمت به من عنف ووحشية وقهر لإلرادة اإلنسانية و 

لي آن تحديد مفهوم هذه مغاالة في سفك الدماء وما خلفته من جو يتسم بالرعب و الفزع إ

  .الجريمة بقي دون ضبط و حصر من قبل الفقهاء و رجال القانون

جل الوصول إلي وضع تعريف جامع و شامل أتجهت جهود فقهاء القانون من إإذ 

لإلرهاب لكن تلك الجهود و المحاوالت باءت بالفشل و السبب يرجع إلي اختالف وجهات النظر 

  .ياسية السائدة في المجتمع الدوليتباين االتجاهات الس ىالدولية لهذه الجريمة و إل

جل وضع تعريف شامل للجريمة اإلرهابية في سنة أمن  هيةالمحاوالت الفق ىلقد كانت أول

في بولندا  "وارسوا"نعقد بمدينة إذلك أثناء المؤتمر األول لتوحيد القانون الجنائي الذي  و 1930

 ىلر إالت لوضع تعريف خاص بالجريمة اإلرهابية وبالنظو منذ ذلك التاريخ لم تتوقف المحاو 

تلك المحاوالت التي خطاها القانون الدولي بصفة عامة و المعاهدات الدولية و القرارات األممية 

و متفق عليه خاص باإلرهاب نجد أنها لم تتوصل إلي وضع تعريف دقيق  بصفة خاصة،

، و حصر اإلرهاب الدولي في رهاب الدولةبإ فضال عن عدم تقنين و تجريم ما يسمي ،الدولي

  .تلك الممارسات التي يقوم بها األفراد أو أعمال التنظيمات ضد أمن الدولة و استقرار المجتمع

و لم يبتعد موقف المشرع الجزائري كثيرا عن هذا السياق و التوجه رغم بعض 

زائر فباإلضافة إلى الخصوصيات التي أملتها الظروف األمنية و السياسة الخاصة بوضع الج

انضمامها إلى أغلب المعاهدات و االتفاقيات الدولية الرادعة و إستلزاما للقرارات األممية الملزمة 



كرس من خالله  92/03في هذا المجال فقد سعى المشرع الجزائري بإصداره المرسوم التشريعي 

  .مفهوم الجريمة اإلرهابية

من أهمية بالغة تتمثل  لمسته لهذا الموضوع هو ماإختياري من خالل ما تقدم ذكره فقد كان 

  :في

ي مرت بها الجزائر خالل مرحلة تلهذا الموضوع نتيجة الظروف ال ينشغالي الشخصإ - 

و  أصبحت فيها الجزائر تتمتع باألمنالعشرية السوداء و مقارنتها بالمرحلة الحالية التي 

 ىمن و طمأنينة علأاالستقرار و هو ما شجع االستثمار الخارجي وكذا جعل المواطن يعيش في 

عكس ما كان سابقا وهو ما نراه تثمينا لجهود المشرع الجزائري في مواجهته هذه الجرعة 

  .الخطيرة

بة من خالل دراستي لهذا الموضوع وقفت علي تلك األهمية البالغة التي أولتها الدول للتجر  - 

مني بل كانت نظرة المشروع أعمق و أالجزائرية في مجال مكافحة هذه الجريمة ليس فقط كحل 

وهو ما انفرد به  ،نصوص التي شجعت السلم و المصالحةشمل للحل فقد جاءت تلك الأ

المشروع الجزائري علي غيره من التشريعات األخرى في مكافحة و معالجة هذه الجريمة الن 

  .كافي لمكافحة هذه الجريمةني غير الحل األم

هتمام المشرع الجزائري به إنظرا لحساسية هذا الموضوع الذي أرى فيه أهمية بالغة من حيث  - 

ى حدإو يعادل  10مكرر  87مكرر إلى غاية  87علي ضوء ما أورده في نصوص المواد 

   .الجزائيةضافة إلى قانون إجراءات هذا ليس باألمر الهين هذا باإل و عشر نصا كامال

باإلضافة إلى  هذا ،قتصاد الوطنيأخطر الجرائم الماسة باإلإن الجريمة اإلرهابية تعد من  - 

 و ) 200000( ضحايا اإلرهاب ب من األشخاص ،حيث بلغ عدد أمساسها ألرواح و 

  .و المعطوبين المفقودين باإلضافة إلى 



  :التالية اإلشكاليةعليه تطرح الموضوع و اخترنا دراسة هذا ليه فقد إما سبق التطرق  بناءا على

نجاعة  ىو ما مد ،أفعال المكونة للجريمة اإلرهابيةهل وفق المشرع الجزائري في تحديد 

  اإلجراءات القانونية للحد من هذه الجريمة ؟

نهج يتفق مع ن هذا المأالوصفي ذلك  يعتمادنا علي المنهج التحليلاولدراسة هذا الموضوع 

لجريمة لعلي تفسير األفعال اإلجرامية المكونة  انصب، إذ أن التحليل الدراسةالموضوع محل 

  . اإلرهابية موضحين في ذلك ماهية هذه الجريمة ثم قمنا بالوصف القانوني للجريمة اإلرهابية

أن نقسم هذا البحث إلى  ،تنا المطروحةلإلجابة علي إشكالي رتأيناإعلي ضوء ما تم تناوله فلقد 

 :ثالث فصول

تناولنا في المبحث األول ماهية الجريمة اإلرهابية في : صل تمهيدي قسمناه إلي ثالث مباحثف

ث الثالث وفي المبح ،ريف بالجريمة اإلرهابية و أساسهاالمبحث الثاني تناولنا اتجاهات التع

  .تطور الجريمة اإلرهابية

قسمناه إلي ثالث  بهها من جرائمتناولنا أركان الجريمة اإلرهابية و تمييزها عما يشا فصل األولال

، و في المبحث الثاني تناولنا تمييز تناولنا أركان الجريمة اإلرهابيةفي المبحث األول : مباحث

ة الجنائية في ، وفي المبحث الثالث تناولنا المساهماإلرهابية عما يشابهها من جرائم الجريمة

  .الجريمة اإلرهابية

 قسمناه الي اإلرهابية الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية اماألحكتناولنا فيه  الفصل الثاني 

، و في المبحث ت المتابعة في الجريمة اإلرهابيةفي المبحث األول تناولنا إجراءا :ثالث مباحث

زية في مواجهة التحفي اآلليات، وفي المبحث الثالث تناولنا ني تناولنا العقوبات المقررة لهاالثا

  .الجريمة اإلرهابية

 



 



 

  فصل تمهيدي

  ماهية الجريمة اإلرهابية
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 ماهية الجريمة اإلرهابية:فصل تمهيدي
     

 
حتى اآلن على وضع تعريف ثابت وجامع للجريمة اإلرهابية لتشابك هذا  فقهاءلم يتفق ال

نفسه عند البعض، مع أن   مشروعة ال تعد إرهابا  بالمعنى دولية مع مفاهيم وطنية و مالمفهو 
هذه في إزالة اللبس والغموض حول  له أهمية نظرية تتمثل يةجريمة اإلرهابللالمحدد التعريف 
  .الجريمة

وفي  مفهوم الجريمة اإلرهابية،بينا هذا ما حاولنا تناوله في المبحث االول؛ حيث 
، وأسسها، وفي المبحث الثالث  الجريمة اإلرهابية المبحث الثاني تناولنا إتجاهات تعريف

  .اإلرهابية تناولنا التطور التاريخي للجريمة
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  مفهوم الجريمة اإلرهابية :المبحث االول
 ألن يةلجريمة اإلرهابلتعريف محدد إن أهم الصعوبات في هذا الموضوع هو وضع 

تختلف في معالجتها لظاهرة اإلرهاب، فعدم اإلتفاق على تعريف  بين الفقهاء وجهات النظر
هذه  جامع لمفهوم اإلرهاب ساهم في تعقيد المحاوالت الدولية والوطنية الرامية إلى معالجة

ومكافحتها، ويرجع السبب في عدم اإلتفاق على تعريف شامل ومحدد لمفهوم اإلرهاب  جريمةال
أشكالها وتعدد أساليب ارتكابها  و تعقدرهاب ذاتها،إلى اإلشكاليات المتعلقة بتطور ظاهرة اإل

  .لها مع غيرها من الظواهر االخرى باإلضافة إلى إستعمالها لخدمة األغراض السياسيةوتداخ
  .حث العديد من المفاهيم لهذه الجريمةلذلك فإننا سنتناول في هذا المب

  رهابالتعريف اللغوي لجريمة اإل : األولالمطلب 
أي " ِمْن الرْهِب : " َرِهَب بمعنى خاف واالسم الرَهُب ، كقوله تعالى: جاء في لسان العرب
سالسل ، واالختصاء ، وما أشبه كاعتناق ال) ال رهبانية في اإلسالم: (بمعنى الرهبة ، ومنه

ذلك مما كانت الرهابنة تتكلفه ، وقد وضعها اهللا عز وجل عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم 
  ) 1(.الخوف ، وترك مالذ الحياة كالنساء: ، وأصلها من الرْهَبَنةِ 

اء رهّب، والذي يتألف من الراء واله"تعود مفردة اإلرهاب في اللغة إلى الفعل الثالثي 
خر يدل على الدقة والخفة، آلاحدهما يدل على الخوف، وا: والباء، وهي تدل على أصلين

َيرَهُب ُرهَبًة وَرهًبا وُرهًبا بالضم، وَرهًبا بالتحريك؛ أي خاف، ونقول "بالكسر " َرِهبَ "ومنها 
مخافة : والخشية، قيل الَرهبة والفزعوهي الخوف : أي خفته، وقيل الرهبة: َرَهبت الشيء رهبة"

 .)2(مع تحرز واضطراب
 
 
 
 
 

                                                 
)1( 

�� ���وت دار ,ا�ول، ��ون ط��� ����دا ا��ب، ��ن,ا�� ����ر �������ن  و ،���  .374 ص ، 1995 س�� ,ا

هيثم فالح شهاب، جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر  )2(
  .28، ص 2010سنة  والتوزيع، االردن، 
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اإلرهاب في اللغة العربية يعني الخوف والفزع والترويع وكل ما من شانه إشاعة الذعر 

بهذا المعنى ورد في عدة آيات من ، و والرعب بين الناس بغية حملهم على الطاعة والخضوع
ِبِه  ُتْرِهُبونَ  اْلَخْيلِ  ِرَباطِ َوِمْن  ُقوةٍ ِمْن  ُتمْ اْسَتَطعْ َوَأِعدوا َلُهْم َما " :ومنها قوله تعالى القرآن الكريم

 هِ  َعُدوُكمْ  الل هُ  َتْعَلُموَنُهمُ ِمْن ُدوِنِهْم َال  َوآَخِرينَ  َوَعُدوِفي  َشْيءٍ ِمْن  تُْنِفُقواَوَما  ۚ◌  َيْعَلُمُهمْ  الل
: ومنها قوله تعالى، األعداءتخيفون به  ىبمعن ،)1(  "ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُمونَ  ُيَوف  اللهِ  َسِبيلِ 

َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة للِذيَن ُهْم ِلَربِهْم  ۖ◌ َوَلما َسَكَت َعن موَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْألَْلَواَح "
 .يخشون ربهم ويستجيبون لهديه بمعنى، )2( "َيْرَهُبونَ 

الوسيط أن اإلرهابين وصف يطَلق على الذين  ي المعجمقرر مجمع اللغة العربية ف قد    
   .)3(لتحقيق أهدافهم السياسية العنف واإلرهابيسلكون سبيل 

استخدام العنف للتخويف بصفة خاصة لتحقيق أهداف : "كما عّرف اإلرهاب بأنه
 نظمالماإلستعمال : "بأنهالفرنسي؛ إذ عّرف اإلرهاب " روبير"، ويتفق مع ذلك  قاموس "سياسية

  .)4("لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي
مجموعة أعمال العنف التي : "فيعّرف اإلرهاب بأنه" الروس"اما القاموس الفرنسي 

  .ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة
 بقلم الراهب 1300فقد ظهرت ألول مرة في اللغة الفرنسية عام " Terreur"اما كلمة 

"Ebersuire."  
، وهي تعني في يقابلها في جميع اللغات الهندورابية ولها ما" Terror"اللغة الالتينية  في

األصل خوفا أو قلقا متناهيا يساوي تهديد غير مألوف وغير متوقع بصورة واسعة، وقد أخذت 

                                                 
  ).60(سورة األنفال، اآلية  )1(
  ).154(ة االعراف، اآلية ر سو  )2(
سنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، مصر، )بدون طبعة(إلرهابية، عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة ا )3(

  .21، ص 2005
  .28سابق، ص المرجع الهيثم فالح شهاب، ) 4(
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اب وٕاتهامه باإلره" ويسيبرا"بعد إعدام ) 19(هذه الكلمة معنا جديدا في نهاية القرن 
"Terrorisme"1(، ولم يظهر هذا إال حديثا(.  

من الكلمات المستخدمة حديثا خاصة وأنها لم ) اإلرهاب(القاموس العربي فكلمة أما في  
  .تكن معروفة لدى المعاجم العربية فيما سبق

القاسم المشترك بين جميع التعاريف التي جاءت بها المعاجم العربية فتدل على الفعل  إن
  .)2(الخوف والتخويفلذي يعني وا) َهبَ ر(

  التعريف الفقهي للجريمة اإلرهابية: المطلب الثاني
بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعترض محاوالت وضع تعريف محدد لإلرهاب؛ فقد 
بذل الفقهاء جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى تعريف متفق عليه لإلرهاب، ولكن كل هذه 

كلي في وضع تعريف عام وشامل لجميع أشكال اإلرهاب المحاوالت لم تصل إلى توافق 
 و اإليديولوجية وصوره، ويرجع ذلك إلى اختالف وجهات النظر الدولية واإلتجاهات السياسية

  .السائدة في المجتمع الدوليأيضا 
حيث اختلفت آراء الفقهاء وتضاربت حول تحديد مدلول اإلرهاب، ويعود ذلك إلى 

 وعزهتمدها أصحابها حول تحديد هذا المدلول، وهو ما يمكن أن ناختالف المعايير التي اع
إلى أن كل باحث في هذا المجال يحمل أولويات معينة وأفكارا مسبقة تسيطر على ذهنه في 

 أولوياتهتحديد  مدلول فكرة اإلرهاب؛ بحيث صار كل فقيه يسعى للوصول إلى نتائج تؤكد 
  .)3(وتخدم أفكاره التي يؤمن بها

كل اعتداء على األرواح : "اإلرهاب الدولي بأنه" عبد العزيز سرحان"ف فقد عرّ 
بما في ذلك  المختلفةالقانون الدولي لمصادره  ألحكاموالممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة 

من النظام األساسي لمحكمة العدل ) 38(المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادة 
  .الدولية

                                                 
سنة شريعات المقارنة، الطبعة األولى، مركز الخليج للنشر والتوزيع، مصر، نين خليل، الجرائم اإلرهابية في التمام حساإ )1(

  .5، ص 2008
  .29سابق، ص المرجع الفالح شهاب، هيثم  )2(
  .24سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح عبد السميع مطر،  )3(
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االستعمال المنظم : "تعريفا لإلرهاب السياسي بأنه" توم ماليسون"البروفيسور كما قدم  
  . )1("للعنف أو التهديد باستعماله من أجل بلوغ أهداف سياسية

النظرية، التكتيك : اإلرهاب السياسي(اإلرهاب السياسي في كتابه " Wardlaw"كما عّرف 
تعمل إما  جماعةيد باستخدامه من فرد أو استخدام العنف أو التهد"بأنه ) وٕاجراءات المكافحة

لصالح سلطة قائمة أو ضدها عندما يكون الهدف من ذلك العمل خلق حالة من القلق الشديد 
لدى مجموعة من الضحايا المباشرة لإلرهاب وٕاجبار تلك المجموعة على الموافقة على 

  .)2("المطالب السياسية لمرتكبي العمل اإلرهابي
تخويف الناس بمساهمة أعمال العنف دون النظر للغرض "بانه " ليمكنكما عّرفه الفقيه 

والهدف من ذلك، وسواء تحقق ام ال، وبالتالي تقع جريمة اإلرهاب بصورة تامة بإرهاب العامة 
  .)3("وٕاخافتهم كرد فعل لفعال العنف والتدمير التي يرتكبها اإلرهابيون

: عرف اإلرهاب على أنه) باإلرها جرائم(وفي كتابه " مصطفى العوجي"اما الدكتور 
تلك التي تقع من ِقبل األشخاص الذين ينتظمون في جماعات هدفها ترويع السكان بأعمال "

  .)4("تستهدف زرع الخوف في نفوسهم، بغية حملهم على تأييد دعوتهم
نختم التعريفات الفقهية بالتعريف الذي اورده المجمع الفقهي اإلسالمي في بيان أصدره 

العدوان : "عّرف المجمع اإلرهاب بأنه 04/01/2002: اجتماع مجموعة من العلماء فيإثر 
دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، : الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على اإلنسان

وأنه يشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد، ويهدف إلى إلغاء الرعب بين الناس أو ترويعهم 
  .أو حرياتهم أو أمنهم للخطرأو تعريض حياتهم 

العامة أو الخاصة أو تعريض أحد  واألمالكالمرافق  بأحديعتبر إلحاق الضرر بالبيئة أو 
أو الطبيعية للخطر والقتل بغير حق وقطع الطريق إرهابا، وأكد العلماء أن  الوطنيةالموارد 

م ُشِرع للدفاع عن في اإلسال الجهادالجهاد ال يمكن أن يرتبط باإلرهاب وشددوا على أن 

                                                 
عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي، الطبعة االولى، منشورات الحلبي الحقوقية  )1(

  .20، ص 2008 سنة ،)بدون بلد(للنشر، 
  .20سابق، ص المرجع الزهير النقوزي، عبد القادر  )2(
  .36سابق، ص المرجع الهيثم فالح شهاب،  )3(
  .21سابق، ص المرجع العبد القادر زهير النقوزي،  )4(
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ونهب الثروات، وضد االستعمار االستيطاني الذي يخرج الناس من  االحتاللالوطن ضد 
  .)1(ديارهم، وضد الذين يتظاهرون ويساعدون على اإلخراج من الديار

  التعريف الدولي لجريمة اإلرهاب: المطلب الثالث
اإلرهاب النووي في ) 2005(تفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام عّرفت اإل

يرتكب جريمة بمفهوم هذه اإلتفاقية كل من يقوم بصورة : "من اإلتفاقية على أنه) 02(المادة 
  :غير مشروعة وعن عمد

 :مادة مشعة أو وضع أو حيازة جهاز حيازة/1
  ني جسيم بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بد .أ

  .أو البيئةبالممتلكات  بقصد إلحاق ضرر ذي شأن .ب
باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة أو استخدام مرفق نووي أو إحداث  /2

  :مادة مشعة أو تهدد بانطالقها إطالقأضرار بطريقة تؤدي إلى 
  ني جسيم بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بد.أ

خص طبيعي أو بالممتلكات أو البيئة أو بقصد إكراه ش بقصد إلحاق ضرر ذي شأن .ب
  .)2(عن القيام به االمتناعمنظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو  اعتباري أو

منها ) 02(في المادة ) 2003(الدولية لقمع تمويل اإلرهاب سنة  االتفاقيةكذلك جاءت 
  :تنص على أنه

 كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير االتفاقيةيرتكب جريمة بمفهوم هذه  .1
مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها أو هو 

 :يعلم أنها سُتستخدم كليا أو جزيئا للقيام بـ
عمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف  - أ

 .المحدد في هذه المعاهدات
  
 

                                                 
  .24، ص عبد القادر زهير النقوزي، المرجع السابق )1(
  .38، 37سابق، ص المرجع الهيثم فالح شهاب،  )2(
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أو أي شخص آخر بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدنى  - ب
أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في 
                  أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم

طبيعته أو في سياقه موَجها لترويع السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية 
 .بأي عمل أو االمتناع عن القيام بهعلى القيام 

  :اإلرهاب بأنه) 1977(عّرفت اإلتفاقية األوروبية لمنع اإلرهاب لعام كما 
أي عمل من أعمال العنف الخطير والتي تكون موجهة ضد حياة األشخاص أو  -1

  .سالمتهم الجسدية أو حرياتهم
 ..اعيأي عمل عنيف موجه إلى الممتلكات إذا كان من شأنه خلق خطر جم -2

أعمال العنف التي تماَرس من ِقبل "اما هيئة االمم المتحدة فقد عّرفت اإلرهاب بأنه 
كملها بهدف السيطرة عليها أو التدخل في شؤونها الداخلية، وأن استخدام أالدول ضد شعوب ب

أو الدفاع الوقائي الذي تمارسه دولة ضد سالمة  االنتقاميةالقوة المسلحة لنوع من األعمال 
اإلرهابية إلى إقليم دولة ما بهدف إشاعة الرعب والفزع  المجموعاتودفع  أخرىادة دولة وسي

بين المواطنين وٕاشغال األنظمة السياسية؛ وينبغي أن تدخل جميعها في نطاق تعريف اإلرهاب 
  .)1(نظرا لخطورتها وجسامتها عن أي شكل آخر من أشكال اإلرهاب

                                                 
  .38ص ، هيثم فالح شهاب، المرجع السابق )1(
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  لجريمة اإلرهابية وأساسهالتعريف با تجاهاتإ: لثانيالمبحث ا
تحديد مفهوم اإلرهاب ومداه إلى ثالث المؤيدين للتعريف في  اتجاهاتلقد اختلفت 

وكذلك تباينوا حول األساس الذي من خالله يتم وصف الجريمة؛ حيث قسموه إلى  اتجاهات
 اتجاهات: األولأساسين، وعليه فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب 

  .أساس التعريف: التعريف، وفي المطلب الثاني
  التعريف اتجاهاتمن حيث : األولالمطلب 

التعريف مذاهب الذين يرون ضرورة التعريف في تحديد مفهوم اإلرهاب  باتجاهاتنعني 
المنهجي الذي يبنون عليه تعريفاتهم، وهذه التعريفات يمكن  واالتجاهوالزاوية التي ينظرون منها 

  .اتجاهاتث حصرها في ثال
  الوصفي االتجاه: الفرع األول

على إبراز خصائص األعمال اإلرهابية وتحديد عناصر اإلرهاب  االتجاهيركز هذا 
هذه ليسهل التعرف عليه ومستندهم في ذلك أن وصف اإلرهاب أسهل من تعريفه، ويبرزون 

  :الخصائص والعناصر في التالي
 .به أو التهديد المفاجئالعنف غير المتوقع أو  - أ

  .الصفة الرمزية للضحايا بهدف إيصال رسالة للمستهدفين للتأثير على إرادتهم -ب
  .الطبيعة الخاصة للعمليات اإلرهابية -ج
  .من التقنيات الحديثة في التنفيذ واالستفادةعنصر التقليد في األسلوب المستخدم  -د
  .)1(اإلرهابيةاألهداف والدوافع السياسية أو اإليديولوجية وراء العمليات  -هـ

ننا نجدها وٕان كانت تهدف إلى إإذا نظرنا إلى هذه الخصائص للعمليات اإلرهابية ف
ذلك اغتيال تمييز اإلرهاب عن غيره من جرائم العنف؛ إال أنها ليست صحيحة ومثال 

الشخصيات السياسية واألمنية ورجال القضاء؛ فهم مقصودين في ذاتهم مع وجود عنصر 
د أن عنصر المفاجأة في العنف قد ال يكون الزما؛ ذلك ألننا نجد أن الرسالة، وكذلك نج

الكثير من العمليات يحذر أصحابها قبل حدوثها بوقت يمنع عادة وقوعها، وهو ما يجنب 

                                                 
السنة - قسنطينة - ، جامعة األمير عبد القادر)رسالة دكتوراه(عبد الرؤوف دبابش، جريمة اإلرهاب بين الشريعة والقانون،  )1(

  .22، ص 2009/2010الجامعية 
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السلطات والمدنيين عنصر المفاجأة ألن أصحابها يهدفون إلى إثارة الفزع والخوف للتأثير على 
  .إرادة المستهدفين
  .جرائماله له أهميته في تمييز الجرائم اإلرهابية عما يشابهها من فهذا اإلتجا

  اإلتجاه التحليلي: الفرع الثاني
وفي ل التي يمكن أن تعَتَبر إرهابية،هذا اإلتجاه يركز على إبراز تعريف يغطي كل األفعا

ف داخل هذا اإلتجاه يركز البعض على طبيعة األفعال المكونة لإلرهاب، وما تتسم به من عن
وبتحديد أكثر دقة .ودفاعهممرتكبي هذه األفعال   همليفجائي يخلق حالة من الرعب؛ بيد أنه 

يركز البعض على وسيلة العنف ودرجة جسامة الفعل، ومن ثم فال يعتبر كل عنف مستخَدم 
  .)1(ذا وصل إلى درجة معينة من الجسامةإال إ إرهابا

  تجاه الحصرياإل : الفرع الثاث
جرامية التي ُتعد إرهابية مثل خطف اإل األفعالتحديد مجموعة من  يرى هذا اإلتجاه

ذا ارُتكبت إالطائرات ومهاجمة الدبلوماسيين، وأخذ الرهائن؛ فهذا اإلتجاه يعدد أعماال معينة 
فإنها تشكل أعماال إرهابية بغض النظر عن ظروف ارتكابها أو بواعث مرتكبيها أو درجة 

  )2( .الخطر الناتج عنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .106ص,2004سنة,مصر,دار المطبوعات الجامعية,اإلرهاب و البنيان القانوني للجريمة,إمام حسنين عطا هللا)1(
  .106جع ،نفس المر  )2(
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  من حيث أساس التعريف: المطلب الثاني
المؤيد لضرورة  االتجاه هذا التعريف المعيار الذي يركز عليه أصحاب بأساسنقصد 
في  اختالفهمأن رأينا اختالفاتهم في منهج تحديد مفهوم اإلرهاب نرى هنا  بعدالتعريف؛ ف

ذا الصدد نجد أن هناك ثالث يمة اإلرهابية، وفي هر جألساس الذي تتحدد بناًءا عليه التحديد ا
  .من حيث األساس بالجريمة اإلرهابية للتعريف اتجاهات
 .هو الذي يعتنق معيار الخطر في تحديده للجريمة اإلرهابية :الشكلي االتجاه -
المترتبة على الجريمة  النتيجةلذي يعتمد بصفة اساسية على هو ا :اإلتجاه المادي -

 .اإلرهابية والمتمثلة في الضرر
اإلتجاه الذي يعّول على الغرض أو الغاية  من هو : جاه الغائي أو الشخصياإلت -

باعتباره الغاية المميزة للجريمة عن  الرعب، ويبرز دور إحداث اإلجراميالسلوك 
 .غيرها من الجرائم

  :هذا ما سنتناوله فيما يلي
  اإلتجاه الشكلي: الفرع االول

لخطر المصاحب لها، وذلك بالتبعية للوسائل يعّرف هذا اإلتجاه الجريمة اإلرهابية وفقا ل
األعمال غير المشروعة التي : "المستخدمة في ارتكابها، فقد ذهب البعض إلى تعريفها بأنها

ترتَكب بوسائل خطيرة من شانها إحداث خطر عام من ِقبل منظمات بقصد تحقيق أهداف 
رفات معينة او التخلي عن سياسية وذلك إلرهاب الحكومة القائمة وٕارغامها على القيام بتص

  .)1(الحكم
عام  خطر بأن االستعمال العمدي للوسائل القادرة على توليد" جونزبرج"كما يقرر الفقيه 

  .العامة األمواليتوافر في العمل الذي ُيعرض للخطر الحياة او السالمة الجسدية أو 
على أنه يجب العتبار الفعل ) 19(لمنع وقمع اإلرهاب  األوروبية االتفاقيةتؤكد حيث 

عمال إرهابيا أن ينطوي على درجة معينة من الجسامة العدوانية والتي يمكن استخالصها من 
  .الناتج عن السلوك غير المشروع الخطرعدم تحديد وشيوع 

                                                 
  .75ص,سابقالمرجع ال,عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر )1(



 ا������ ا�رھ��	���ھ	�                                                                  ــــــ ا���
	�يا���� 

 

 12 

إلرهاب ترجع أهمية معيار الخطر في التحديد مدلول الجريمة اإلرهابية إلى أن خطورة ا
اإلرهابية؛ وٕانما تُقاس بُقدرة اإلرهاب على نشر  الجرائمال تُقاس بعدد الضحايا أو بعدد مرتكبي 

  .الخطر
مساسا بمصلحة سياسية محددة، ولكن يمكن أن تنصب  تتضمنفالجرائم اإلرهابية ال 

 لها أي عالقةعلى أي مصلحة غير محددة؛ فالضحية في جرائم اإلرهاب كثيرا ما ال يكون 
لعالقتهم الشخصية بالجاني، ولكن  اختيارهم، حيث أن الضحايا ال يتم  بشخصية اإلرهابي

نجد في شعار بعض الجماعات  ولعلنا،  لعالقتهم بالنظام أو لمجرد كونهم من أفراد المجتمع
  .ما يفسر معيار الخطر" في مكان ما ال بد أن يدفع الثمن" بأن شخصا ما"اإلرهابية 

ل الخطر من يقوم بإلقاء السموم في مجرى مائي ُيستقى منه، فهذا ُيعد من قبيحيث 
الفعل من شأنه إحداث خطر عام وتعريض حياة األشخاص للخطر حتى ولو لم يشرب منه 

  .)1(األوبئةبالنسبة لنشر  األمرأحدا، وكذلك 
ُيالحظ أنه يكفي أن يكون من شأن استخدام اإلرهاب تعريض سالمة المجتمع وأمنه 

  .فال يلزم أن يحدث التعرض الفعلي لهذا الخطرللخطر 
للنقد خاصة مع ظهور معيار جديد أصبح جوهر اإلرهاب وهو  االتجاهتعرض هذا  لقد

  :معيار الرعب وتمثلت أوجه النقد في اآلتي
أن تعريف الجريمة اإلرهابية وفقا للوسائل القادرة على خلق خطر عام هو تعريف ال  .1

حيث يمكن استعمال هذه الوسائل دون أن يكون هناك ُيغطي كل أعمال اإلرهاب؛ 
 .عمل إرهابي على اإلطالق

–أن االستعمال العمدي للوسائل القادرة على إحداث خطر عام ال تفترض بالضرورة  .2
اإلرهاب الذي يفزع جزًءا من السكان أو الجمهور  -ال في القصد أو في األثر

 .بواسطة وسائل خاصة من طبيعتها خلق خطر عام
  
  
 

                                                 
  .76ص,سابقالمرجع ال,عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر)1(
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هذا باإلضافة إلى أن اعتبار وسائل الخطر العام معنى وجوهر لإلرهاب يسمح  .3
 القتل، الضرب، الجرح: باستخدام عدة تصنيفات له في كل جريمة على ِحدة مثل

واالحتيال ويصبح من العسير تحديد مضمون له، وهو ما ُيخِرج الجريمة اإلرهابية 
  . )1(عن مضمونها

  ادياإلتجاه الم: الفرع الثاني
آخر يعول في  اتجاهالشكلي، فقد ظهر  االتجاهالتي ُوجهت إلى  االنتقاداتأوجه  إزاء

  .تحديده لمفهوم الجريمة اإلرهابية على األثر المترتب على الجريمة المتمثل في الضرر
  .بصفة عامة هو أثر العدوان على القيم التي يجمعها المجتمعهذا األخير  

عن الجرائم اإلرهابية إلى أنه كثيرا ما يؤدي  الناشئترجع أهمية عنصر الضرر حيث 
األمن االجتماعي؛ هذا فضال عن أن اعتناق مبدأ الضرر كمعيار  انعدامإلى خلق حالة من 

محدد للجريمة اإلرهابية ومع وجود اعتداء على المصلحة العامة والنظام العام في الدولة ال 
ا عاما، وذلك ألن معيار الضرر يحمل في تقوم الحاجة إلى إثبات أن اإلرهاب يشكل خطر 

  .)2(جوهره األخيرمعنى الخطر العام؛ حيث يمثل هذا  األحيانكثير من 
في قصده إحداث أكبر ضرر  االتجاهتثبت أن اإلرهاب قد اعتنق هذا  اإلحصائياتإن 

  .واالقتصاد توالممتلكاممكن من خالل الخسائر الهائلة في األرواح 
ي الفقه القانوني تجعل للضرر عدة مستويات يتصدرها ضرر ف اقتراحاتقد ظهرت ل

الصدفة ويتحقق عندما تكون الضحية التي وقع عليها الضرر لم تتعرض لقهر، ثم يأتي بعد 
ذلك الضرر العارض، ويتحقق عندما يكون هناك احتمال حدوث ضرر قائم كنتيجة محتملة 

باشر، ويرى أنه هو الذي يتفق مع للفعل، ثم يصل بعد ذلك إلى فكرة الضرر المتعمد الم
مفهوم القهر الذي يؤثر على اإلرادة، ومن ثم ينتهي هذا الرأي إلى أن الضرر المتعمد المباشر 

  .)3(هو الذي تقوم عليه الجريمة اإلرهابية
 المجنيى فيه شخصية أن معيار الضرر هو معيار موضوعي، ال ُيراعَ من هذا يالَحظ 

  .بيعة الفعل في الظروف التي وقع فيها واآلثار المترتبة عليهعليه؛ وٕانما ُيعتد فيه بط

                                                 
  .77سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، )1(
  .78مرجع ، ص ال نفس )2(
  .25سابق، ص المرجع العبد الرؤوف دبابش،  )3(
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في مجال تقييم معيار الضرر انتقد هذا المعيار لكونه يتسم بالغموض وعدم الدقة في 
العمل اإلرهابي، وذلك ألن جسامة الضرر الناتج عن الجريمة مسألة نسبية  مدلولتحديد 

  .الظروف التي تمت فيها يختلف تقديرها بحسب األشخاص، وِتبعا الختالف
هذا باإلضافة إلى أن جسامة الضرر ليست في جميع األحوال دليال على إرهابية العمل؛ 
فكثيرا من جرائم اإلهمال تنجم عنها نتائج بالغة الخطورة والجسامة، ولكن ذلك ليس من شأنه 

  .)1(إدخالها في زمرة الجرائم اإلرهابية
  الشخصياإلتجاه الغائي أو : الفرع الثالث

على الرغم من تنوع صور النشاط اإلرهابي وتباين أهدافه المباشرة؛ فإن المصاحب 
والرعب في نفس الخصم  والفرعالخوف  إحداثالضروري ألي صورة من صوره هو إرادة 

ونفوس األفراد غير المقصودين سواء تمثلت  هذه الصورة في واقعة اغتيال أو اختطاف او 
  .انفجار أو تدمير

ما تقدم أن اإلرهاب ال تتمثل غايته في النتيجة المادية البحتة التي تنجم عن الفعل يعني 
اإلرهابي؛ وٕانما في خلق حالة من الخوف والرعب في محيط المجتمع، وهذا يفسر إلى حد 

  .كبير اختيار اإلرهابيين للوسائل باعتبار قدرتها على تحقيق هذه الحالة
الذين تضعهم  األشخاصلتي ُترتكب ضد بعض ينطبق هذا المعيار على الجرائم ا

أقدارهم صدفة ضحايا للعنف اإلرهابي؛ فمن يلقي بقنبلة في ميدان مزدحم دون أن يرمي إلى 
خلق حالة من الذعر بين الناس تحقيقا إصابة أشخاص بذواتهم أو صفاتهم إنما يهدف إلى 

  .لهدفه
العربية لمكافحة اإلرهاب وكذلك  االتفاقيةنجد  االتجاهمن التشريعات التي أخذت بهذا 

  .المشرع الجزائري
  .)2(أيضا كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري وكذلك التشريع اإليطالي به كما أخذ

  
  
  

                                                 
   .81سابق، ص المرجع الح عبد السميع مطر، عصام عبد الفتا) 1(
   .81، ص نفس المرجع) 2(
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  التطور التاريخي لجريمة اإلرهاب: المبحث الثالث
ف المجتمع ظاهرة اإلرهاب منذ أمد بعيد، وتطورت مع تطور المجتمع ومع العالقات ر ع

  .؛ إال أنه لم يكن له نفس الخطورة التي يتمتع بها اليومالمختلفةماعية االجت
نتناول فيه اإلرهاب في العصور  األولمن خالل المطلب  هذا ما سنتناول توضيحه

  .القديمة وفي المطلب الثاني نتناوله في العصور الحديثة
  اإلرهاب في العصور القديمة: المطلب االول

اب الضاربة في بطون التاريخ كانت عبارة عن صور أعمال إن الجذور العميقة لإلره
فردية ومنعزلة كأسلوب أكثر ضمانا لتحقيق مآرب ومصالح شخصية أو عقائد دينية نابعة عن 

أن من " Laqueur"فلسفات خاصة بكل فرد بواسطة بث الرعب في النفوس، ويشير األستاذ 
ة في التاريخ القديم، هي حركة السيكاريين أقدم األمثلة المعروفة لدينا عن الحركات اإلرهابي

)Les Sicarii ( والتي تكونت وقامت في فلسطين بين عامي)من مجموعة من ) م77-66
نسبة للقب مواطن يهودي " Zelotes" "الزيلوت"باسم  عرفوااليهود، والذين  المتعصبين

ت إرهابية مستخدمين متعصب دينيا، وهم مجموعة من القتلى المأجورين الذي قاموا بعدة عمليا
أساليب وتكتيكات إرهابية خارجة عن نطاق األعراف والتقاليد المعروفة، كمهاجمة أعداءهم 

وكان سالحهم المفضل في عملياتهم هذه هو  وأيام األعيادمن الرومان في وضح النهار 
قد اسم حركتهم؛ حيث كانوا يخفونه تحت مالبسهم، و ، ومن هذا اشُتق "Sica"السيف القصير 

مارس أفراد هذه الجماعة فنون القتل والذبح والتنكيل والتعذيب ليس فقد ضد من يخالفهم في 
كما قاموا كذلك بإحراق  األعظممعتقداتهم وأفكارهم الدينية؛ بل قاموا بتدمير منزل الكاهن 

  .األرشيف العام والسجالت العامة ومستودعات الحبوب ونسفوا خزانات المياه في القدس
حتالل إرهاب هذه الجماعات لم يقتصر على جنود وموظفي حكومة اال كما أن

الرومانية، وٕانما امتد ليشمل طائفة السديوسيين من اليهود الذين ينكرون بعض المعتقدات 
اليهودية؛ إضافة إلى اليهود العاديين المتقاعسين عن اداء شعائرهم الدينية المفروضة 

   .  )1(عليهم
  
  

                                                 
  .14، ص 2011سنة ميهوب يزيد، تعريف اإلرهاب الدولي، الطبعة االولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر،  )1(
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ني واجهت مصر الفرعونية نوعا من اإلرهاب قد يختلف في اما في العصر الفرعو 
خصائصه ووسائله وأحداثه عن اإلرهاب في وقتنا الحاضر؛ إال أنه مع ذلك فقد تكون أسباب  
اإلرهاب ودوافعه واحدة فهي غما نتيجة دوافع سياسية تهدف إلى السيطرة على الحكم أو سببها 

  .ول لتحقيق مبادئها مهما كان الغرضإتجاهات دينية أو إيديولوجية تحاول الوص
تجدر اإلشارة إلى أن االعتداءات اإلرهابية في ذلك العصر تمثلت في صورة االغتياالت 

  .في الغالب دون أي صورة اخرى من صور اإلرهاب
االكثر من ذلك أن البعض قد اعتبر أن هجمات قبائل الهكسوس على مصر الفرعونية 

  .)1(ذلك لما اتسمت به هذه الهجمات من العنف الشديدمن قبيل األعمال اإلرهابية و 
عقب سقوط اإلمبراطورية الرومانية ظهر الدين اإلسالمي وبدأ في االنتشار شرقا وغربا، 

لها،  راسخةوٕاذا كانت شعوب الشرق االوسط قد استجابت للدعوة اإلسالمية واتخذتها عقيدة 
عت لحكم الشريعة اإلسالمية فترة كانت شعوب الغرب على النقيض من ذلك؛ فيعد أن خض

بمحاكم التفتيش والتي كانت تنعقد  يسمىلهذا الحكم وأنشأت ما  االنصياعزمنية معينة رفضت 
  .بغرض القضاء على الخارجين والمارقين من الشريعة المسيحية

من الجماعات اإلرهابية واالعتداءات اإلرهابية،  األخرىكما لم تسلم شعوب الشرق  هي 
رت جماعة الحشاشين وهي فرقة ينحدر أعضاؤها من الطائفة اإلسماعيلية، وأرادت فقد ظه

هذه الجماعة التمسك بمعتقداتها الدينية وعاداتها االجتماعية والتي كانت تخالف معتقدات 
وتعاليم الحكام في ذلك الوقت، ومن ثم فقد حاولت هذه الجماعة فرض تعاليمها ومعتقداتها 

  .)2(دام اإلرهاب ضد الحكام، وكان من أبرز مظاهره االغتيال السياسيبالقوة، فقامت باستخ
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .14سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، ) 1(
   .17، ص نفس المرجع) 2(
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  اإلرهاب في العصر الحديث: المطلب الثاني
في العصر الحديث باندالع الثورة الفرنسية عام  اإلرهابيؤرخ الباحثون لظاهرة 

؛ حيث استخدم مصطلح اإلرهاب للداللة على أعمال العنف سواء المرتكبة من )1798(
  .الحكام ضد أعداء الثورة أو تلك األعمال المرتكبة من الشعب ضد الحكام

إذا كان اإلرهاب الثوري هو أحد عالمات الثورة الفرنسية؛ إال أن هذا اإلرهاب قد تبدل 
بعد ذلك؛ غذ شهدت فرنسا أنواعا اخرى من اإلرهاب يمكن التمييز من خاللها بين اإلرهاب 

يه نحو استقالل معين، واإلرهاب العقائدي، وذلك بما يشمله ف الجماعات، وتسعى االنفصالي
  .)1(األجنبيمن إرهاب اليمين وٕارهاب اليسار، وأخيرا اإلرهاب 

وبداية القرن  19رن ال تغّير مفهومه؛ حيث أنه أصبح في نهاية الق اإلرهابفمصطلح 
، واألفراد ولةالدسياسية وتستخدمه كل من  أهدافوسيلة تقوم على الترهيب لتحقيق  20ال 

  .والجماعات خارج نطاق السلطة أو اإلرهاب الرسمي، واإلرهاب المضاد لإلرهاب الرسمي
طبيعيا لكل صورة من الصورتين السابقتين، وتوسع  امتداداقد شهد القرن العشرين ل

  .)2(؛ بحيث أخذ أبعادا دوليةلإلرهابالنطاق الجغرافي 
بدأت تظهر إلى الوجود ) 1917(وبر اإلشتراكية وبالتحديد بعد ثورة اكت 20في القرن الـ 

دول جديدة ذاقت شعوبها ويالت الحرب من خالل الثورات الشعبية ضد الغاصب المحتل، 
  .)3( )اإلرهاب واإلرهابيين(وكان الوصف الدائم لجميع هاته الثورات 
ففي  الجزائرية في مجابهة ومكابدة اإلرهاب؛ المحنةفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى 

الظاهرة وٕالى نمطها العابر  أخطارالوقت الذي دعت فيه الجزائر منذ بداية التسعينيات إلى 
 بأعينالغربية تنظر  الدولللحدود والدعوة إلى تكاثف الجهود الدولية لمحاربة الظاهرة، كانت 

 2001سبتمبر  11الريبة إلى ما يحدث داخل الجزائر ولم تتبدل النظرة إال بعد أحداث 
  .األمريكيةالمتحدة  تلواليابا

الالفت باإلرهاب اعتبارا من الستينيات وبداية التسعينيات وبخاصة  االهتمامهكذا فإن 
لم يكن ليظهر بهذه القوة والحدة إال بعد أن تعرضت ) 2001سبتمبر  11(بعد أحداث 

                                                 
   .18سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، ) 1(
   .55سابق، ص المرجع الميهوب يزيد، تعريف اإلرهاب الدولي، ) 2(
   .24سابق، ص المرجع الثامر إبراهيم الجهماني، ) 3(
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حية محمال بمضامين سياسية ومصل االهتماممصالح الدول الكبرى للخطر، ولذلك جاء هذا 
تعكس وجهة نظرها حول الموضوع، كما ادى بشكل تعسفي وانتقائي إلى نسب اإلرهاب إلى 

  .)1(باعتباره فعال شريرا ال يفعله وال يقوم به إال األشرار األخرى األطراف
  

                                                 
   .59سابق، ص المرجع الميهوب يزيد، ) 1(



 

  األولالفصل 

في  أركان الجريمة اإلرهابية

عما و تمييزها  التشريع الجزائري

  يشابهها من جرائم
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و تمييزها عما يشابهها من  أركان الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري:الفصل األول

 جرائم

الجريمة في الفقه القانوني هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون 
فالجريمة بوجه عام سواء كانت داخلية أو دولية قد يرتكبها شخص  , عقوبة او تدبير أمني

 مع اختالف درجات المساهمة فيفي إرتكابها كما قد يساهم معه أشخاص آخرون بمفرده، 
  .ذلك

ه االخيرة تتمثل في أنها ذفالجريمة العادية تختلف عن الجريمة اإلرهابية فخصوصية ه
استخدام للقوة والعنف والرعب بهدف التأثير على النظام السياسي تحقيقا لغرض ما؛ حيث 

هابية مع سائر ما يشابهها من جرائم مثل الجريمة السياسية والجريمة يختلط مفهوم الجريمة اإلر 
  .و العنف السياسي المنظمة

م اإلرهابي، فالبد من لجر الجريمة اإلرهابية هي ككل الجرائم لها أركان يقوم عليها اإن 
  .فة الجرم الجزائيصالفعل  يأخذتوافرها حتى 

مبحث االول، ونقوم بتمييزها عن هذا سنعرض في هذا الفصل أركان الجريمة في الب
نقوم بعرض المساهمة الجنائية في  األخيرالجرائم المشابهة لها في المبحث الثاني، وفي 

  .اإلرهابية في المبحث الثالث الجريمة
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  أركان الجريمة اإلرهابية: المبحث األول

أصبح يعتبر اإلرهاب أبزر صور العنف السياسي في مجال العالقات اإلنسانية، لذلك 
دوليا، فهو إن كانت دوافعه إيديولوجية  و داخلياعنصرا فعاال في عملية إتخاذ القرار السياسي 

اجتماعية، ثورية أو سياسية فهو يتميز عن الجريمة السياسية بما يبثه من رعب في النفوس 
  .يتعدى به حدود رقعة معينة، أو حدود إقليم دولة محددة

ال اإلرهابية في السنوات القليلة الماضية وعلى نحو لقد تفاقمت ظاهرة ارتكاب األعم
  .ينعت هذا القرن بقرن العنفأن مختلف متخذة أشكاال وصورا عدة حتى بدأ التخوف من 

عنصر الرعب، وكذلك الدرجة العالية من  انطالقا من الخاصية المميزة لإلرهاب وهي
ي هذا المبحث إلى اركان التنظيم والتخطيط التي أضفت عليه الصفة الدولية، سنتطرق ف

  .الجريمة اإلرهابية والمتمثلة في الركن الشرعي والمادي وكذلك الركن المعنوي
  :الركن الشرعي: ب االولالمطل

نص التجريم الواجب التطبيق على : "يعرف الفقهاء الركن الشرعي للجريمة على أنه
يمة ويحدد العقاب الذي يفرضه النص القانوني الذي يبين الفعل المكون للجر "وهو أيضا " الفعل

  .)1( "على مرتكبها
من ثم كان التجريم والعقاب من اختصاص السلطة التشريعية عن طريق القانون الجنائي 
الوطني؛ إال أنه ونظرا لكون الجريمة اإلرهابية ذات طابع عالمي فقد تم سن النصوص 

ء على الظاهرة ومسايرة لجميع في القضا الدولي التشريعية الوطنية متماشية وٕارادة المجتمع
التشريعات األخرى، واعتمادا على مبدأ الشرعية ذاته، تم توجيه انتقادات للمشرع الجزائري الذي 

  .)2(واجه ظاهرة اإلرهاب في بدايتها أمنيا في غياب النصوص القانونية التي تجرمها
العامة، أي يأخذ  حيث اعتبرت جرائم مخلة باألمن العام وحوكم مرتكبوها وفقا للقواعد

الفاعل صفة اإلرهابي والجريمة وصف الجريمة اإلرهابية في غياب النص القانوني الخاص، 
وحوكم مرتكبوها على أساس ارتكابهم جرائم ماسة بأمن الدولة أو جرائم العصيان المدني، أمام 

                                                 

سنة لجزائر، ا عية للنشر والتوزيع، الجزء األولعبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجام) 1(
  .68، ص 2000

السنة ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، )رسالة ماجستير(ضيف مفيدة، سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة اإلرهاب،  ) 2(
 .41، ص 2010/2009الجامعية 
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أمن  خص الجنايات والجنح المرتكبة ضدالجزائري جهات قضائية عسكرية، ذلك أن المشرع 
  .)1(الدولة بمجموعة من المواد القانونية

أبشع صور اإلرهاب، وهذا ما ادى بالسلطة التشريعية إلى سن  الجزائرحيث عرفت 
الذي يتعلق بمكافحة التخريب  30/09/1992: المؤرخ في) 03-92(مرسوم تشريعي رقم 

رهابية أمام ؛ حيث نص المشرع الجزائري على ضرورة النظر  في الجرائم اإل)2(واإلرهاب
 جهات قضائية) 03(المجالس القضائية المختصة التي ُتدعى مجالس قضائية خاصة وهي 

؛ حيث قسم المشرع هذا المرسوم إلى أربعة )03- 92(من المرسوم ) 11(حسب نص المادة 
فصول خص الفصل االول منه الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية؛ حيث قام 

عن العقوبات المفروضة ) 10(إلى غاية المادة ) 03(، وفي المادة )1،2(اد بتعريفها في المو 
  .على هاته الجرائم

اما الفصل الثاني فقد تناول فيه الجهات القضائية المختصة بالفصل في هاته الجرائم التي 
حددها في الفصل األول، اما الفصل الثالث فقد تناول فيه القواعد اإلجرائية المطبقة  على 

أقسام تناول التحقيق االبتدائي في القسم األول، أما  03رائم اإلرهابية؛ حيث قسمت إلى الج
الحكم، وخصص الفصل الرابع  تناول القسم الثاني تناول فيه التحقيق، وفي القسم الثالث

  .ختاميةالنتقالية و إللألحكام ا
تضمن الجرائم الم )3(95/10: األمر رقمإال أنه لم يتم العمل به طويال بمجرد صدور 

بقوة القانون؛ حيث ) 92/03(الموصوفة أفعاال إرهابية أو تخريبية؛ إذ ألغي المرسوم التشريعي 
معاقبا عليها بأقصى العقوبات المقررة في القانون  ع بموجبه الجريمة اإلرهابية جنايةاعتبر المشر 

قية الدولية لقمع الجريمة العام وتراوحت ما بين اإلعدام والمؤبد، وهو نفس ما ذهبت إليه اإلتفا
  .اإلرهابية في المادة الرابعة منها، باعتبار الجرائم اإلرهابية جنايات

                                                 

 .42ضيف مفيدة،  المرجع السابق، ص  ) 1(
 ).92/03(، المتضمن المرسوم التشريعي 11/10/1992: الصادر بتاريخ) 70(الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  ) 2(
  ، يعدل ويتمم األمر رقم 1995فبراير سنة  25الموافق لـ  1415رمضان  25المؤرخ في ) 10-95(االمر رقم  ) 3(
 .، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1966يونيو سنة  08: المؤرخ في) 66-155(
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ضمن قانون العقوبات المتعلق بجرائم القانون العام  )1( )95/11(تم دمج األمر رقم إذ 
  .10مكرر ) 87(مكرر إلى ) 87(بالمواد من 

الجهات المختصة بمكافحة اإلرهاب، تعد هذه النصوص الركن الشرعي الذي تعتمد عليه 
في جريمة إرهابية بصفة اخص؛  بالحكموكذلك القضاة عند تكييفهم للجرم أو عند نطقهم 

باإلضافة إلى نصوص اخرى مكملة لها تضمنتها القواعد العامة في غياب النصوص الخاصة؛ 
 أن غرفة براءة اشخاص تمت متابعتهم بجرم اإلرهاب إالفي كثير من القضايا حيث ثبت 

اإلتهام قضت لصالحهم بانتفاء وجه الدعوى في جريمة اإلنخراط في جماعة إرهابية؛ ألن 
في التهمة  المعنويالنص القانوني يشترط توافر العلم لدى الجاني، والنتفاء العلم ينعدم الركن 

 شرعيالالركن  تطبيقالموجهة، ومن ثم زوال المتابعة؛ مما يعني عدم قدرة قاضي الحكم على 
  .)2(لتوقيع العقاب
  الركن المادي: المطلب االول

ال تختلف الجريمة اإلرهابية عن باقي الجرائم األخرى في مكونات الركن المادي لها؛ 
  :حيث يتكون الركن المادي للجريمة اإلرهابية من ثالث عناصر أساسية

يتعارض  نقصد به ذلك السلوك المادي الصادر عن إنسان، والذي: جرامي الفعل اإل .1
 .مع القانون، فالفعل هنا هو جوهر الجريمة فهو يشمل اإليجاب كما يشمل السلب

تعتبر النتيجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي وُيقصد بها األثر : النتيجة .2
 .المادي المترتب على الفعل اإلجرامي

 .هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة: العالقة السببية .3

 

    

 

 

 

 
                                                 

  ، يعدل ويتمم األمر رقم 1995فبراير سنة  25الموافق لـ  1415رمضان  25المؤرخ في في ) 11-95(االمر رقم  ) 1(
 .، والمتضمن قانون اإلجراءات العقوبات1966يونيو سنة  08: المؤرخ في) 66-155(
 .43ضيف مفيدة، المرجع السابق، ص ) 2(
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  ي مالفعل اإلجرا: فرع االولال

آخر فهو  وبمعنىُيقصد بذلك النشاط الذي يتحقق من خالل مخالفة القاعدة الجنائية، 
السلوك الواقعي  الذي يطابق الوصف المجرد للجريمة، كما حدده المشرع في القاعدة القانونية 

  .الجنائية
خطرا على مصلحة من  من السلوك اإلنساني ما يشكل الجزائري يجرم يالحظ أن المشرع

المصالح التي يعني حمايتها أو سّبب لها ضررا، ويقتضي ذلك أن يصدر عن الفاعل نشاطا أيا 
  .)1(كانت الصورة التي يتخذها إيجابيا كان أو سلبيا، ويحدث في العالم الخارجي

من شأنه أن يتضمن عدوانا على  اإلجراميحيث ال يجوز القول أن مجرد االعتقاد 
ويجّرم المشرع الجزائري سلوك الشخص إذا " الحماية الجنائية"التي توفر لها الدولة المصالح 

شكل خطرا على مصلحة محمية باستعمال بث الرعب وٕاثارة الفزع في النفوس، وهو أحد أخطر 
  .)2(التي  يقوم بها اإلرهابي في سبيل الوصول إلى غايته تالسلوكيا

مفهوم الجريمة اإلرهابية في ) 92/03(ريعي رقم حدد المشرع الجزائري في المرسوم التش
المرسوم التشريعي كل يعتبر عمال تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا : "المادة األولى بما يلي

مخالفة تستهدف امن الدولة والسالمة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق 
  :أي عمل غرضه ما يأتي

على  االعتداءاألمن من خالل  انعدامسكان وخلق جو بث الرعب في أوساط ال -
 .أو أمنهم للخطر؛ أو المس بممتلكاتهم حريتهماألشخاص أو تعريض حياتهم أو 

 .عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية -
 سير المؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة عرقلة -

 .)3(تطبيق القوانين والتنظيمات
 
 

                                                 

 .69عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 1(
 .69، ص نفس المرجع ) 2(

يتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30: الموافق لـ 1413ربيع الثاني  03: مؤرخ في) 03- 92(المرسوم التشريعي رقم  ) 3(
 .التخريب واإلرهاب
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لجريمة اإلرهابية تتمثل في وعليه فإن مفردات العناصر المكونة للسلوك اإلجرامي في ا
  :اآلتي

  غير المشروعة اإلجراميةاألعمال : الفرع االول

نعني بها ضرورة أن تكون الواقعة المادية التي قام بها الفرد أو الجماعة تتطابق مع 
 أساسجية للجريمة؛ حيث تم استبعاد فكرة المشروعية الموضوعية والتي تقوم على الواقعة النموذ
جرامي وٕان كان مطابقا للنموذج الوارد في قانون العقوبات؛ إال أنه يجب حتى يكون أن الفعل اإل

  .مستحقا للعقاب أن يخالف الغرض األساسي من التشريع وهو حماية المجتمع
تتفق مع  بأنهاون أفعالهم دائما ر ظرا ألن اإلرهابيين يبر قد استُبعدت فكرة المشروعية ن

المصلحة والتي تتفق دائما مع رغباتهم  وذلك وفقا لتفسيرهم وتحديدهم لهذه مصلحة المجتمع
  .)1(وأهوائهم ودوافعهم اإلرهابية

طني الداخلي؛ إال أننا نجد تطبيقا و على الرغم من استبعاد فكرة المشروعية على النطاق ال
الفكرة على المستوى الدولي؛ حيث تتطابق فيها الواقعة المادية مع الواقعة النموذجية  لهذه

ولي صفة الجريمة وهي ما يطلق عليه المقاومة الشعبية دللجريمة، وينفي عنها المشرع ال
  .المسلحة الناشئة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها

امي يجب أن تكون إيجابية، ذلك يالَحظ أن األعمال اإلجرامية كعنصر في السلوك اإلجر 
خطر عام  أو أن السلوك اإليجابي وحده هو الذي يتم باستخدام الوسائل القادرة على إحداث 

 االمتناعوعليه، فإنه ال ُيتصور أن تقع الجريمة اإلرهابية بسلوك سلبي مؤداه ؛ )2(ضرر جسيم
  .عن عمل يفرضه القانون، وذلك ألن المشرع ينهى  أكثر مما يأمر

هذا باإلضافة إلى أنه باستعراض كافة الجرائم اإلرهابية في التشريعات المقارنة نجدها 
  .)3(وغيرها االبتزازجميعها جرائم إيجابية، وذلك كجرائك االغتيال، واالختطاف، العمد، 

  
  
  
  

                                                 

 .70، 69عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 1(
 .70، ص نفس المرجع )2(
 .71ص  ، نفس المرجع) 3(
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  وسائل السلوك اإلجرامي اإلرهابي: الفرع الثاني

حب السلوك  اإلجرامي ويستخدمها ما يصاهي بصفة عامة  اإلرهابية الجريمة سائلو 
لتنفيذ عملياته اإلجرامية؛ فهي تشمل أي سلوك من شأنه تحقيق الغاية اإلرهابية؛ فأغلب  الجاني

، مكتفية في )1(التشريعات الجنائية تميل إلى عدم النص على وسائل محددة للجرائم اإلرهابية
وعلى العكس من ذلك نجد بعض ذلك باألثر والنتيجة التي يحدثها استعمال هذه الوسائل، 

  .التشريعات تنص على أنه من الضرورة تحديد الوسائل وحصرها في مدونات عقابية
  :يمكن أن نستخلص هذه الوسائل ونحصرها في اآلتي

  القــــوة :أوال

ينصرف مدلول القوة إلى كافة أعمال القهر أو اإلرغام، وال يشترط لتوافر القوة أن يلجأ 
مال أو استخدام سالح؛ فهي تكون باستخدامه  أو بدونه مثل تنظيم مظاهرة الجاني إلى استع

شعبية وتحريكها كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة، وعلى مستوى التشريعات الوضعية، 
فقد جرم كل من المشرع األلماني والمشرع المصري استخدام القوة كوسيلة من وسائل 

  .)2(اإلرهاب
  التهديد/ ثانيا

الخوف في النفس، وذلك بالضغط على إرادة إنسان أو تخويفه من أن ضررا ما هو زرع 
سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به، ويعتقد الجاني أن المجني عليه يهمه 

  .تفادي هذا الضرر
يالَحظ أنه في نطاق الجريمة اإلرهابية يستوي التهديد باستخدام القوة أو العنف مع 

ي لهما، ومن التشريعات التي تضمنت التهديد باعتباره وسيلة من وسائل السلوك االستخدام الفعل
 .)3(اإلجرامي اإلرهابي التشريع الفرنسي

  
  
  

                                                 

؛ حيث نجده يعاقب الجاني مهما كانت الوسيلة )4(مكرر ) 87(زائري في نص المادة هذا ما ذهب إليه المشرع الج) 1(
 .يحددها؛ حيث ركز على عبارة بأية وسيلة كانتلم  اإلجرامية التي ارتكب فهو لم يحصرها و

 .69عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .73، ص نفس المرجع) 3(
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  الترويع :ثالثا

نعني به إثارة الخوف والفزع الشديد، فهو أعلى درجات الخوف؛ إذ أنه يؤدي إلى وجود 
  .إحساس بالرعب والخطر الدائمين لدى غالبية األفراد

عد من قبيل الترويع قيام مجموعة إرهابية بتسميم مورد مياه اعتاد األفراد الشرب منه، أو يُ 
  .)1(أن تقوم هذه الجماعات بوضع مواد متفجرة في مكان عام اعتاد األفراد ارتياده

  العنف: رابعا

هو الوسيلة الغالبة من وسائل اإلرهاب التي درجت الجماعات اإلرهابية على استخدامها 
  .عملياتها اإلرهابيةفي 

 المعنويكراه المادي أو نرى أن العنف ينصرف إلى كل فعل من شأنه استخدام اإلحيث 
  .)2(األموالضد األشخاص أو تدمير 

  :اآلتيةفعل عمل عنيف إال إذا توافرت العناصر هذا ال وال نستطيع القول بأن 
 .المادي أو المعنوي اإلكراهأن ينطوي هذا العمل على قدر من  .1
 .عليه المجنيأن يخلف هذا العمل أثرا ماديا أو نفسيا لدى  .2
أي مساهمة  انعدامأال يكون المجني عليه متسببا في إحداث هذا العنف؛ بمعنى  .3

 .للمجني عليه في إثارة هذا العنف
ن العنف قد يكون ماديا يتضمن أعماال تصيب اإلنسان في جسده نستنتج أ ما سبقم

  .تلوتأخذ صورة التعذيب أو الق
ألمرها وذلك  االنصياعكما قد يكون معنويا يتضمن أعماال من شأنها إجبار الغير على 

  .باستخدام وسائل معينة
اإلرهابي نجدها كثيرة منها  كالسلو من التشريعات التي جّرمت العنف كوسيلة من وسائل 

  .)3(المشرع األلماني، المشرع الفرنسي، المشرع اإلسباني، وكذلك المشرع اإليطالي
  
  
  

                                                 

 .74، ص بد السميع مطر، المرجع السابق عصام عبد الفتاح ع)1(
 .74، ص نفس المرجع ) 2(
 .77- 75المرجع ، صنفس ) 3(
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  النتيجة اإلجرامية: الفرع الثاني

النتيجة اإلجرامية هي األثر المادي المترتب على السلوك اإلجرامي؛ حيث اختلف الفقهاء 
  .يقول بالمفهوم القانوني لها وآخرحول مفهوم النتيجة بين رأي يقول بالمفهوم المادي للنتيجة 

لخارجي كأثر للسلوك لعالم ايقصد بالمفهوم المادي للنتيجة األثر الذي يحدث في ا
  .؛ فالسلوك قد أحدث تغييرا حسيا ملموسا في الواقع الخارجياإلجرامي 

أما المفهوم القانوني يتمثل فيما يسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر يصيب أو يهدد 
  .)1(مصلحة محمية قانونا

لنتيجة في أحد تتحقق النتيجة اإلجرامية بنوعيها في جرائم اإلرهاب؛ حيث تتمثل هذه ا
  :إما األمرين
  .وجود حالة خطر عام-
  .حدوث ضرر جسيم -

  وجود حالة خطر عام :أوال

يعيشه األفراد  الذيإن الجريمة اإلرهابية تتحقق بكل فعل من شأنه المساس باالستقرار 
داخل مجتمعاتهم، ويظهر ذلك بوضوح في األثر المترتب على الخطر اإلرهابي، والمتمثل في 

  :بث الذعر في النفوس، حيث يتمثل الخطر العام في الحاالت اآلتيةالرعب و 
إن المساس بحق اإلنسان في الحياة أو حقه في : اإلخالل بحقوق األفراد وحرياتهم/1

سالمة جسده حتى ولو لم يترتب عليه ضرر يكفي العتبار الفعل المسبب له فعال إرهابيا، ذلك 
  .)2(ب وبث الذعر في النفوسمتى اقترن هذا الفعل بقصد إحداث الرع

على أنه يعتبر الفعل  العقوباتمن قانون ) 87(حيث نص المشرع الجزائري في المادة 
األمن، عرقلة حركة المرور أو  انعدامإرهابيا متى بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو 

أو  المحيط حريتهم للتنقل في الطرق، االعتداء على وسائل المواصالت والنقل، واالعتداء على
  .عرقلة عمل السلطات العمومية أو سير المؤسسات العمومية

  

                                                 

 .150، 149عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص  ) 1(
 .80عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 2(
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فالقانون ال يتطلب لقيام الجريمة التامة حدوث تغير في العالم الخارجي حتما كأثر للفعل 
المجرم، فقد نصادف حاالت يقوم فيها اإلرهابي بوضع متفجرات في مكان عمومي لكنها ال 

مة تامة رغم عدم حدوث األثر الذي انتظره اإلرهابي ويعاقب تتفجر، فهذه الجريمة تعتبر جري
  .بعقوبة الجريمة التامة

تتوافر حالة الخطر العام متى استهدف الجاني من : اإلخالل بالنظام العام للمجتمع/2
  .)1(سلوكه اإلرهابي تعطيل وظائف الحياة التي يقوم بها مجتمع من المجتمعات

  حدوث ضرر جسيم :ثانيا

ُيعد إحدى مراحل الخطر بمعنى أنه ُيعد المرحلة التالية للتهديد بوقوع الضرر،  إن الضرر
وهي تحقيق خطر عام، اما  األولىفإذا اقتصر االمر على التهديد كنا بصدد النتيجة اإلجرامية 

إذا امتد التهديد وتطور إلى إلحاق األذى أو إحداث خسائر جسمية فهنا نكون بصدد تحقق 
  .هي حدوث ضرر جسيمو  يةاإلجرامالنتيجة 

الضرر كنتيجة إرهابية ُيشترط فيه الجسامة حتى يمكن القول معه بوقوع جريمة  إرهابية؛ 
  :أما الضرر الذي يصيب األشخاص فيمكن تصوره في الحاالت اآلتية

تغيير فيها يؤثر في  بإحداثالمساس بمادة الجسم سواء كان باإلنقاص منها أو  -
وذلك كبتر عضو من أعضاء الجسم أو  الجسمعليها بناء  تماسك الخاليا التي يقوم

 .فقدان منفعته
 .)2(اإليالم النفسي، ويتحقق بما يلحق المجني عليه من أذى في نفسه -

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .82، ص عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق )1(
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  العالقة السببية: الفرع الثالث

بها القانون لقيام الركن المادي للجريمة، البد أن  يعتدلكي يسأل الجاني عن النتيجة التي 
ل الجاني قد تسبب في إحداثها، بمعنى أن تكون النتيجة مرتبطة بفعله وناتجة عنه، يكون فع

  .)1(والنتيجة) السلوك(العالقة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل ف
بل يلزم فضال عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك؛ أي أن يكون بينهما 

  .رابطة سببية
ية ال يثور بشأن كل جريمة، ولكن يلزم أن تتحقق الشروط إن البحث في العالقة السبب

  :اآلتية
 .أن نكون بصدد جريمة ذات نتيجة -1
أن ينفصل السلوك اإلجرامي عن النتيجة؛ فيلزم أن يتحقق فاصل زمني بين -2

السلوك والنتيجة، اما إذا إتصلت النتيجة بالسلوك بغير فاصل زمني؛ فإن البحث في 
ون له محل؛ حيث يعتبر سلوك الجاني هو السبب الوحيد في عالقة السببية ال يك

 .حدوث النتيجة
هم معه في اي أو اكثر مستقل عن النشاط المادي للفاعل يسبأن يتدخل عامل أجن-3

 .جرامية المعاقب عليهاإحداث النتيجة اإل
شكلها تنقسم الجرائم اإلرهابية إلى جرائم شكلية وجرائم مادية؛ فالجرائم الشكلية يتكامل 

في الركن المادي  آخر، وذلك دون تطلب عنصرا اإلجراميالقانوني بمجرد تحقق السلوك 
للجريمة، إذ يلزم أن يترتب عليه نتيجة خاصة، فهنا مشكلة السببية ال تثور بالنسبة لهذه 

نتيجة الجرائم، اما الجرائم المادية فهي التي ال تقع كاملة إال إذا توافرت النتيجة المادية؛ فهذه ال
تعتبر عنصرا أساسيا في الركن المادي؛ أي ال تقوم الجريمة بدونه فهنا أيضا ال تثور العالقة 
السببية بالنسبة للجرائم اإلرهابية، والتي ينتج عنها ضرر ألنها جريمة عمدية فنتيجتها دائما 

 .)2(مقصودة ال يفصل بينها وبين الفعل اإلرهابي أي فاصل أو عامل أجنبي
 
  

                                                 

 .152عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص ) 1(
 .88- 86عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص) 2(
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  الركن المعنوي: الثالث المطلب

المادية التي تخضع لنص التجريم وال يشملها سبب من  الواقعةال تقوم الجريمة بمجرد قيام 
معنويا أو ادبيا،  ارتباطاأسباب اإلباحة؛ بل البد أن يصدر الفعل عن إرادة فاعلها وترتبط بها 

  .وهو ما يعرف بالقصد الجنائي
ساب السلوك اإلجرامي لنفسية صاحبه؛ أي هي اإلرادة حيث ُيعّرف الركن المعنوي بأنه انت

  .)1(التي يقترف بها الفعل؛ فهو العالقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني
إما أن يكون صورة القصد الجنائي، وٕاما : حيث يأخذ هذا الركن المعنوي إحدى الصورتين

  .)2(صورة الخطأ غير العمدي
؛ حيث ال ُيتَصور أن تقع نتيجة )3(اإلرهاب أنها ال تقع إال عمديةلكن أهم ما يميز جرائم 

، )4(م احتراز، ومن ثم فإن القصد الجنائي هو الصورة التي تميز الجرائم اإلرهابيةدإهمال أو ع
ننا سنتناول صورة القصد الجنائي دون النظر إلى إهو جوهر الركن المعنوي فيها، وعليه فف

  .صورة الخطأ غير العمدي
  القصد الجنائي: لفرع االولا

نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجزائري في كثير من مواده إلى القصد  
الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة دون أن يحدد مفهومه، وقد حاول 

ك كلها حول الفقه القيام بهذه المهمة ووضعوا تعريفات عديدة ال تختلف في مضمونها؛ إذ تشتر 
أن تتوجه اإلرادة إلى ارتكاب الجريمة والثانية، ضرورة أن يكون الفاعل  وجوب األولى: نقطتين

، وعليه )5(قام القصد الجنائي) العلم، اإلرادة(على علم بأركانها، فإذا تحقق هذان العنصران  
ديات على نحو معين وسيطرت على ما اتجهتنستطيع تعريف القصد الجنائي بأنه إرادة 

  .)6(الجريمة وعّبرت عن خطورة شخصية الجاني وكانت سببا ألن يوجه القانون لومه إليه
  

                                                 

 .676إمام حسانين عطا اله، المرجع السابق، ص ) 1(
 .95عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .91ص  هيثم فالح شهاب، المرجع السابق، ) 3(
 .677إمام حسانين عطا اهللا، المرجع السابق، ص ) 4(
 .249عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص ) 5(
 .677إمام حسانين عطا اهللا، المرجع السابق، ص ) 6(
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  :إن القصد الجنائي يقوم على عنصرين هامين هما
 .العلم بعناصر الجريمة -
 .اإلرادة المتجهة إلى تحقيق هذه العناصر -

  صور القصد الجنائي: الفرع الثاني

عنوي في الجريمة اإلرهابية صورة القصد الجنائي كما في باقي الجرائم يأخذ الركن الم
  .العام والقصد الجنائي الخاص

  القصد الجنائي العام :أوال

ال يخرج مفهوم القصد الجنائي العام في الجرائم اإلرهابية عن باقي الجرائم األخرى، فهو 
ة يجب أن يكون  ، وحتى نكون امام جريمة إرهابياإلجراميإتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط 

فاعله بحيث يمكننا القول أن هناك عالقة بين  الفعل و إرادة إرادة اإلجرامي وليد  وقوع الفعل
  .، ويتمثل الركن المعنوي في الجريمة باإلرادة الحرة والعلمالقائم به

  اإلرادة/ 1

ر يجب أن يتجه النشاط اإلرادي إلى تحقيق السلوك اإلجرامي ونتيجته، وذلك على اعتبا
و الهلع ؛ فإذا هي إتجاه إرادته إلى إثارة الفزع في الجريمةأن هذه اإلرادة هي التي تحول التفكير 

  .والرعب في نفوس األفراد عمدا
  العلم/ 2

اإلرادة إلى السلوك والنتيجة اإلجرامية؛ وٕانما يلزم  انصرافال يكفي لقيام القصد الجنائي 
  .)1(ط بكل واقعة يترتب على توافرها قيام الجريمةأن يحيط علم الجاني أثناء مباشرته للنشا

ذ أن الغلط إينتفي وجود القصد الجنائي بالجهل والغلط في الوقائع، كما تم ذكره سابقا؛ 
الشيء على غير حقيقته، وترتيبا على ذلك فإن جهل الجاني حقيقة ما صدر منه من هو إدراك 

شأنه  عدم قيام الجريمة، كأن ينظم  منالتي انتمى إليها سلوك وحقيقة أغراض المجموعات 
بسمو أهدافها ونبل غاياتها؛ ففي هذه الحالة ال ) حسن النية(جمعية اعتقادا منه شخص إلى 

ه متى ثبت عن جريمته وفقا للمواد المجرمة لإلرهاب، وٕانما وفقا للقواعد العامة؛ غير أنيسأل 
ها صح عقابه على أساس ارتكابه جريمة تلك الجمعية وأهدافها، واستمر انتمائه ل علمه بحقيقة

  .إرهابية

                                                 

 .97عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص ) 1(
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كما يجب أن يصدر نشاط الجاني عن إرادة واعية يعترف بها القانون فال يعاقب من أكره 
  .على القيام بالجريمة اإلرهابية كمن يكون تحت تأثير تهديد

مكرر بفقرتيها كان واضحا؛ حيث أنه ) 87(ما يالحظ على المشرع أنه في نص المادة 
  .)1(ثبات توفر العلم واإلرادةإار إلى العلم والمعرفة صراحة، وهذا األمر يسهل أش

حالة غياب إن الجريمة اإلرهابية جناية فإنه تطبق عليها المبادئ العامة للجرائم في 
عنوي ال يقوم في الجريمة اإلرهابية إال بتوافر القصد الجنائي العام ملكن ار ال .النصوص الخاصة

  .ي الخاصوالقصد الجنائ
  الخاص القصد الجنائي: ثانيا

يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من 
ق غرض الجاني كما في القصد الجنائي العام؛ بل يذهب إلى يالجريمة، فال يكتفي بمجرد تحق

  .)2(إلى ارتكاب الجريمة أبعد من ذلك فيتغلغل  إلى نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته
رهابية تختلف من جاني إلى آخر فمنه من تكون غايته بث الرعب فالغاية  في الجرائم اال

في أوساط السكان وٕاثارة الخوف والفزع والرعب في نفوسهم، ومنهم كذلك من تكون غايته إزهاق 
  .األرواح

مل اإلرادة في مخالفته إذن فالقصد الخاص هو الغاية التي يرمي إليها فضال عن كونه كا
للقانون الجنائي، ويمكننا التمييز بين ما إذا كان القصد الجنائي في الجريمة اإلرهابية قصدا 

  .عاما أو قصدا خاصا وقد برز في ذلك رأيين
مفاده أن القصد في الجريمة اإلرهابية يختلف عن القصد في جرائم : الرأي االول -

اإلهابية ذات قصد خاص والدافع إلى ارتكابها إما القانون العام؛ وبالتالي فالجريمة 
سياسي يهدف إلى قلب نظام الحكم أو اجتماعي يهدف إلى تحقيق مذهب اجتماعي 

 .أو اقتصادي جديد
هناك من يقول إنه قصد عام باعتبار أن العلم واإلرادة ينصرفان إلى : الرأي الثاني -

بأن فعله مجرم، ومعاقب عليه  ريمة؛ بحيث يكفي أن يكون الجاني على علمجمادية ال
أجنبية التي  دولةكأن يعلم أن الجهة سواء كانت جماعة أو جمعية أو تنظيما، أو 

                                                 

  .54-53ضيفي مفيدة، المرجع السابق، ص  ) 1(
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يعمل معها تعمل ضد دولته وتتجه إرادته إلى القيام بأعمال غير مشروعة قانونا في 
 .)1(الداخل والخارج

  ئمتمييز الجريمة اإلرهابية عما يشابهها من جرا:  المبحث الثاني 

قد تختلط الجريمة اإلرهابية مع بعض الجرائم االخرى حتى يصل االمر إلى اعتبار 
مع العديد من الجرائم االخرى إلى أنواع هذه الجرائم، فهي تتشابه  الجريمة اإلرهابية هي إحدى

حد كبير حتى يصعب علينا الفصل بينهم مثل الجريمة السياسية، الجريمة المنظمة، وكذلك 
  .سي، ولتجنب هذا الخلط يجب التمييز بينهم والوقوف على تبيان هذه الفروقالعنف السيا

في  أفعالمن  اوسنتناول في هذا المبحث المتعلق بالتمييز بين جريمة اإلرهاب وما يشابهه
  :ثالث مطالب

  .ن الجريمة السياسيةول فيه تمييز الجريمة اإلرهابية عنتنا: المطلب االول
  .يه تمييزها عن الجريمة المنظمةنتناول ف: المطلب الثاني
  .نتناول فيه تمييزها عن العنف السياسي: المطلب الثالث

  تمييز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة السياسية: المطلب االول

أدى اختالط صور العنف السياسي لإلرهاب كظاهرة لها دور معين في الصراع السياسي 
  .إن اعتبر البعض اإلرهاب جريمة سياسية

ف سياسي كالوصول إلى را ألن غالبية األعمال اإلرهابية تتم في الغالب تحقيقا لهدونظ
  .)2(فإنه يحدث خلط بين مفهوم الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية الحكم مثال؛

نا تحديد المقصود بالجريمة السياسية حتى نتمكن من تحديد نقاط يتطلب ملذا فإن االمر 
 .االختالف بينهما
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  تعريف الجريمة السياسية: فرع األولال

لزاما على الفقه أن لم يضع التشريع الوطني تعريفا جامعا للجريمة السياسية، لذلك كان إ
بالدور الذي تجاهلته التشريعات لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وقد اختلف فقهاء يتدخل ويقوم 

  .المذهب الموضوعي فريق المذهب الشخصي وفريق: القانون في ذلك إلى فريقين
عيار ينظر إلى شخص الجاني وما هذا الم: فريق المذهب الشخصي: ولاأل المعيار  /أ

  .يسعى إلى تحقيقه من أهداف وما يحركه من بواعث
ال ينظر إلى شخصية   المعيارهذا : فريق المذهب الموضوعي: الثانيالمعيار / ب

  .الجاني ولكن إلى المصلحة محل الحماية الجنائية
ينظر إلى شخص الجاني وما يحركه من  المعيارهذا  ):الذاتي(المعيار الشخصي  :والأ

بواعث، أو ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف أو كليهما معا، ومن ثم يمكن التمييز بين داخل 
  .هذا المعيار بين ثالثة إتجاهات أو معايير فرعية

المحرك الذي دفع الجاني  ينظر هذا المعيار إلى السبب: معيار الباعث أو الدافع/1
، فإذا كان هذا الباعث أو الدافع سياسيا اعتبرت الجريمة سياسية الجريمةابتداًءا إلى ارتكاب 

 .)1(وٕاال فإنها تصبح جريمة عادية
ي يرى البعض أن الدافع يكون سياسيا إذا كان نبيال خالصا لوجه الخير واإلصالح، أ

ا يحقق مصالح خاصة، ولعل هذا يتولد عن الشعور يكون دافعا شريفا وليس أنانيا أو ذاتي
والذي ينظر إلى المجرم السياسي  -والذي يمثل النزعة العامة في المجتمعات الحديثة–الشعبي 

  .نظرة تعلو على مستوى السفلة من المجرمين
  :حيث وَجه النقد إلى معيار الباعث من عدة وجوه

لي للقانون الجنائي ومبادئه البعض يرى أن هذا المعيار يخالف المنهج الحا - أ
األساسية التي تتحدد فيها خصائص الجريمة بواسطة تحديد المصلحة محل 

 .اإلعتداء
 .إن الكثير من الجرائم السياسية ال ُترتكب إال بدافع األنانية -  ب
 .صعوبة استظهار الباعث السياسي والتعرف عليه -  ت
 .)1(ي تهددهاهذا المعيار يبين خطورة الجريمة السياسية والمصالح الت -  ث
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النظريات الشخصية يركز بعض الفقهاء على  إطارفي : معيار الغرض أو الهدف/ 2
معيار الهدف من الجريمة، معتبًرا أن الجريمة السياسية تستهدف ضرب النظام السياسي في 

لب نظام الحكم وتولي القيادة، ومن هنا قن المجرم السياسي قد يسعى إلى أو أوتبديله،  الدولة
  .الجريمة سياسية إذا كان هدفها أو غرض الجاني منها سياسياتصبح 

؛ الذي يرى أن الجريمة السياسية )Vonbar) (فون بار(من هذا اإلتجاه العالم األلماني 
نقالب غير قانوني على الدولة بإهي مجموعة األفعال التي يتضح أن اتجاهها أو غرضها القيام 

  .مخالفة للمبادئ األساسية للعدل واإلنصافأو مؤسساتها، أو األعمال الحكومية ال
؛ باإلضافة إلى )الخاصة بمعيار الباعث أو الدافع(السابقة  االنتقاداتلقد ُوجهت له نفس 

أن الهدف هو أمر داخلي يصعب استظهاره أو إثباته، كما أنه يوسع من نطاق الجريمة 
  .)2(السياسية؛ حيث يمكن أن يحتج الجاني دائما بالهدف السياسي

يميل جانب من الفقه إلى األخذ بمعيار : معيار الجمع بين معياري الدافع والهدف/ 3
فيعتبر الجريمة سياسية إذا حركتها دوافع أو  -)الذاتية(النظرية الشخصية  إطارفي –مزدوج 

ا، وينتقد جانب من الفقه هذا اإلتجاه على اساس أن بواعث سياسية أو كان الهدف منها سياسي
  .)3(اصر الركن المعنوي كلها ال تصلح أن تكون معيار للجريمة وتعيين ماهيتهااجتماع عن

  المعيار الموضوعي/ ثانيا

لى المصلحة محل الحماية عال ينظر إلى شخصية الجاني، ولكنه ينظر  المعيارهذا 
إليه  ينظرالجنائية، وقد ظهر في حقبة زمنية تغيرت فيها النظرة للمجرم السياسي وأصبح 

معه دون النظر إلى بواعثه  دالتشديويزعزع استقرارها؛ مما ينبغي  الدولةره يهدد امن باعتبا
  .)4(الخاصة

و نظامها السياسي جريمة سياسية، طبقا لهذا المعيار يعد كل اعتداء على كيان الدولة ا
قد انتهج أصحاب هذا المذهب عدة نظريات في سبيل تعريف الجريمة السياسية، وسوف نتناول 

 ".نظرية المساس بنظام الحكم"و" نظرية الظروف:"نظريتين في هذا المذهب وهماأهم 
 

                                                                                                                                                             

  .50- 49، ص إمام حسانين خليل، المرجع السابق )1(
 .50، ص نفس المرجع  )2(
  .50 ، صنفس المرجع ) 3(
  .50، ص نفس المرجع) 4(



� ا���ا�ي و�����ھ� ��� ������� �� �ا��ـــــــ ا	ول ا���� ���" ا$رھ���" !  ا���� أر&�ن ا�

 19 

  نظرية الظروف /1

الجريمة التي تقع في ظل ظروف : "يرى اصحاب هذه النظرية أن الجريمة السياسية هي
  ".غير عادية مثل انقالب أو ثورة أو ما شابه ذلك من الظروف السياسية

ظل طروف عادية كانت الجريمة مجرد  جريمة من أما إذا وقعت هذه الجريمة في 
  .القانون العام

قد عيب على هذه النظرية كونها قد توسع من نطاق الجريمة السياسية أحيانا، وذلك 
  .)1(وعلى العكس من ذلك عندما يكون الوضع مستقرا مستقرعندما يكون الوضع غير 

  بنظام الحكم المساسنظرية /2

موضوع االعتداء للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة يهتم اصحاب هذه النظرية ب
ولة أو لتغيير نظام الحكم القائم العادية، فإذا كان االعتداء موجه ضد شكل الحكم في الد

  .وتفويض وٕاخالل نظام جديد بدال منه اعتبرت هذه الجريمة سياسية
  :ينتج عن هذا الرأي أن الجريمة السياسية تتحقق في حال

 .العمل اإلجرامي أساسا وبصفة مباشرة ضد الدولةأن توجه  - أ
 .كونها سلطة سياسية عامةتتحق الجريمة السياسية في األفعال التي توجه للدولة  -  ب
الوطني وعلى الصعيد الدولي، وال  الدولة تمارس سلطتها السياسية على الصعيد -  ت

وطني خالف  في اعتبار األفعال الموجهة لها وهي تمارس سلطتها على الصعيد ال
جرام السياسي، ولكن الخالف يثور في حالة األفعال التي توجه لها من من قبيل اإل
  .)2(جهة الخارج
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  أوجه التشابه واالختالف بين الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية :الفرع الثاني

ى هناك تقارب شديد بين الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية؛ حيث يهدف كل منهما إل
من الجرائم السياسية، وعليه وجب  االوصول إلى أهداف سياسية؛ حيث يعتبر اإلرهاب جزءً 

  .علينا التمييز بينهما
  أوجه التشابه : أوال

 .كلتا الجريمتين قد تقعان من شخص واحد كما تقعان من عدة اشخاص .1
إن الهدف لكل منهما هدف سياسي؛ حيث أن الباعث على ارتكاب الجريمة في كل  .2

 .ما واحدنهم
إن الجريمة السياسية في حال تطورها ووصولها إلى مرحلة الحرب االهلية يمكن أن  .3

فتتفق مع الجرائم اإلرهابية في إعاقتها  المجتمعتصل إلى حالة تفويض أمن 
 .)1(للتنمية

 .ويعد مخالفا للقانون مشروعيتفقان في انهما عمل غير  .4
 .)2(لوسائل والتقنيات الحديثة والمتطورةيستخدمان في أنشطتهما وٕاتصاالتهما اكالهما  .5

 أوجه االختالف : ثانيا

المجرم في الجريمة السياسية يعامل معاملة عقابية خاصة مثل تخفيف العقوبة والتمتع .1
جرم في الجريمة اإلرهابية مولة، اما الدبالعفو العام أو الخاص، وذلك لعدم خطورته على ال

  .العادية ويجب تسليمه فُيعامل معاملة الجرم في الجريمة
العنف في الجريمة السياسية يكون عابرا ال ينطوي على عمل إرهابي، اما العنف في .2

الجريمة اإلرهابية، فغالبا ما يصاحبه حالة رعب للناس وهلع؛ أي أن كل عمل إرهابي ينطوي 
  .على عمل من أعمال العنف السياسي

لة يتم توجيهها من أجل التأثير على قرار ينطوي العمل في الجرائم اإلرهابية على رسا.3
السلطة السياسية؛ اما بالنسبة للجريمة السياسية؛ فاالمر مختلف حيث يكون العمل موجه إلى 

  .الهدف بشكل مباشر
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الجريمة السياسية تكون جريمة رأي وفكر ال تخرج عن نطاق التعبير عن اآلراء .4
  .د على العنف واستخدام القوة؛ في حين أن الجريمة اإلرهابية تعتمالسياسية
بالنسبة للتنظيم واإلتصال فإنه يكون على درجة عالية جدا في الجرائم اإلرهابية، ويكون .5

  .بنسبة أقل في الجرائم السياسية
جوهر الجرائم السياسية هو الرأي ضد الفكر، اما جوهر اإلرهاب فهو التخويف والترويع .6

  .)1(والوصول إلى الهدف
  مة اإلرهابية عن الجريمة المنظمةتمييز الجري: انيالمطلب الث

تتداخل احيانا طبيعة عمل الجريمة المنظمة والجماعات اإلرهابية إلى الحد الذي قد يصل 
في التنظيم الهيكلي  إلى التحالف الوثيق، ولكن بالرغم من أوجه التقارب هذه، والتشابه الكبير

يجب علينا  الجريمتينمة واحدة، ونظرا لخطورة لكل منهما جعل الكثيرين يعتقدون انها جري
التشابه واالختالف بين  أوجهتحديد مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها، ثم نقوم بالنظر في 

  .نيالجريمت
  مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها :الفرع األول

بب محال للخالف بين اآلراء التي تطرقت له، وذلك بس" المنظمةالجريمة "يعتبر مصطلح 
اختالف طرق تناول هذه المشكلة، لذلك لم يكن هناك تعريف واحد متفق عليها؛ حيث أن أنواع 

  .الجريمة المنظمة وأشكالها متعددة ومتباينة مما يصعب معه شمولها بتعريف محدد
  المنظمةمفهوم الجريمة  : والأ

 Organised"استخدم الباحثون مصطلحات متباينة في التعبير عن الجريمة المنظمة 
Crime " نذكر من بينها الجريمة االحترافية"Professionnel Crime" الجريمة المتقنة ،

"Sphisticated Crime" الجريمة المخططة ،"Planned Crime")2(.  
هي الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يظم عددا كبيرا حيث ُيقصد بالجريمة المنظمة 

ه وفق نظام بالغ الدقة والتعقيد والسرية، ويحكمه قانون يعملون في إطار  المحترفينمن األفراد 
شديد القسوة يصل إلى حد القتل أو اإليذاء الجسدي على من يخالف أحكامه، ويأخذ التنظيم 

  .)3(بالتنظيم الدقيق، وغالبا ما تتسم بالعنف
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حلقة " االنتربول"للشرطة الجنائية  الدوليةعقدت المنظمة ) 1988(حيث أنه في عام 
أي "اسية خاصة بالجريمة المنظمة توصل المشاركون فيها إلى تعريف الجريمة المنظمة بانها در 

مشروع إجرامي أو مجموعة من األشخاص ينخرطون في أنشطة إجرامية مستمرة هدفها جني 
  .)1("األرباح المتحصلة منها بغض النظر عن أي حدود وطنية
ها جمع المال وتتسم بالعنف باستخدام يرى البعض أنها تتخذ شكال نظاميا مستمرا غايت

العصابة، وقوة التحكم بأفرادها، القوة واستغالل النفوذ، وشراء الذمم، وتتميز بدقة التنظيم داخل 
لية، وبالوسائل تتخذ شكل التنظيم الهيكلي الهرمي وتتميز بسرية العمل واستغالل المؤسسات الما

ل بهدف تحقيق الربح، وتلجأ لكافة الوسائل ، والعمل المتواصاألموالل غير المشروعة لغس
  .الالزمة لتحقيق أهدافها

التي ترتكبها منظمة إجرامية مؤلفة من ثالثة أشخاص  الجريمةقد عّرفها البعض بأنها 
  .بقصد ارتكاب جرائم معينة على نحو مستمر  وبباعث الربح المادي ونشأتفأكثر، 

ة في مؤتمر االمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة تقرير االمين العام لالمم المتحد عرفهاكما 
الواسعة النطاق، والمعقدة التي  اإلجراميةاألنشطة "عبارة عن  بأنهاومعاملة المجرمين في هافانا 

او تمويل او  إقامةوتستهدف  .تضطلع بها جمعيات ذات تنظيم قد يكون محكما وقد ال يكون
ع، وتنفيذ هذه العمليات يتم عادة بازدراء استغالل أسواق غير مشروعة على حساب المجتم

للقلوب وقلوب متحجرة، وتشمل التهديد واإلكراه عن طريق التخويف والعنف الجسدي، كما 
ترتبط بإفساد الشخصيات العامة والسياسية بواسطة الرشوة والتآمر، وكثيرا ما تتجاوز انشطة 

  .)2(اخرى في الحدود الوطنية للدول إلى دولاإلجرام المنظم 
اختلفت اآلراء والتعاريف حول الجريمة المنظمة، إال أنه هناك مجموعة من الخصائص 

  .تمتاز بها وتميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها
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  خصائص الجريمة المنظمة: ثانيا

  :للجريمة المنظمة مجموعة من الخصائص والسمات وهي
   الشكل الهرمي.1

تنظيمي هرمي يتشكل من مجموعات صغيرة على شكل بهيكل تتميز الجريمة المنظمة 
؛ مما يضمن لها االستمرار؛ بحيث ال يؤدي القضاء على إحدى الخاليا إلى عنقوديةخاليا 

القضاء على المنظمة بشكل عام، وتتصف هذه الخاليا بتعاون أفرادها وتضامنهم، كما ان 
  .)1(ها بأية انشطة إجرامية محددةارتباط قادت إثباتهيكلها التنظيمي الهرمي يجعل من الصعب 

   التخطيط والتطور والمرونة. 2
حيث تملك جماعات اإلجرام خبراء في مختلف المجاالت لديهم المؤهالت والخبرة التي 
تمكنهم من سد جميع الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل أو اكتشاف الجريمة، كما تعتمد 

كاملة ورة والمرونة، فهي ثمرة إجرام متمكن على دراية على األساليب اإلدارية الفعالة والمتط
  .)2(القانونية واالقتصادية واالجتماعية تبالثغرا

  اإلبتزاز وٕافساد الذمم. 3
من أهم مميزات جماعات اإلجرام المنظم القدرة على اختراق االجهزة والمؤسسات الرسمية 
في الدولة وتوظيف بعض عناصرها وٕافساد الموظفين العموميين من رجال االمن والدولة 
والقانون وشراء ذممهم عن طريق الرشوة أو التهديد واإلبتزاز، فهي ال تستطيع أن تؤدي مهماتها 

اآلخرين الذين تسخرهم للتعامل معها لقاء خدمات أو مصالح تقدمها لهم أو  إال بمساعدة
  .)3(مختلفة تستطيع من خاللها ابتزازهمتوريطهم في قضايا 

  : ديثةحلاستخدام التقنيات ا. 4
حيث تعتمد على استخدام الوسائل الحديثة عن التقنيات العلمية العالية التطور بما يسهل 

امنية في ادلولة ويساعدها على تنفيذ عملياتها، كما تعتمد على عناصر لها اختراق االجهزة األ
  .)4(مدربة تدريبا عاليا على استخدام تلك التقنيات لتحقيق أهدافها
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  التمويه في الحصول على االموال. 5

تقوم جماعات اإلجرام المنظم بممارسة انشطة ومشروعات مشروعة من اجل التغطية 
وعة التي تقوم بها، كما أنها تقوم بغسل أموالها المتحصلة من أنشطة على االنشطة غير المشر 

غير مشروعة عن طريق القيام بأعمال خيرية أو المشاركة في أنشطة اقتصادية واجتماعية 
  .)1(مشروعة

 استخدام العنف أو التهديد به.6

دم هذا األسلوب ُيستخدم إما في ارتكاب الجرائم أو لبث الخوف في نفس الجمهور لع
  .)2(اإلبالغ عن الجرائم أو التعاون مع الشرطة

  األفعال واألساليب.7
العنف، يرصد البعض ستة أساليب ترتكب بها جماعات الجريمة المنظمة افعالها وهي 

السرقة، والفساد والسطو، اإلكراه واإلبتزاز االقتصادي، التحايل والغش، وضمان مشاركة المجني 
  .)3(عليه في الجريمة كالدعارة

  أوجه التشابه واالختالف بين الجريمة اإلرهابية والجريمة المنظمة: الفرع الثاني

ريا بينهما يجعل التفرقة واضحة، إن حاالت التشابه بينهما كثيرة، لكن هناك اختالفا جوه
  :يلي افيم  يمكن إيجاز أوجه التشابه وأوجه االختالف بين الجريمة والجريمة اإلرهابية 

  شابهاوجه الت :والأ

الحديثة التي  اإلجراميةتعتبر الجريمتان من الجرائم ذات الخطر العام، ومن الظواهر 
  .باتت تقلق العالم كله، وال يقتصر اثرها على دولة معينة، بل يمتد ألكثر من دولة

  .يستخدم مرتكبو الجريمتين وسائل العنف ونشر الذعر والخوف والرعب-1
لقائم على سرية العمليات والعالقة الهرمية التي تحكم التشابه في الهيكل التنظيمي ا-2

 .التخطيط الدقيق والمسبق الرتكاب الجريمة اأعضائه، وكذ
لى استخدام الوسائل االرهابية ولجوء ع اإلجراميةيلتقيان في لجوء المنظمات -3

الجماعات االرهابية إلى ممارسة بعض أنشطة الجريمة المنظمة لتأمين التمويل الالزم 
 .)1(تنفيذ أهدافه؛ مثل االتجار بالمخدرات، واإلتجار باألسلحةل
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تتفق الجريمة االرهابية والجريمة المنظمة في أن كال منهما يعد من الجرائم المستحدثة -4
ذات الضرر الشديد، سواء كان الضرر وطنيا او دوليا؛ حيث أن كل منهما قد يكون 

من اجل مكافحتهما  الدولي التعاوناجان إلى محليا، وقد يكون عابرا للحدود وكلتاهما تحت
 .والوقاية منهما

رهاب والجريمة المنظمة يتضمنان إنتهاكا لحقوق االنسان وامتهانا للقيم االنسانية، اال-5
فهما قد يوجَهان إلى مدنيين شيوخا ونساًءا وأطفاال بهدف التخويف للوصول إلى األهداف 

 .)2(المقصودة
  اوجه االختالف :ثانيا

تهدف العصابات التي ترتكب األفعال اإلجرامية المنظمة إلى تحقيق منافع ذاتية  -1
وأهداف  الغاياتغايتها األساسية الكسب المادي؛ بينما الفعل اإلرهابي يهدف إلى تحقيق 

قضية االرهابيين، ومبادئهم مع كسب دعائي سياسية؛ اي أن الدافع هو الحصول على ما يدعم 
  .هم لكسب الرأي العام، وٕاثارة المشاعر للتعاطف معهمفي استراتيجيت يضمن

تحرك العصابات اإلجرامية دوافع ذاتية بحتة، هدفها األساسي هو الحصول على  -2
رهاب دوافع معنوية تسعى إلى استعمال القوة تحِرك اإلبينما بشتى الطرق واألساليب؛  األموال

مين بها بينما تكون دوافعها غير مقبولة للدفاع عن قضية او فكرة مشروعة من وجهة نظر القائ
  .لدى اطراف اخرى

، اإلجراميةيترك الفعل االجرامي عادة تأثيرا نفسيا ال يتعدى نطاق ضحايا العمليات  -3
التي تتجاوز نطاق الضحايا ليؤثر في سلوك أشخاص محتملين  رهابيةبعكس العمليات اال

  .)3(قف ينوون إتخاذها أو اإلقدام عليهاآخرين بهدف التخلي عن سياسات أو قرارات أو موا
ان الجريمة االرهابية قد ترتكب من فرد أو مجموعة افراد من دولة، بينما الجريمة  -4

  .)4(المنظمة من أهم ما يميزها انها ترتكب من تنظيم إجرامي
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  تمييز الجريمة اإلرهابية عن العنف السياسي: المطلب الثالث

السياسي بسبب التقارب الشديد القائم بينهم، فكالهما نف هناك خلط بين اإلرهاب والع
يرمي إلى تحقيق أهداف وغايات سياسية ويمارسها بصورة منظمة لتحقيق تلك األهداف من 
خالل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وعلى الرغم من هذا التداخل توجد فوارق دقيقة بين 

  :تيكاآلاسي، ونحدد أوجه التشابه واالختالف بينهم المفهومين، لذا سنوضح مفهوم العنف السي
  اسيمفهوم العنف السي: ولالفرع األ 

العنف السياسي وتختلف فيما بنيهما إلى حد كبير؛ حيث  مبمفهو تتعدد التعريفات المتعلقة 
  .ال يوجد تعريف محدد ودقيق للعنف، وهذا راجع الختالف طبيعته وأشكاله

تتصف بالشدة والقسوة ئم تقع على االنسان بواسطة أفعال ُتعرف جرائم العنف بانها جرا
وكال النوعين  لنفسه أو ماله أو ذويه، وقد يكون العنف ماديا وقد يكون معنويا بهدف االذى

يؤثران في نفسية االنسان، وسالمته الجسدية والنفسية، فالعنف المادي يكون بإيذاء الجسد 
المعنوي يتم من خالل الضغوط النفسية على االنسان باستعمال اداة جارحة أو قاتلة، والعنف 

  .)1(باخضاعه لمؤثرات ذهنية وعاطفية بصورة يمكن أن تؤدي إلى انحالل شخصيته االنسانية
الممارسات التي تتضمن استخداما فعليا للقوة، أو التهديد "بانه كما ُيعّرف العنف السياسي 

عندما شكل نظام الحكم وتوجهاته السياسية، تتعلق بباستخدامها بهدف تحقيق اهداف سياسية، 
والهياكل االجتماعية والثقافية، كأن يغيب  السياسييحدث اختالل وتناقض في هياكل النظام 

التضامن والتكامل الوطني داخل المجتمع، أو أن يسعى بعض الجماعات لإلنفصال عن 
في المجتمع من بعض الحقوق  الدولة، او أن تغيب العدالة االجتماعية، أو ان تحرم قوة معينة

  .)2("السياسية، أو يغيب إشباع حاجات أساسية ألفراد المجتمع
نمط من أنماط السلوك  ناتج عن حالة احباط ويكون : "يعّرف علماء النفس العنف بانه

  .مصحوبا بعالمات التوتر ويحتوي على نية مبيتة إللحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن حي
تلك : "ة العامة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة بأنهاكذلك عّرفته االمان

اإلضرار الجرائم التي يصاحبها استعمال غير قانوني لوسائل القسر المادي أو البدني في 
  ".غايات شخصية أو اجتماعية او سياسية ابتغاءبشخص أو بشيء 
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راد أو األشياء، استعمال قوة ن العنف السياسي هو استعمال للقوة كبير او مدمر ضد األفإ
تغيير في المناهج السياسية، وفي أشخاص الحكومة  إلحداثمحضورة من ِقبل القانون وموجهة 

  .)1(تغييرات في المجتمع إلحداثأو نظامها ومن ثم 
  اوجه التشابه واالختالف: الفرع الثاني

إلى  الوصوللى هناك تقارب شديد بين اإلرهاب والعنف السياسي؛ إذ يهدف كل منهما إ
لهذا  ور إرهاب بغير عنف أو التهديد به،حيث أنه ال يمكن تص سياسيةغايات وأهداف 

  .سنتعرف على أوجه  التشابه واالختالف بينهما
  أوجه التشابه :اوال

  :يتشابه العنف السياسي واإلرهاب فيما يلي
لة الخارجية، وجود العنف واإلرهاب بصورة واسعة يؤدي إلى اإلساءة إلى سمعة الدو -1

 .ويؤثر على وضعها االقتصادي خاصة إذا كانت تلك الدولة تعتمد على السياحة
إن كل من الجريمتين اإلرهابية والعنف السياسي يؤثران على خطط التنمية اقتصاديا -2

 .)2(واجتماعيا وأمنيا
 انتشارهما في المجتمع يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن في األجهزة االمنية التي-3

 .)3(اصبحت عاجزة عن السيطرة على الوضع االمني وحماية أفراد المجتمع
استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة في كل من اإلرهاب والعنف السياسي؛ حيث -4

من اإلستفادة  تطورت طريقة ارتكاب جرائمهما في العصر الحديث تطورا خطيرا نتيجة 
 .التقدم العلمي والتقني

ج عن العادات والقيم والقوانين السائدة في البلد الموجودة فيه، إن كل منهما خرو -5
 .وبالتالي يعتبر كل منهما عمال غير مشروع وخارج على القانون

إن كل من العنف السياسي واإلرهاب وسيلة وليس غاية؛ حيث يستعمل كل منهما -6
 .)4(للوصول إلى هدف معين
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  أوجه االختالف :ياثان

  :ف السياسي في الجوانب التاليةيختلف اإلرهاب عن العن
يختلف هدف اإلرهاب عن العنف السياسي في أن اإلرهاب هدفه في الغالب إبراز -1

قضية ما، والدعاية لها وجذب إنتباه الناس لها بخالف ما يسعى إليه مرتكبوا العنف 
 .السياسي؛ حيث يهمهم في الغالب تحقيق ما يسعون إليه فقط، دون اإلثارة والبروز

إن الجريمة اإلرهابية جريمة عادية وُيعامل مرتكبها معاملة مرتكب الُجرم العادي دون -2
جريمة بخالف مرتكب النظر للهدف السياسي الذي يسعى له مرتكب الجريمة اإلرهابية، 

 .)1(العنف السياسي؛ إذ غالبا ما ُينظر إلى الباعث السياسي عند المحاكمة والعقاب
عدا دوليا؛ بحيث يشمل أكثر من خذ في كثير من االحيان بُ رهابي ياإن العمل اال -3

 .دولة، اما العنف السياسي فال يتجاوز عادة النطاق المحلي
ُينظر إلى بعض أنواع العمل اإلرهابي بأنه عمل مشروع خاصة إذا كان نضاال -4

من أجل الحرية واالستقالل، بينما ال يحظى العنف السياسي بهذه النظرة مهما كان 
 .عهنو 

إن العمل اإلرهابي يعتمد على وسائل اإلعالم اعتمادا جوهريا وذلك إليصال الرسالة   -5
التي يريدها اإلرهابيون بخالف أعمال العنف السياسي التي ال ينظر القائمون  عليها 

 .إلى وسائل اإلعالم تلك النظرة التي يراها اإلرهابيون
مباشر الذي يعلنه اإلرهابيون إلى اإلرهاب يتجاوز في كثير من االحيان الهدف ال-6

أهداف أخرى، اما العنف السياسي فغالبا ما يكتفي بالهدف المباشر الذي يسعى إليه 
 .القائمون به

ع الطائفي والقبلي  يؤدي إلى انقسام اإن انتشار بعض انواع العنف مثل الثأر والصر -7
لمجتمع في مواجهة المجتمع وتفككه؛ بينما االعمال اإلرهابية تؤدي إلى تماسك ا

  .)2(اإلرهابيين
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  المساهمة الجنائية في الجرائم اإلرهابية: المبحث الثالث

ان الجرائم بوجه عام ال تكون مرتكبة من طرف انسان بمفرده، فتقع المسؤولية الجنائية 
عليه وحده؛ بل قد ترتكب من طرف عدة اشخاص فتقع عليهم المسؤولية كلهم وهذا ما يسمى 

  ".همة الجنائيةالمسا:"بـ
  :من ثم فان المساهمة الجنائية في الجريمة تاخذ احدى الصورتين اآلتيتين

ان يكون دور الشخص في ارتكاب الجريمة رئيسيا، وفي هذه الحالة يكون وصفه -
  .القانوني مستمدا من هذا الدور فيكون مساهما اصليا في الجريمة

 .)1(هذه الحالة يوصف بانه شريك في الجريمة أن يكون دوره في ارتكاب الجريمة ثانويا، وفي-
 المساهمة الجنائية االصلية: المطلب االول

أن  يارتكبوا جريمة واحدة، أاألصلية في الجريمة بتعدد الجناة الذين تعد المساهمة 
لين قاموا بادوار أساسية في ارتكاب ذات الجريمة؛ فالمساهمة األصلية قد تقوم وحدها الفاع

  .ة لجريمة معينة، ودون أي مساهمة تبعية، فيرتكب الجريمة أكثر من فاعلفتحقق بالنسب
يتعدد فيها المجرمون في مرحلة التنفيذ المادي للجريمة، وبالتالي إذن فهي الجريمة التي 

رئيسي في الجريمة تسمى يذ ركنها المادي، ومن كان دوره من يقومون بدور رئيسي في تنف
  .)2(مساهمة أصلية

  :لجنائية األصلية صورتينالمساهمة ا
 ).الفاعل(إنفراد الشخص بأركان الجريمة -1
 ).الفاعل المعنوي(تعدد الُجناة الذين قاموا بأفعالهم بأدوار رئيسية في الجريمة -2
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  انفراد الشخص بارتكاب الجريمة: الفرع  األول

ل من يعتبر فاعال ك"من قانون العقوبات الفاعل بأنه ) 41(عّرف المشرع الجزائري المادة 
الجريمة أو حرض على ارتكاب العمل بالهبة أو الوعد أو تهديد  ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ

  .يل أو التدليس اإلجراميلأو إساءة إستعمال السلطة أو الوالية أو التحا
من يحقق سلوكه العناصر "كما عّرفه في مؤتمر أثينا إلى تعريف الفاعل في الجريمة بأنه 

  .دية والشخصية للجريمةالما
قد استقرت غالبية التشريعات الجنائية على أنه ُيعد فاعال أصليا للجريمة من يقوم 

  .)1(بارتكاب الجريمة بمفرده أو بمعاونة الغير، أو يأتي عمال من أعمال التنفيذ المادي لها
عل هو كل زائري نستنتج أن الفاجلمن قانون العقوبات ا) 41(المادة بعد استقرائنا لنص 

كان ذلك بالتحريض أو باالشتراك، وقد  سواءشخص أتى بفعل مجرم قانونا أو ساهم في إتيانه 
يكون بصورة متعددة؛ فالفاعل إذن هو من قام بارتكاب الجريمة وتحققت لها أركانها المادية 

  .والمعنوية
الركن ر وذلك بتوف بمفردهمن هنا فالفاعل األصلي هو كل شخص أتى بفعل مجرم قانونا 

  .أصال باإلشتراك المباشر في الجريمةالمادي؛ فالفاعل األصلي مقترن 
؛ )41(نالحظ أن التشريع الجزائري قد توسع في مفهوم الفاعل في الجريمة بنص المادة 
  :حيث اعتبر التحريض على ارتكاب الفعل بأحد الوسائل المادية التالية من قبيل المباشرة

 .الهبةبالتحريض -أ
 .ريض بالوعدالتح-ب
 .التهديد بإساءة استعمال السلطة-ت
 .)2(التحايل أو التدليس االجرامي -  ث
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  )فكرة الفاعل المعنوي(تعدد الجناة : الفرع الثاني

مة، الجري بتنفيذتفترض فكرة الفاعل المعنوي وجود شخصين؛ االول هو من يقوم  
  .الثاني هو من يدفع هذا الفاعل األصلي إلى ارتكاب الجريمة

تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل المادي للجريمة يكون في الغالب شخصا حسن النية أو غير 
  .مسؤول جنائيا

تعين الجاني على ستستند فكرة الفاعل المعنوي إلى أن يستوي في قيام الجريمة أن ي
أن ى ذا باإلضافة إلتنفيذها باداة أيا كانت طبيعتها ونوعها؛ فاإلنسان عديم اإلرادة الجنائية؛ ه

معيار التمييز بين الفاعل والشريك هو توافر نية الفاعل وٕارادته للسيطرة على المشروع 
  .اإلجرامي، فمن توافرت لديه هذه النية هو فاعل الجريمة

من حمل "من قانون العقوبات على أنه ) 111(قد نص المشرع اإليطالي في نص المادة 
اقب، وذلك بسبب وضعه أو صفته الجريمة شخص غير مسؤول أو غير مععلى ارتكاب 

  .الشخصية فإنه يسأل عن الجريمة المرتكبة وتشدد عقوبته
أما المشرع المصري فلم ينص في قانون العقوبات في شأن الفاعل المعنوي؛ حيث اعتبر 

  .من يدفع غيره إلى ارتكاب الجريمة محرضا فيها
من قانون العقوبات ) 45(قد نص على هذه الفكرة في المادة فالمشرع الجزائري أما عن 

ه الشخصية على ارتكاب ال يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفتمن يحمل شخصا : "على أنه
  .جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها

قد أقرت توصيات مؤتمر أثينا صراحة نظرية الفاعل المعنوي، فقد ورد فيها أنه يعتبر 
 .)1(نفذا ال يجوز تقرير مسؤوليته عنهافاعال غير مباشرا من يدفع إلى ارتكاب الجريمة م
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  الجنائية بالتبعية المساهمة: المطلب الثاني

نشاط المساهم التبعي  اكتسابتعني الصفة التبعية المساهمة في الجريمة اإلرهابية أن 
للصفة غير المشروعة رهن باكتساب المساهم األصلي فعال غير مشروع أو بعبارة أخرى فإن 

إلتصاف نشاط المساهم األصلي بالصفة غير تبعا  التبعي ُيعد غير مشروع  المساهم نشاط
  .)1(المشروعة

فالمساهمة التبعية هي المساهمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة قبل التنفيذ المادي 
، وهم على هذا ال يقومون المجرمر واإلصرار على ارتكاب الفعل يللجريمة؛ أي في مرحلة التفك

  . هذا األساس الشركاء في الجريمةسي، وٕانما بدور ثانوي أو تبعي، ويسمون على بدور رئي
لهذا سنبين في هذا المطلب مفهوم الشريك ونوضح القواعد  العامة في المساهمة 

  .)2(التبعية
  مفهوم الشريك: الفرع االول

نص الشريك هو الذي لم ينفذ الفعل اإلجرامي، ولكنه ساهم في ارتكاب الجريمة؛ حيث 
) 42( حيث تنص المادة من قانون العقوبات) 43) (42(المشرع الجزائري في نص المادتين 

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو "على أنه 
لها مع علمه  المنفذةعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو 

  .)3(كبذل
يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو :"نص على) 43(أما في المادة 

مكانا لإلجتماع الواحد أو أكثر من األشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن 
  .)4(الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال علمهم بسلوكهم اإلجرامي
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  .64، ص 2009-2008السنة الجامعيةاالمنية،  العربية للعلوم

  .11/03/2014، يوم www.desconceils juridiques.comالموقع االلكتروني ) 2(
، يتضمن قانون العقوبات المعدل 1966يونيو  08: الموافق لـ 1386صفر  18: المؤرخ في) 156-66(األمر رقم ) 3(

  .مموالمت
  .الجزائري من قانون العقوبات) 43(المادة ) 4(
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قام بتحديد األفعال التي إذا قام بها شخص اعتبر شريكا في نص  الجزائريفالمشرع 
  :من قانون العقوبات، وهذه األفعال تتمثل فيما يلي) 43(، )42(المادتين 
ويقصد بذلك تقديم العون والمساعدة لمرتكبي الجريمة على شرط : تقديم المساعدة :أوال

   .ذأن تبقى في حدود األعمال التحضيرية أو المسهلة للتنفي
  .تتمثل في كل األعمال التي تسبق مرحلة التنفيذ: األعمال التحضيرية :ثانيا

تكمن في تقديم المساعدة، وبالتالي يعد شريكا كل : األعمال المسهلة في الجريمة :لثاثا
  .)1(من قام بفعل أو اكثر من األعمال التحضيرية أو المساهمة أو المنفذة للجريمة

  عامة في المساهمة التبعيةالقواعد ال: لفرع الثانيا

  .تقتضي القواعد العامة المساهمة التبعية بضرورة  توافر ثالثة عناصر لتحقيقها
العنصر المادي؛ يقصد به ارتكاب فعل من األفعال المنصوص عليها كوسيلة من  .1

 .وسائل اإلشتراك، وأن يرتبط ذلك الفعل بالنتيجة غير المشروعة برابطة سببية عادية
أو شروع معاقب عليه من جانب الفاعل أو  روع سواء في صورة تامةفعل غير مش .2

 .المساهم األصلي
 .أن يتوافر قصد التداخل لدى الشريك .3

  :على ذلك فإنه يمكن رصد ثالثة أركان للمساهمة التبعية في الجرائم اإلرهابية هيبناءا 
  .حق العقاب عليهاهو وجود جريمة إرهابية منصوص عليها وتست: الركن المفترض :أوال      

  .التي نص عليها القانون المساهمةهو ارتكاب فعل من أفعال : الركن المادي :ثانيا
قصد المساهمة أو االشتراك والذي يجب توافره لدى المساهم أو : الركن المعنوي :ثالثا

 .)2(الشريك
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  صور المساهمة في التشريع الجزائري: الفرع الثالث 

ارتكاب الجريمة اإلرهابية؛ حيث حددها المشرع الجزائري في  في تعدد صور المساهمة
؛ حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من 3مكرر) 87(المواد  يقانون العقوبات ف

  .أو يؤسس أو ينظم أو ُيسّير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة او منظمة ينشئ
تي تتمثل في اإلساءة نص على بعض الصور األخرى ال 4مكرر) 87(كذلك في المادة 

) 87(في نص المادة باألفعال اإلرهابية أو تشجيعها أو تمويلها بأية وسيلة كانت، كما أضاف 
اإلرهابية كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو  الجريمةعلى المشاركة في  5مكرر

ل صورة من المطبوعات أو التسجيالت التي تشيد باألفعال اإلرهابية، ومنه سنتناول توضيح ك
  .هذه الصور

  في حماية منظمة إرهابية تسييرالمشاركة في إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو  :أوال

تتمثل هذه الصور في التنظيم الذي تم إنشاؤه أو تأسيسه أو تجري إدارته أو تنظيمه؛ 
حيث يستهدف أغراضا إرهابية؛ حيث أن اإلنضمام يفترض وجود تنظيم قائم غير مشروع، ب

مكرر ) 87(و كان مشروعا ما شّكل اإلنظمام إليه جريمة، وهو منصوص عليه في المادة ألنه ل
  .إلى التنظيم أو المشاركة فيه االنضمامتتمثل أفعال االشتراك في صورتين ) 03(
  امــــــاإلنضم/1

هو تالقي إرادة شخص أجنبي عن التنظيم مع إرادة أعضاء التنظيم أو ممثليه، والذي 
ه الشخص في هذا التنظيم، وهذا اإلنظمام يفترض إبداء رغبة أو تقديم طلب من بمقتضا طخر ني

من جانب أعضاء  يتم قبول هذه الرغبة أو هذا الطلبالشخص الذي يريد اإلنضمام وأن 
التنظيم أو من جانب من له سلطة هذا القبول، فإذا لم يتحقق ذلك ال يحدث اإلنضمام، ولكن 

تضمام من تلقاء نفسه أو أن يحثه شخص آخر، يمكن أن يستوي أن يقدم الشخص طلب اإل
شفاهة أو كتابة، وسواء قدم إلى قائد أو زعيم أو مدير التنظيم  ضمنيايكون الطلب صريحا أو 
  .)1(إلى أي عضو في التنظيم

العبرة في اإلنضمام بواقع الحال، فقد ينخرط الشخص في التنظيم دون طلب ويقبل 
ضمام؛ فالطلب مجرد إجراء شكلي ال يترتب بذاته اإلنضمام إلى التنظيم ذلك فيتحقق االن

  .التنظيم
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  المشاركــــة /2

هي االشتراك في التنظيم بأي صورة؛ فهي تشمل صور اإلشتراك جميعا من مساعدة 
  .وتحريض؛ أي القيام بأي معاونة أو فعل يكون من شأنه مساعدة التنظيم على تحقيق أغراضه

المشاركة أن يحتوي على نشاط مادي ذو طبيعة تنفيذية؛ بل يقوم  من ثم فال يلزم في فعل
المعنوي الذي يكون أكبر في تأثيره من تقديم الدعم المادي؛ بحيث يختلف االنضمام عن  بالدعم

المشاركة؛ فالشخص قد يشارك في أعمال المنظمة دون أن يكون عضوا فيها، كما انه قد ينظم 
  .هاإلى المنظمة ولكنه ال يشارك في

فالمشاركة في المنظمة تعني المشاركة في أغراض وأهداف المنظمة من خالل النصح 
واإلرشاد أو إخفاء بعض أفراد التنظيم أو نقل التعليمات، وهذا قد يحدث دون اإلنضمام 

  .)1(للمنظمة
  قصد االشتراك /3

) ةالمشارك–االنضمام (يجب أن يتوافر لدى الجاني في أي صورة  من صور االشتراك 
القصد الجنائي والذي يتمثل في إنصراف علمه إلى إتيان فعل االشتراك، وأنه يشترك بمقتضاه 
في جريمة قائمة تتمثل في وجود تنظيم غير مشروع ذو غرض إرهابي؛ بل يجب أن ينصرف 

التنظيم أيا كان الباعث على االنضمام  بأغراضعلم الجاني إلى أغراض التنظيم، ويكفي العلم 
ركة بأي صورة وسواء كان مقتنعا بهذه األغراض أم ال وسواء اتجهت إرادته إليها أم أو المشا

  .)2(ال
  وبةـــالعق/4

على أنه يعاقب كل من يشارك أو  3مكرر) 87(قرر المشرع الجزائري في نص المادة 
نشيء ما الجاني الذي يينظم إلى منظمة إرهابية بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة، ا

 .)3(سس أو ينظم أو يسير في أي تنظيم فعقوبته تكون السجن المؤبدأو يؤ 
  
 
  

                                                 

  .173، ص رجع السابق إمام حسانين خليل، الم ) 1(
  .173، ص نفس المرجع) 2(
  .من قانون العقوبات الجزائري) 3(مكرر ) 87(المادة  ) 3(
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  اإلشادة باألفعال اإلرهابية أو تشجيعها أو تمويلها بأية وسيلة :ثانيا

حرص المشرع الجزائري على تجريم األعمال التي يكون من شانها تعضيد ودعم 
ة، ومن ثم فقد جّرم التحريض المنظمات اإلرهابية أو التحريض على ارتكاب الجرائم اإلرهابي

  .)1(والترويج أو تحبيذ أغراض المنظمات اإلرهابية
من قانون العقوبات ) 4(مكرر ) 87(هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة 

سنوات وبغرامة مالية من ) 10(سنوات إلى ) 05(يعاقب بالسجن المؤقت من : "على أنه
أو ) 87(كل من يشيد باألفعال المذكورة في المادة  )دج 500.000(إلى ) دج 100.000(

  ".يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت
  :لهذا سنتناول هاتين الصورتين على النحو التالي

 ).اإلشادة والتشجيع(الجرائم اإلرهابية  حبيذترويج وت -
 .تمويل المنظمات اإلرهابية-

  وترويج الجرائم اإلرهابية  حبيذت/ 1

رة في القيام بعمل الترويج أو القول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى تتمثل هذه الصو 
لتحقيق أغراض ذات طبيعة إرهابية، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت 

  .اإلرهابية للجرائما حبيذتتضمن ترويجا أو ت
  .)2(أفعال الحيازةفي في أفعال الترويج، وكذلك  الشتراكاويمكن حصر أعمال 

نها تحسين هو كل األفعال التي من شأ: ال الترويج ألغراض التنظيمات اإلرهابيةأفع . أ
ونشر هذه األغراض والتقليل من عدم قبولها لدى المجموع سواء من خالل إلقاء 

 .الخطب وكتابة المقاالت أو الرسوم
ي الذ األمرتنظيمات اإلرهابية؛ ال يشترط النص أن يكون القائم بهذا الفعل من أعضاء ال

  .)3(يتصور معه وقوع الترويج من أحد أفراد التنظيم أو من شخص ال ُيعد عضوا في التنظيم
وسائل كثيرة كالتلفزيون؛  تتضمنتتعدد وسائل الترويج؛ فهي غير محددة؛ حيث يمكن أن 

تحمل معنى العالنية؛ أي يكون باإلعالن عنها في مختلف وسائل " الترويج"والفيديو، وكلمة 
  .)1(لعديد من الطرقاإلعالم وبا

                                                 

  .548إمام حسانين عطا اهللا، المرجع السابق، ص ) 1(
  .555، ص نفس المرجع) 2(
  .556، ص  نفس المرجع )3(
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الحيازة هي  :لألغراض اإلرهابية حبيذاما يتضمن ترويجا أو ت الحيازة أو احرازأفعال  . ب
وضع اليد على الشيء على سبيل الملك واالختصاص، سواء وضع الشخص يده 
بنفسه أو اجاز عن طريق شخص آخر يعمل لحسابه، أما اإلحراز فهو االستيالء 

 .المادي على الشيء

تكون بالذات أو بالوساطة، وعلى العكس من اإلحراز ال يتصور إال أن يكون  ازةالحي إن
  .بالذات ألنه استيالء مادي

فالقاسم المشترك في محل الحيازة أو اإلحراز هو أنه الشيء الذي يتضمن ترويجا وتحبيذا 
  :)2(ألغراض التنظيم وهو على نوعين

  نوعها كان اأو التسجيالت أي المطبوعاتالمحررات أو /1

المحرر هو مجموعة من العالمات والرموز التي تعبر عن مجموعة مترابطة من األفكار 
والمعاني الصادرة عن شخص أو أشخاص معينين وتستوي اللغة المكتوب بها المحرر وسواء 

  .كان بخط اليد أو على اآللة الكاتبة
رف إلى أشرطة اما المطبوعات فهي تدخل أيضا في مدلول المحررات والتسجيالت تنص

  .الكاسيت والفيديو
ال تقوم الجريمة بمجرد حيازة أو احراز شيء من ذلك ولكن يجب أن تتضمن هذه ف

ترويجا أو تحبيذا ألغراض المنظمة، والترويج يكون  والتسجيالت المطبوعاتأو  المحررات
اس بنشر هذه األغراض، اما التحبيذ فهو استحسان هذه األغراض وجعلها مفضلة لدى الن

  .)3(بإظهار محاسنها واخفاء مساوئها
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             

  .179ص المرجع السابق ،  ،إمام حسانين عطا اهللا  ) 1(
  .557ص ، عنفس المرج )2(
)3(

  .558، ص  المرجع نفس 
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 �� ا�0/� أو ا��.��� أو ا�-,+�"أ*( و)�/2

 تنصب على أشياء مادية ال تتضمن بذاتها ترويجا أو تحبيذا لألغراض زحراإلالحيازة أو ا
عدادها لالستعمال لى إستعمالها أو إإيازتها وٕاحرازها يكون بالنظر اإلرهابية، ومن ثم فتجريم ح

حيازة أو إحراز وسيلة واحدة  يكفيالترويج أو التحبيذ، وال يشترط حيازة اكثر من وسيلة؛ بل  في
يرى أن تكون هذه الوسيلة  اآلخرسواء كانت وسيلة طبع أو تسجيل أو إعالنية، والبعض 

  .)1(ما ذكرمشيء  إذاعةاستعملت أو أعدت لالستعمال لطبع أو تسجيل أو 
كن المعنوي في االشتراك من القصد الجنائي الذي يجب توافره يتكون الر : قصد اإلشتراك/ 3

لدى من يروج أو يحوز أو يحرز اشياء تتضمن ترويجا أو تحبيذا ألغراض المنظمات 
  .اإلرهابية، ويتكون هذا القصد من العلم واإلرادة

على ذلك فيجب أن ينصرف علم الجاني بأنه يستخدم أي طريقة من طرق الترويج 
ظمات اإلرهابية، كما يجب أن تتجه إرادته إلى استعمال هذه األشياء أو إتيان ألغراض المن

  .)2(أفعال الترويج لهذه األغراض
عقوبة مرتكب هذه ) 04(مكرر ) 87(حدد المشرع الجزائري في نص المادة : العقوبة /4

 100.000(سنوات وبغرامة مالية من ) 10(سنوات إلى ) 05(من  المؤقتالجريمة بالسجن 
  .)3(دج) 500.000(إلى ) دج

  تمويل المنظمات اإلرهابية :لثاثا

يعتبر تمويال لإلرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 
مكرر من قانون العقوبات؛ أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة ) 87(

شروع وبإرادة الفاعل من خالل تقديم أو جمع كانت مباشرة أو غير مباشرة أو شكل غير م
االموال بنية استخدامها أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا من اجل ارتكاب 

وصوفة بإفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول مالجرائم ال
  .به

إرتكاب الفعل اإلرهابي وسواء تم استخدام هذه تعتبر الجريمة المرتكبة سواء تم أو لم يتم 
  .ولم يتم استخدامها الرتكابهأاألموال 

                                                 

  .559ص  المرجع السابق،،إمام حسانين عطا اهللا )  1(
  .561، ص نفس المرجع ) 2(
  .من قانون العقوبات الجزائري) 4(مكرر ) 87(المادة ) 3(
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  .)1( )12/02(من االمر ) 03(يعد تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا، وهذا حسب المادة 
جريمة تمويل االرهاب جريمة عمدية، ويتمثل الركن المعنوي فيها بالقصد الجنائي العام 

ي يتوافر بعنصرية العلم واإلرادة، وهو أن يعلم الجاني أن السلوك الذي والخاص؛ فالقصد الجنائ
  يأتيه غير مشروع قانونا وأن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك وٕارادة النتيجة

ذ يشترط وجود نية بل يتطلب القصد الجنائي الخاص؛ إ ال يكتفي بالقصد الجنائي العامف
ومنحهم األغراض  اإلرهابية الجماعاتمداد خاصة لدى الجاني تتمثل في أن يكون قصده إ

 .)2(الالزمة لتنفيذ أعمالهم اإلجرامية
إخالء سبيل  حتى و لو كان بمبررلإلرهابيين الجزائر جرمت دفع الفدية مع اإلشارة فإن 

أن أموال الفدية التي تحصل عليها هذه الجماعات من وراء إلى  مشيرة ين الرهائن المختطف
مساعي دبلوماسية على أكثر من وقامت بالمصدر الرئيس لتمويلها،  يمثل"عمليات الخطف 

كونها تطيل عمر ) دفع الفدية لإلرهابيين(صعيد، وحّذرت جميع دول العالم من خطورة الظاهرة 
  .اإلرهاب وتقوي نشاط العناصر اإلجرامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

: انون رقم، يعدل ويتمم الق2012فبراير  13الموافق لـ 1433ربيع األول عام  20: المؤرخ في) 02-12(االمر رقم ) 1(
والمتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01

  .اإلرهاب ومكافحتهما
  .15/03/2014، يوم  www.alhewar.orgالموقع االلكتروني ) 2(
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تي تشيد باألفعال ت الأو التسجيال المطبوعاتإعادة طبع أو نشر الوثائق أو / رابعا

  اإلرهابية

تعتبر هذه الصورة من صور المساهمة الجنائية بالتبعية في الجرائم اإلرهابية ملحقة 
بالصورة السابقة التي تتحدث عن اإلشادة وتشجيع األعمال اإلرهابية، وهي تتحدث عن أحد 

ما يحتوي على  ع أو تسجيلطباألشكال المحددة في هذه اإلشادة والمتمثلة في إعادة نشر أو و 
مكرر ولذلك فإن المشرع الجزائري في هذه الحالة ) 87(إشادة باألفعال المذكورة في المادة 

والوثائق أو التسجيالت التي تشيد باإلرهاب، وقد  المحررات يتحدث عن إعادة نشر أو طبع 
في أقوال  سبق وأن فصلنا الحديث عن أنواع اإلشادة وأشكالها سواء تمثلت في أعمال كتابية أو

ومهما كانت الوسائل، وقد تكون هذه الصورة أكثر وضوحا في اإلشارة إلى الترويج ألن إعادة 
النشر أو الطبع تفيد بشكل واضح أن المقصود هو الترويج لما تحتويه هذه المطبوعات أو 

  .أو الوثائق تالتسجيال
د، ولم يكتف بالعلم قد اشترط المشرع الجزائري العمدية في هذه الحالة؛ أي تحقق القص

كما في الحاالت السابقة للمساهمة، ويرجع إشتراط العمد في هذه الحالة لتجنيب المسؤولية عمن 
  .)1(يعيد نشر هذه المطبوعات أو الوثائق دون قصد

                                                 

  .228دبابش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص ) 1(



 

  الثاني الفصل

األحكام اإلجرائية و أحكام العقاب 

الجريمة اإلرهابية في التشريع 

  الجزائري

  



 .يةاإلرهاب الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية األحكامـــــــ ا�
	�� ا���� 
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  اإلرهابية الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية األحكام :الفصل الثاني 

عرفت الجزائر منذ العشرية االخيرة ظاهرة مأساوية تدهورت فيها االوضاع خاصة في 
، وتفاقمت بعد ذلك؛ حيث غيرت النسق القيمي للمجتمع الجزائري نتيجة عوامل 1988سنة 

لشخصية الجزائرية، وما كان بوسع الجزائريين الذين عديدة، حيث انعكس على تماسك ووحدة ا
  .استوعبوا ما وقع إال ضبط النفس للخروج من تلك الديمومة والقضاء على العنف

 و القضاء عليها لمواجهتها عقابية و رادعة آليات نسهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى 
. رها جنايات غير قابلة للتقادمحيث قام بتشديد عقوبات هذه الجريمة و اعتبارها في ابسط صو 

في المرة  بنى سياستهتو بعد فشل هذه السياسة الجزرية انتهج المشرع مسلكا مغايرا و ذلك بأن 
للحد منها خاصة بعد تأكده من أن هذه الجريمة في تصاعد  على األليات التحفيزية الثانية
ه دعمت إجراءات العفو، إعداد قانون الرحمة الذي بواسطت االليات، ومن أهم هذه مستمر

وتخفيف العقوبات لتشمل أكبر عدد ممكن من التائبين والراغبين في العودة إلى الطريق السوي؛ 
إال أن هذا القانون لم يحقق الهدف المنشود؛ مما ادى بالمشرع الجزائري إلى سن إجراء ثاني 

ة الوطنية إلطفاء الفتنة من أجل إيجاد مخرج لهذه المأساة؛ حيث تعالت نداءات السلم والمصالح
  .ضمن سلسلة مبادرات عّبرت عن وعي الطبقة السياسية بخطورة االزمة

ومن أجل تخطي هذه األخيرة عرض قانون استعادة الوئام المدني الذي نص على حق 
الضحايا وذوي الحقوق في تأسيسهم كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق 

  .ات على عاتق الدولةبهم، كما تدفع التعويض
وكذلك المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمعروفة بقانون المصالحة 

  .واجهتها لإلرهابم الوطنية؛ ميزت هذه االخيرة في
حيث خصصنا المبحث األول اآلليات العقابية و  حثين التاليينه في المبوهذا ما سنوضح

  .ت التحفيزيةفي المبحث الثاني تناولنا اآلليا
 
 
 
 
 



 .يةاإلرهاب الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية األحكامـــــــ ا�
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  المتابعة في الجريمة اإلرهابية  تإجراءا:  المبحث األول

الخطيرة التي هددت كيان الدولة وتسبب في تحقيق أضرار الجريمة اإلرهابية من الجرائم 
عامة للمجتمع كونها تمس المصالح المحمية قانونا مما يستوجب ويبيح للسلطات العامة من 

العقوبات وردع مرتكبي الجرائم اإلرهابية حماية للمجتمع من هذه الجرائم   إمكانية تدخلها لتوقيع
هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إخضاع الدعاوي العمومية المتعلقة بها إلى أحكام إجرائية 
خاصة ومتميزة بهدف سرعت البث فيها ، وعليه يتعين التطرق إلى خصوصية الجريمة 

ئية سواء من حيث المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة، وهي ثالث اإلرهابية من الناحية اإلجرا
  : مراحل كالتالي

 .مرحلة البحث وجمع االستدالالت وهي من صالحيات الضبطية القضائية  -

 .مرحلة التحقيق وهي من صالحيات قاضي التحقيق وغرفة االتهام  -

 .مرحلة المحاكمة وهي من صالحيات قاضي الحكم  -

  رحلة البحث والتحري م: المطلب األول   

يعتبر البحث و التحري عن الجرائم و ضبط مرتكبيها أهم دور منوط بعناصر الضبطية  
القضائية الذين يعتمدون في مجال الجرائم اإلرهابية من أجل مكافحتها و القضاء عليها على 

في ا للغرض المنشود و المتمثل قيقو تح أساليب و وسائل خاصة في التعامل مع المشتبه
نجد أن المشرع الجزائري وسع اختصاص ضابط الشرطة  القضاء على ظاهرة الجرائم اإلرهابية

غير أنه فيما يتعلق ببحث  «: على أنه  7في القفرة ) معدلة (  16القضائية في نص المادة 
ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة 

ة اآلتية للمعطيات وجرائم تبيض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف يمتد المعالج
اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل اإلقليم الوطني ويعلم هؤالء تحت إشراف النائب 
العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليما بذلك في 

  .(1)جميع الحاالت

أما في مجال إجراء التفتيش نجد أن المشرع الجزائري منح لضابط الشرطة القضائية القيام    
ق إ ج في الفقرة  45بهمة التفتيش بهدف الكشف عن أدلة الجريمة حيث نص عليها في المادة 

                                                 
(1)

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66ألمر رقم ا  
 .ل والمتمم المعد
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ائم إذا تعلق األمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجر  «األخيرة بأنه 
الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة 

ق إ ج على هذه الجرائم ) معدلة( 44بالتشريع الخاص بالصرف أنه ال تطبق أحكام المادة 
لكونها ذات طبيعة خاصة حيث أصبح يمارس إجراء التفتيش دون إذن مسبق وخارج المواقيت 

  . (1)من قانون اإلجراءات الجزائية  44ة المنصوص عليها في المادة الزمني
من قانون ) معدلة (  47أما بالنسبة إلجراء الحجز فقد نص عليه المشرع في المادة    

اإلجراءات الجزائية في الفقرة الثالثة  على أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل 
ساعة من ساعات النهار  أو الليل وعلى امتداد التراب  محل سكني أو غير سكني في كل

وٕاذا رأت الضبطية القضائية  أن  1الوطني وذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية
ساعة ولكن إذا تعلق  48مقتضيات التحقيق  تتطلب احتجاز الشخص فأجال التحقيق هي 

مرات وذلك طبقا  5ريبية يجوز تمديدها األمر بالجرائم الموصوفة باألعمال اإلرهابية أو التخ
  .  (2)من قانون اإلجراءات الجزائية ) معدلة( 51لألحكام المنصوص عليها في المادتين 

  مرحلة التحقيق : المطلب الثاني     

من إجراءات البحث و التحري األولية الالزمة يكونون   بعد إنتهاء عناصر الضبطية القضائية
ر التي تم تحريرها أثناء قيامهم بمهامهم ثم يقدم الملف المذكور إلى ملفا يضم مختلف المحاض

وكيل الجمهورية الذي هو على إتصال مسبق بالوقائع موضوع البحث و التحري األولي ليقوم 
بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها سواء كان ذلك ضد مجهول أو ضد شخص مسمى أو 

ة له قانونا و في هذا اإلطار يحرر مطلبا إفتتاحيا عدة أشخاص عمال بسلطة المالءمة المخول
يحال الملف بموجبه إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة إجراءات التحقيق الذي , للتحقيق 

من قانون اإلجراءات الجزائية  66يعتبر وجوبيا في مثل هذه األحوال عمال بمقتضيات المادة 
  .الجرائم األخرى  صة وتكون كاستثناء عنفالتحقيق في الجرائم اإلرهابية له إجراءات خا

                                                 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية) معدلة( 44المادة   (1)
 .من قانون إجراءات الجزائية) معدلة(  47المادة  (2)
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بالنسبة الختصاص قاضي التحقيق فهو يتحدد محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد   
األشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض  عل حد هؤالء األشخاص حتى 

  .لو كان هذا القبض قد حصل  لسبب آخر 
ئم اإلرهابية يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص المحاكم إال أنه في الجرا    

  . (1)من قانون اإلجراءات  الجزائية ) معدلة( 40وهذا حسب نص المادة . األخرى 
أما بالنسبة للتحقيق اإلبتدائي في الجرائم اإلرهابية يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن     

  : يأذن بما يأتي 
 . التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية اعتراض المراسالت -

 وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم -
المتفوه بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

عمومية أو  عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو
  .التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

يسمح اإلذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحالت السكنية أو  -
ق أج وبغير علم أو رضا األشخاص  47غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

  .الذين لهم حق على تلك األماكن
ات المأذون بها على هذا األساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية في حالة تنفذ العملي  

فتح التحقيق القضائي تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقيق وهذا حسب 
  .(2)مكررة من قانون اإلجراءات الجزائية 65نص المادة 

مرات إذا تعلق األمر بجنايات موصوفة  5أما بالنسبة  لمدة الحبس المؤقت فيجوز تمديدها   
مكرر  125بأفعال إرهابية أو تخريبية كلما اقتضى ضرورة تمديدها  وهذا حسب نص المادة 

  .(3) )معدلة (

   

                                                 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية ) معدلة (  40المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائية  5مكرر  65المادة  (2)

(3)
 .راءات الجزائيةجاإلمن قانون ) معدلة(  47المادة  
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كحد أقصى  أشهر 8أما بالنسبة لقرارات غرفة اإلتهام فإنها تصدر قرارها في الموضوع في أجل 
هابية و تخريبية و الجرائم العابرة للحدود الوطنية إذا إذا تعلق األمر بجنايات موصوفة بأفعال إر 

  .(1)لم يتم الفصل في اآلجال المحددة وجب اإلفراج عن المتهم تلقائيا
  مرحلة المحاكمة : المطلب الثالث    

مرحلة المحاكمة هي مرحلة مصرية في الدعوى الجنائية ، فبعد إتمام إجراءات التحقيق    
على مستوى جهات التحقيق يفصل في القضية في جهات الحكم فالجهة  والتحري وٕاثبات الوقائع

المختصة للفصل في األفعال اإلرهابية أو التخريبية هي محكمة الجنايات وكذلك في الفصل 
الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار نهائي من غرفة االتهام حسب  ما نصت 

  .(2)انون اإلجراءات الجزائية من ق) معدلة(   248عليه المادة 
سنة كاملة الذين ) 16(كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة    

ارتكبوا  أفعاال إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة االتهام وهذا حسب ما 
 .(3)من قانون اإلجراءات الجزائية ) معدلة(  249نصت عليه المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية) جديدة(مكرر  197المادة   (1)
 .من قانون اإلجراءات الجزائية) معدلة(   248المادة  (2)
(3)

 .من قانون اإلجراءات الجزائية) معدلة(  249المادة  
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  العقوبات المقررة للجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري: بحث الثانيالم

العقوبة هي الجزاء الجنائي الذي يوقعه المجتمع على المجرم مؤاخذة له عما اقترفه من 
فعل أو امتناع عن القيام بعمل وهي محدة في القانون على سبيل احلصر طبقا لمبدأ شرعية 

ال يمكن للجهات القضائية أن تصدر أية عقوبة في جريمة غير منصوص عليها  العقوبة؛ حيث
  .في التشريع

بما أن الجريمة اإلرهابية أخطر ما هدد كيان الدولة اجلزائرية، واحدث اضطرابا في 
استقرارها وأمنها، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري أن يقرر عقوبات صارمة لمرتكبيها يهدف من 

اص من الجناة وذلك لحميلة السالمة الجسدية للمواطنين وممتلكاتمه وكذا سالمة خاللها االقتص
  .المؤسسات العمومية

فقد أراد المشرع أن تكون القواعد الموضوعية مشددة في الجريمة  األغرهابية لذاتها أو 
 المسهلة لها؛ حيث نجده ميز بين العقوبات لكل جريمة من الجرائم اإلرهابية على ِحدى، كما

 )1(قسمها إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية
  

  أنواع العقوبات المقررة للجريمة اإلرهابية: األول مطلبال

 1مكرر  87نصت المادة  25/05/1995: المؤرخ في) 95/11(بناًء على االمر رقم 
 منه على العقوبات التي يتعرض لها مرتكبي األفعال الموصوفة باعمال إرهابية وتخريبية والتي

  :هي الكالتالي
 .عندما تكون العقوبة المنصوص عليها قانونا السجن المؤبد: اإلعدام -
إلى  10عندما تكون العقوبة المنصوص عليها السجن المؤقت من : السجن المؤبد -

 .سنة 20
سنة إذا كانت العقوببة املنصوص عليا قانونا ) 20(إلى ) 10(من :  السجن المؤقت -

 .سنوات 10إلى  05السجن المؤقت من 
  .تكون العقوبة مضاعة بالنسبة للعقوبات األخرى -

مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة؛ أي انه تم تشديد  60تطبق أحكام المادة 
مادة في  11العقوبات في األفعال الموصوفة باإلرهاب والمساس بأمن الدولة، وقد تم إضافة 

                                                 
 .11/04/2014يوم  www.droit-dz.com: الموقع االلكتروني  )1(
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تضمنت  أحكام األفعال الموصوفة  10مكرر  87دة مكرر إلى امال) 87(هذا الباب من المادة 
  .)1(إرهابية وتخريبية

  وتخريبيةأ عمال إرهابيةبأعقوبات الجرائم الموصوفة : الثاني المطلب

إن المشرع الجزائري حدد العقوبات للجرائم اإلرهابية لكل منها على حدة وهذا ما سنوضحه 
  :كاآلتي
أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير أية جمعية  يعاقب المشرع الجزائري على جريمة إنشاء -

أو جماعة أو منظمة يكون غرضها او تقع أنشطتها على األفعال اإلرهابية أو 
 .التخريبية بالسجن المؤبد

أما االنخراط في جمعية إرهابية مهما كان شكلها فتكون عقوبة اإلرهابي هي السجن  -
  .سنوات إلى عشرين سنة) 10(المؤقت من عشر 

مكرر أو  87اقب المشرع الجزائري كل من يشيد باألفعال المذكورة في المادة كما يع-
  .دج 500.000دج إلى  100.000يقوم يتشجيعها، وكذلك بغرامة مالية من 

كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيالت تكون عقوبته  -
دج  100.000ات وبغرامة من سنو ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(السجن المؤقت من خمس 

  .دج 500.000إلى 
ما عقوبة الجزائري الذي ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أفعالها أ -

سنة، ويغرامة مالية من  20سنوات إلى  10غير موجهة ضد الجزائر بالسجن المؤقت من 
األفعال  دج، وتكون بالسجن المؤبد لما تستهدف هذه 1.000.000دج إلى  500.000

  .)2(اإلضرار بالجزائر
عقوبة حيازة أسلحة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها 

أيصدرها أو يضعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطات المختصة هي السجن 
. 1.000.000دج إلى 500.000سنة و بغرامة مالية من  20سنوات إلى  10المؤقت من 

  .باإلعدام كل من حاز لمواد المتفجرة أو قام بصناعتها أو متاجرتهاو 

                                                 
 .11/04/2014يوم   www.droit-dz.com االلكترونيلموقع ا  )1(
, دار هومة للنشر و التوزيع, الطبعة األولى,  )الخاص القسم(الجزائري  مذكرات في القانون الجزائي, بن وارث مصطفى )2(

  .70ص,2004سنة , الجزائر
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  :مكررة وذكر أنه 87كما نص المشرع وأكد على التسديد في المادة  -
سنة، عندما تكون العقوبة المقررة السجن  20ال يمكن أن تصدر عقوبة أقل من  *
  .المؤبد

  .قتنصف العقوبة عندما تكون العقوبة المقررة السجن المؤ  *
لقد نصت النصوص المتعلقة بالجرائم اإلرهابية على وجوب تسليط العقوبة التبعية 

  .والعقوبة التكميلية
جريمة إلقاء خطبة داخل  2001جوان  26المؤرخ في  09-01قد إستحدث المشرع رقم 

دج إلى  10.000سنوات وغرامة من 3مسجد دون ترخيص، وعقوبتها الحبس من سنة إلى 
  . )1(دج 100.000

  التحفيزيةاآلليات : المبحث الثالث

الجريمة التي إتخذها في مراحله األولى للقضاء على  عد فشل المشرع في هذه السياسة الردعيةب
فكر في مسلك مغاير و ذلك بإيجاد سياسة جنائية تحفيزية يشجع من خاللها اإلرهابيين على   اإلرهابية

وهذه اآلليات التحفيزية ,العودة لإلنضمام داخل المجتمع  التخلي عن هذه األفعال اإلرهابية والتوبة و
  .كانت على ثالث مراحل متتالية

  )12-95(قانون تدابير الرحمة رقم : ولاأل المطلب 

في إيجاد حلول  الجزائريفكر المشرع ) 1995-1993(بتأزم الوضع خاصة في سنة 
خففة نوعا ما للعقوبات أكثر ليونة من النصوص العقابية المشددة، وذلك بوضع تدابير م

ين وضعوا حدا لنشاطهم اإلرهابي، ٕانساقها نحو إطار الرحمة التي تمس اإلرهابيين التائبين الذو 
 25:الموافق لـ 1425رمضان  25: المؤرخ في) 12-95(مر رقم األهذه التدابير جاءت في 

  .)2(المتصمن تدابير الرحمة 1995فيفري 
السلطات عن ن الذين سلموا انفسهم تلقائيا وأشعروا ييخص هذا االمر المجرمين اإلرهابي

  .ن مواصلة النشاطات اإلرهابية، وهذا القانون هو بمثابة قانون مكافأة أو قانون التوبةعتوقفهم 
ة المختصلهذا األمر خاصية عدم المتابعة ضد من سلم نفسه تلقائيا للسلطات ف

مشرع لم يذكرها بدقة، ولم يحدد هذه السلطات وهنا ال) القضائية، االدارية، المدنية والعسكرية(

                                                 
 .71ص,المرجع السابق, بن وارث مصطفى )1(
  .يتضمن تدابير الرحمة 1995فبراير  25الموافق لـ 1415رمضان  25المؤرخ في ) 12-95(االمر رقم  ) 2(
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وقيامه بإشعارها عن توقفه عن اداء كل نشاط إرهابي أو تخريبي، وهو ما جاء به نص المادة 
  :فصول) 03(مادة مقسمة إلى ) 12(وتضمن هذا االخير ) 12-95(االولى من االمر 

 .متعلق بتدابير الرحمة: الفصل االول •
 .جراءاتباإلمتعلق : الفصل الثاني •
 .يشمل احكام خاصة: الفصل الثالث •

  الموضوعيةالقواعد : ولاأل  الفرع

رحمة على انه وفقا من قانون ال  )12-95(في األمر رقم نص المشرع في المادة االولى 
تدابير الرحمة،  األمر، يحدد هذا الجزائري من قانون العقوبات )92) (52(ألحكام المادتين 

كيفيات المطبقة على األشخاص المتابعين بجرائم  اإلرهاب أو التخريب وكذا القواعد والشروط وال
والذي سلموا انفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو 

  .)1(تخريبي
القانونية سواء  راألعذامن قانون العقوبات نجدها تنص على ) 52(بالرجوع إلى المادة 

ما تخفيف العقوبة، وفي حالة اإلعفاء يجوز للقاضي أن يطبق تدابير أعذارا معفية وإ  أكانت
  .)2(االمن على المعفي عنه

من قانون العقوبات التي تحدد األعذار القانونية لإلعفاء من العقوبة أو ) 92(اما المادة 
تخفيفها بالنسبة لكل من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد امن 

  .)3(لة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيهاالدو 
  :يتمثل في شكلين هما) 12-95(في األمر  اإلفادةمنه نستنتج أن موضوع 

 .اإلعفاء من المتابعة -
 .التخفيف من العقوبة -

 
 
 

                                                 
  ).12- 95(المادة االولى من االمر ) 1(
  .من قانون العقوبات الجزائري 52المادة ) 2(
  .من قانون العقوبات الجزائري 92المادة ) 3(
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  اإلعفاء من المتابعة: أوال

ال ُيتابع : "في الفصل األول منه على أنه) 12-95(نصت المادة الثانية من االمر 
من ) 03(مكرر ) 87(ئيا من سبق أن انتمى إلى احدى المنظمات المذكورة في المادة قضا

مكرر من ) 87(قانون العقوبات، ولم يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
، او مست بالسالمة المعنوية أو دائماقانون العقوبات، ادت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا 

  .)1(نين أو خربت امالكا عمومية أو خاصةالجسدية للمواط
ال يتابع قضائيا أيضا : "على أنه )12-95(ا نصت كذلك المادة الثالثة من األمركم

دية اخرى وقام بتسليمها تلقائيا ماالشخص الذي يكون حائزا على اسلحة ومتفجرات أو وسائل 
  .)2("إلى السلطات

أن حاالت اإلعفاء من ) 12-95(من االمر ) 3(و) 2(نستنتج من خالل المادتين 
  :العقوبة تتقرر لألشخاص التالية

أي تضم كل ) 03(مكرر ) 87(في المادة  المذكورةتضم الذين انتموا إلى المنظمات  •
أو شاركوا في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات التي  انخرطواالذين 

 :يكون غرضها
  .في أوساط السكانبث الرعب أو خلق جو إنعدام االمن  -
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل من الطرق والتجمهر أو االعتصام في الساحات  -

  .العمومية
  .و تدنيس القبورأمة والجمهورية ونشب عتداء على رموز األاإل -
اإلعتداء على وسائل المواصالت والنقل والملكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عليها  -

  .دون مسوغ قانونيحتاللها إأو 
  .أو في المياه ة أو تسريبها في الجو أو األرضاالعتداء على المحيط أو ادخال ماد -
عرقلة عمل السلطات العمومية او حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير  -

  .المؤسسات المساعدة للمرفق العام

                                                 
  ).12-95(من األمر  الثانيةادة الم) 1(
  ).12-95(المادة الثالثة من االمر) 2(
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ها أو ممتلكاتهم أو عرقلة عرقلة سير المؤسسات العمومية او االعتداء على حياة أعوان -
  .والتنظيماتق القوانين تطبي

كما تضم حاالت اإلعفاء أيضا كل من حاز أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية  -
 .اخرى، وقام بتسليمها تلقائيا إلى السلطات

ستفادة من عدم المتابعة القضائية بشرط أال يكون اإلرهابي قد ارتكب حيث قّيد المشرع اإل
ن جرائم قانون العقوبات أدت إلى القتل أو تسبيب العجز أو مست بالسالمة أية جريمة م

  .المعنوية أو الجسدية للمواطنين أو خربت أمالكا سواء كانت عمومية أو خاصة
القضائية أو  بعةاالمتان اإلفادة تتعلق بعدم ) 03(والمادة ) 02(يتضح من خالل المادة 

ة بخصوص هاتين الفئتين يأن تحرك الدعوى العموم مر يخص النيابة كجهة متابعة وعليهااأل
طالما كانت الشروط المذكورة سلفا متوفرة، وٕاذا حّركت النيابة الدعوى العمومية فإن على قاضي 

  .تحقيق فتحإذا الدعوىالتحقيق أن صدر امرا بانتفاء وجه 
البراءة، المتابعة وليس حكم ب إجراءاتاما قاضي الموضوع فعليه أن يصدر حكمه ببطالن 

وهذا ما يختلف عن األعذار المعنية، كما أن االستفادة من وقف المتابعة القضائية ينحصر في 
  .)1(الفاعل أو المعني فقط دون سواه من المساهمين أو الشركاء

  التخفيف من العقوبة: ثانيا

في حالة ارتكاب األشخاص "على أنه ) 12-95(من األمر ) 04(نصت المادة 
تسببت في قتل شخص أو في إصابته بعجز مر جرائم من هذا األ األولىالمادة المذكورين في 

  :دائم فإن العقوبة المستحقة تكون
كانت  إذاسنة ) 20(خمس عشرة  سنة و) 15(لمدة تتراوح بين  المؤقتالسجن  -

 .العقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة اإلعدام
خمس عشرة سنة إذا ) 15(ات وعشر سنو ) 10(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين  -

 .دكانت العقوبة المستحقة السجن المؤب
 .)2(وفي كل الحاالت األخرى تخفف العقوبة بنصفها -

                                                 
جامعة محمد خيضر ،) مذكرة ليسانس(عالجة القانونية للجريمة اإلرهابية في الجزائر، المحمالوي سهيلة، جاري كاميليا، ) 1(

  .46، ص 2011/2012الجامعيةسنة البسكرة، 
  ).12- 95(من االمر  )04(المادة  ) 2(



 .يةاإلرهاب الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية األحكامـــــــ ا�
	�� ا���� 

 

 13 

إذا كان االشخاص المذكورون في : "من هذا االمر على أنه) 08(كما نصت المادة 
بوا جرائم عشرة سنة وارتك) 18(ستة عشر سنة و) 16(بين  أعمارهمقصرا، تتراوح  األولىالمادة 

موصوفة بجرائم إرهاب أو تخريب تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة عشر 
  .)1(سنوات) 10(

إذا كان األشخاص المذكورون في المادة االولى من هذا "تنص على انه ) 09(اما المادة     
، وارتكبوا جرائم اثنتين وعشرين سنة) 22(ثماني عشرة سنة و) 18(االمر تترواح أعمارهم بين 

) 15(أو تخريب تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة  اإلرهابموصوفة بجرائم 
  .)2(خمسة عشر سنة

  القواعد اإلجرائية: الثاني الفرع

على إجراءات المتابعة؛ حيث ميز فيهم بين ) 12-95(نص المشرع الجزائري في االمر 
من تخفيف  ةالخاصة باالستفادمتابعة وبين اإلجراءات عن ال باالعتداءاإلجراءات الخاصة 

  .العقوبة و هذا ما سنوضحه
  ءات االستفادة من اعفاء المتابعةإجرا: أوال

ستفادة من اعفاء المتابعة إلاعن اإلجراءات ) 12-95(مر نصت المادة السادسة من األ 
ا االمر الحضور تلقائيا من هذ) 3(و) 2(يجوز لألشخاص المذكورين في المادة "القضائية بانه 

أو العسكرية مرفقين عند االقتضاء بولي امرهم  المدنيةامام السلطات القضائية أو االدارية او 
  .أو محاميهم؛ حيث يسلم لهم فورا وصل يسمى وصل الحضور/و

تسلم السلطات القضائية خالل أجل ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تسليم الوصل 
  .عبارة مستفيد من تدابير الرحمة للمعني وثيقة تتضمن

بير مؤقتة ايجوز عند الضرورة وبطلب من المعني باألمر للسلطات المختصة إتخاذ تد
  .لحمايته بدنيا، وفي كل الحاالت يجب تبليغ السلطات القضائية

  
  

                                                 
  ).12- 95(من االمر ) 08(المادة ) 1(
  .)12- 95(من االمر ) 09(المادة  )2(
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  .)1(يجوز إخضاع األشخاص المذكورين في هذه المادة لفحص طبي بناًءا على طلبهم
  :ه المادة يتضح أنمن استقرائنا لهذ

 اإلجراءاتاألشخاص الذين قد يستفيدون من االعفاء من المتابعة عليهم اتباع هذه  -
  ).12-95(من األمر ) 06(المنصوص عليها في المادة 

األشخاص الذين يستفيدون من اإلعفاء يمكنهم طلب  اتخاذ اي تدابير قانونية، وهذا  -
 .الطلب يوجه إلى السلطات المختصة

  .األشخاص المستفيدين من االعفاء لفحص طبي بناًءا على طلبهماخضاع  -
  االستفادة من المتابعة القضائية إجراءات: ثانيا

ستفادة في حالة المتابعة القضائية تكون بالنسبة لألشخاص الذين سلموا انفسهم إن اإل -
 تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروهم بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي، وهذا

 ).12-95(حسب المادة االولى من االمر 
تطبق اإلستفادة على األشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية بالغين كانوا أو قصر  -

  :من هذا األمر) 07(حسب االجراءات المنصوص عليها في المادة 
 ).دارية، العسكرية، المدنيةالقضائية، اإل(أن يحضروا تلقائيا امام السلطات  -
 .م عن أي نشاط إرهابي أو تخريبيأن يثبتوا توقفه -
  )12- 95(من االمر) 11، 10، 9، 8، 4(يحول األشخاص المذكورون في المواد  -

 .فورا إلى المحكمة املختصة لتقديمهم امام وكيل الجمهورية
 ..يجب على وكيل الجمهورية فورا تحرير محضر معاينة وتحريك الدعوى العمومية -
 .)2(اله لفحص طبي بناًءا على طلبهماألشخاص المذكورين أع إخضاعيجوز  -

  
 
  
  
 

                                                 
  ).12- 95(من االمر ) 06(المادة ) 1(
  ).12-95من االمر ) 07(المادة ) 2(
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  وانع االستفادة من تدابير الرحمةم: ثالثا

تحت عنوان أحكام خاصة في ) 12-95(نص المشرع في الفصل الثالث من االمر 
ال يستفيد األشخاص المذكورون في المادة األولى من هذا األمر "منه على أنه ) 10(المادة 

أعاله جريمة موصوفة بجريمة ) 06(لوثيقة المشار إليها في المادة الذين ارتكبوا بعد تسليمهم ا
  .)1("إرهاب أو تخريب من أحكام هذا األمر، ومن األعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات

، 8، 4(ال يستفيد األشخاص المذكورون في المواد : "على أنه) 11(كما نص في المادة 
محاكمتهم جريمة موصوفة بجريمة إرهاب أو تخريب من من هذا األمر الذين ارتكبوا بعد ) 9

  .)2(، ومن األعذار المنصوص عليها في قانون العقوباتاألمرأحكام هذا 
و من تدابير الرحمة،  من اإلستفادةرم األشخاص حنستنتج من خالل المادتين أن المشرع 

قيام باالعمال اإلرهابية أو ثم عاودوا الهذا بالنسبة لألشخاص الذين إاستفادوا من تدابير الرحمة 
من قانون ) 92) (52(من األعذار المنصوص عليها في المادتين  كما حرمهم أيضاالتخريبية، 

  .العقوبات الجزائري
 إطاروالذي صدرت ضدهم احكام بأنه في  سبة للمستفيدين من تخفيف العقوبة،اما بالن

خففة إذا ارتكبوا مجددا جرائم إرهابية أو تدابير الرحمة فإنهم ال يستفيدون ثانية من األعذار الم
تخريبية؛ بل يقتادون امام الجهات القضائية المختصة، ويتم تقديمهم امام وكيل الجمهورية 
لتحريك الدعوى العمومية، ومحاكمتهم ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة قانونا من دون تخفيفها ألن 

  .)3(ألمرالمشرع منح فرصة واحدة لإلستفادة من أحكام هذا ا
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).12- 95(من االمر ) 10(المادة  )1(
   ).12- 95(من االمر ) 11(المادة  )2(
  .49حمالوي سهيلة، جاري كاميليا، المرجع السابق، ص ) 3(
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  )08-99(قانون الوئام المدني : الثاني المطلب 
توصيات مهمة من عفو وتخفيف للعقوبات ) 12-95(قدم قانون تدابير الحرمة 

  .الذي اوقفوا نشاطهم اإلرهابي المذنبينالمفروضة على 
، نينة واالمن بين الناسن إال أنها فشلت في إستعادة الطمألكن رغم ما قدمه هذا القانو 

إلى طرح مشروع  1999وهو ما دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه عام 
قانون "تضمن محاولة إعادة روح التسامح بين المواطنين ووضعه في إطار قانوني يسمى بـ

يوليو سنة  13الموافق لـ  1420ربيع األول عام  29: المؤرخ في" استعادة الوئام المدني
؛ حيت لقي تجاوبا مع مسعاه وهو 15/09/1999: رح لالستفتاء الشعبي في، والذي طُ 1999

- 99(من قانون ) 42(بقا للمادة المتعلق بتدابير الرحمة ط) 12-95(ما أدى إلى إلغاء االمر 
قاه فخامة رئيس الجمهورية في اليوم لوالهدف من هذا القانون حسب الخطاب الذي أ 08

ل مالئمة للمتورطين في التنظيمات اإلرهابية، ومنحهم فرصة عطاء حلو إالموالي لالستفتاء هو 
  .اإلندماج في المجتمع من جديد ووضع حد النتهاك األعراض وتخريب المؤسسات والممتلكات

فهذا القانون يخاطب فئة المتورطين في ارتكاب جرائم ارهابية والذين أرادو توقيف نشاطهم 
  .(1)اإلرهابي بكل اقتناع

  :فصول كاآلتي) 06(مادة مقسمة على ) 43(ون تضمن هذا القان
 .تضمن أحكام عامة: الفصل االول •
 .تضمن اإلعفاء من المتابعات: نيالفصل الثا •
 .الوضع رهن اإلرجاء: الفصل الثالث •
 .تخفيف العقوباتتضمن  : الفصل الرابع •
 .تضمن اإلجراءات: الفصل الخامس •
  .تضمن أحكام خاصة: الفصل السادس •

الثاني  الفرعاالول وفي  الفرعز مضمون قانون استعادة الوئام المدني في سوف نحاول إبرا
  .نبين إجراءات االستفادة

  

                                                 
(1)

  .يتعلق بأستعادة الوئام المدني 1999يوليو سنة 13الموافق ل  1420ربيع األول عام  29مؤرخ في ) 99- 08(قانون رقم  
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  القواعد الموضوعية: األول الفرع

أوال قاعدة عامة خاصة بالمستفيدين منه، والتي تقضي بأن كل  المدنيطرح قانون الوئام 
 هذه يشعربأن  و أمام السلطات المختصة متورط بأعمال ارهابية أو تخريبية بالتقدم تلقائيا

من أحد التدابير التي اقترحها المشرع في  قام به حتى يستفيد السلطات عن كل نشاط إرهابي
  :وهي هذا األمر

 .المتابعةاإلعفاء من  -
 .االستفادة من رهن اإلرجاء -

  .تخفيف العقوبات
  اإلعفاء من المتابعة: أوال

) 08- 99(من األمر ) 5، 4، 3(لمواد لقد نص المشرع الجزائري في نصوص ا
  :بموجب هذا األمر وهم كالتالي المتابعةتم إعفاءهم من ياألشخاص الذين 

المنظمات اإلرهابية  إحدىفي المادة الثالثة أعفى األشخاص الذين سبق أن انتموا إلى 
 داخل الوطن أو خارجه، والذي لم يرتكب أو يشارك في أية جريمة  من الجرائم المنصوص

مكرر من قانون العقوبات، ادت إلى قتل الشخص أو سببت له عجزا ) 87(عليها في المادة 
دائما أو اغتصابا أو لم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية أو اماكن يتردد عليها الجمهور، 

أشهر ابتداًء من تاريخ صدور هذا القانون السلطات ) 06(والذي يكون قد أشعر في أجل ستة 
إرهابي أو تخريبي وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات  نشاطعن كل  وقفهبت المختصة
  .)1(المختصة

من هذا األمر قد أعفى كذلك الشخص الذي كان حائزا أسلحة أو ) 04(أما في المادة 
  .القضائية المتابعةختصة من تلقائيا إلى السلطات الم وسلمهامتفجرات أو وسائل مادية اخرى 

في كل الحاالت من الحقوق ) 4، 3(دون من أحكام المادتين كما يحرم أيضا المستفي
المنصوص عليها في المادة الثامنة من البند الثامن من قانون العقوبات وذلك لمدة عشر سنوات 

  .)2(ابتداًءا من تاريخ قرار اإلعفاء من المتابعات
                                                 

  .109مقام عبد القادر، ثقافة السالم، بدون طبعة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة، ص  )1(
  .109، ص نفس المرجع )2(
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الثالثة منه  باستقرائنا فحوى هذه المواد نجد المشرع في هذا األمر وبالخصوص في المادة
يكون بالحضور التلقائي امام السلطات المختصة  المتابعةأنه اشترط االستفادة من اإلعفاء من 

  .أشهر ابتداًءا من صدور هذا القانون) 06(في أجل ستة 
الالزمة لإلعفاء من  باإلجراءاتفبمجرد مثول المتهم امام السلطات المختصة والقيام 

  .وم وكيل الجمهورية بحفظ الملفالمتابعة في المدة المحددة يق
حرمت المستفيدين من اإلعفاء من المتابعة ) 08-99(من االمر ) 05(اما بالنسبة للمادة 

  :والتي تتمثل في) 08(من المادة الثامنة ) 02(من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
والسياسية  ب والترشح وعلى العموم كل الحقوق الوطنيةالحرمان من حق اإلنتخا -

 .وكذلك من حمل أي وسام
  الوضع رهن اإلرجاء: ثانيا

يتمثل الوضع رهن اإلرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات خالل فترة معينة بغرض التأكد 
، تقوم بهذا الوضع لجنة تدعى لجنة اإلرجاء؛ )1(من االستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها

  :حيث تتشكل هذه اللجنة من
 .م المختص إقليميا يكون رئيساالنائب العا -
 .ممثل عن وزير الدفاع الوطني -
 .ممثل عن وزير الداخلية -
 .الوطني للوالية الدركقائد مجموعة  -
 .رئيس االمن الوالئي -
 .)2(أو ممثله المؤهل المحاميننقيب  -

  :كل من بير اإلرجاءاحيث يستفيد من تد
في المادة  المذكورةبية األشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات اإلرها -

 .من قانون العقوبات) 03(مكرر ) 87(
بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو  المختصةاألشخاص الذين أشعروا السلطات  -

 .تخريبي
                                                 

  .110السابق، ص مقام عبد القادر، المرجع  )1(
  .112، ص نفس المرجع )2(



 .يةاإلرهاب الجريمة في العقاب أحكام و اإلجرائية األحكامـــــــ ا�
	�� ا���� 

 

 19 

 .األشخاص الذين حضروا تلقائيا امام لجنة اإلرجاء فرديا أو جماعيا -
لم يرتكبوا  لذيناألشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات اإلرهابية وا -

ولم يستعملوا المتفجرات في األماكن العمومية او االماكن التي يتردد  التقتيل الجماعي،
الذين أشعروا جماعيا وتلقائيا السلطات المختصة بتوقفهم عن كل و عليها الجمهور 

نشاط إرهابي أو تخريبي، وحضروا امام هذه السلطات، ولكن يجب عليهم القيام 
باألسلحة والمتفجرات والذخيرة والوسائل المادية صدقهم على  بتصريح يشهدون فيه

الموجودة في حوزتهم وتسليمها إلى السلطات التي حضروا امامها، كما يجب أن يشمل 
 .هذا التصريح األعمال التي ارتكبوها والتي شاركوا في ارتكابها

) 06(اجل ستة  إن المشرع في هذا االمر حدد مدة االستفادة من الوضع رهن اإلرجاء في
لى إحدى إأشهر ابتداًءا من تاريخ صدور هذا القانون بالنسبة لألشخاص الذين سبق وأن انتموا 

ولم يستعملوا  التقتيلاشهر بالنسبة للذين لم يرتكبوا ) 03(المنظمات اإلرهابية، ومدة ثالثة 
  ...المتفجرات

) 08(ا في المادة عليه صالمنصو ينجر عن الوضع رهن اإلرجاء الحرمان من الحقوق 
من قانون العقوبات الجزائري، كما يجوز للجنة اإلرجاء خالل مدة اإلرجاء، واعتبار السلوك 

من األمر ) 11(المعني باالمر التخفيف الكلي أو الجزئي للتدابير المتخذة وهذا حسب المادة 
)99-08.(  

سنوات؛ ) 10(شر سنوات، وأقصاها ع) 03(رر المشرع مدة الوضع رهن اإلرجاء بثالثة ق
حيث تنقضي هذه المدة في كل الحاالت بانتهاء المحددة له، وعلى لجنة اإلرجاء ان تثبت 

هادة شإنقضاء الوضع رهن اإلرجاء، بناًءا على تقرير مندوب اإلرجاء، ويتجسد ذلك عنى طريق 
  .يسلمها رئيس اللجنة

كما تسري آجال تقادم  يترتب على إنقضاء اإلرجاء التقادم النهائي للدعوى العمومية،
بالنسبة لألفعال المكتشفة بعد انقضاء الوضع رهن اإلرجاء طبقا لقواعد القانون العام  المتابعة
  .(1)من يوم انقضاء الوضع رهن اإلرجاءابتداء 

  

  
                                                 

(1)
  .113 مقام عبد القادر، المرجع السابق، ص  
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  تخفيف العقوبة: ثالثا

لقد نص المشرع في هذا القانون على ظروف التخفيف التي قد يستفيد منها كل من قاموا 
ألعمال اإلرهابية مهما كان نوعها، كما حدد العقوبة المقررة لكل فعل من هاته األفعال؛ حيث با

  ).29، 28، 27( الموادبين حديها األقصى واالدنى لها، وذلك في  العقوبةتم تحديد 
فهو يميز توقيع العقوبة وتحقيقها حسب مرتكب الجريمة، وعلى األعمال اإلجرامية التي 

  .قام بها
على األشخاص الذين سبق أن انتموا إلى ) 08- 99(من األمر ) 27(المادة تتحدث 

من قانون العقوبات الجزائري، والذين ) 03(مكرر ) 87(المنظمات المذكورة في المادة  إحدى
أشهر ابتداءا من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة ) 03(أشعروا في أجل ثالثة 

أو تخريبي وحضروا تلقائيا امامها، والذي لم يسمح لهم بتوقيفهم عن كل نشاط إرهابي 
باإلستفادة من نظام اإلرجاء، ولم يرتكبوا التقتيل الجماعي، ولم يستعملوا متفجرات في أماكن 

  :عمومية واماكن يتردد عليها الجمهور، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط التالية
يكون الحد األقصى للعقوبة  التي  سنة عندما) 12(السجن لمدة أقصاها اثنتا عشر  -

  .ينص عليها القانون الحكم باإلعدام أو السجن المؤبد
سنوات عندما يتجاوز الحد األقصى للعقوبة التي ينص ) 07(السجن لمدة أقصاها سبع 

  .سنوات ويقل عن عشرين سنة) 10(عليها القانون عشر 
األقصى للعقوبة التي ينص سنوات عندما يساوي الحد ) 03(الحبس لمدة أقصاها ثالث 

  .سنوات) 10(عليها القانون عشر 
  .)1(االخرى بالنصف تيخفف الحد األقصى للعقوبة في كل الحاال

فنصت على أنه يستفيد االشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى ) 28(اما المادة 
ن قد قبلوا من قانون العقوبات والذين يكونو ) 3(مكرر ) 87(المذكورة في المادة  المنظمات

  :للوضع رهن اإلرجاء من تخفيف العقوبات وفقا للشروط اآلتية
سنوات عندما يكون الحد األقصى للعقوبة التي ) 08(السجن لمدة أقصاها ثماني  -

 .ينص عليها القانون الحكم باإلعدام أو السجن المؤبد

                                                 
  .115مقام عبد القادر، المرجع السابق، ص  )1(
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تي سنوات عندما يتجاوز الحد األقصى للعقوبة ال) 05(الحبس لمدة أقصاها خمس  -
 .سنة) 20(سنوات ويقل عن عشرين ) 10(ينص عليها القانون عشر 

 (1).في كل الحاالت األخرى) 02(الحبس لمدة اقصاها سنتان  -
في كل الحاالت االخرى يستفيد األشخاص الذين سبق أن : "بأنه تنص) 29(دة ااما الم

ن العقوبات، والذين من قانو ) 03(مكرر ) 87(انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 
أشهر السلطات  المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو ) 06(اشعروا في أجل ستة 

تخريبي وحضروا تلقائيا امامها ابتداءا من تاريخ صدور هذا القانون من تخفيف العقوبة وفقا 
 :للمقاييس اآلتية

ة التي سنة عندما تكون العقوب) 20(إلى عشرين ) 15(السجن لمدة خمس عشرة  -
 .ينص عليها القانون الحكم باإلعدام

سنة عندما تكون العقوبة التي ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 10(السجن من عشرة  -
 .ينص عليها القانون السجن المؤبد

 .(2)يخفف الحد األقصى للعقوبة في كل الحاالت االخرى بالنصف -
  األحكام الخاصة: رابعا

وعية األساسية والتي تعرضنا لها في الفروع لقد أضاف المشرع على القواعد الموض
، يعالج من خاللها الحاالت المدنيالسابقة أحكاما خاصة يقوم عليها قانون استعادة الوئام 

  .الخاصة
حيث نجد المشرع نص على أن كل األشخاص المسجونين أو غير المسجونين عن 

ن من احكامه، وهذا حسب سيستفيدو ) 08-99(صدور قانون قانون االستعادة الوئام المدني 
  ).36(نص المادة 

أما بالنسبة لفئة األشخاص المحكوم عليهم عند تاريخ صدور قانون استعادة الوئام المدني 
من اإلفراج المشروط الفوري لبقية عقوبتهم بغض النظر عن كل حكم مخالف، نهم يستفيدون إف

  .من هذا القانون) 37(وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                 

 
(1)

  .)99- 08(من األمر  28المادة   
(2)

  .116ص,المرجع السابق,مقام عبد القادر  
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د االشخاص الذين حضروا تلقائيا اما السلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كما يستفي
، والذين هم متهمون المدنيكل نشاط إرهابي او تخريبي قبل صدور قانون استعادة الوئام 

ين أو غير مسجونين أن يستفيدوا إذا توفرت فيهم شروط محكوم عليهم سواء كانوا مسجون
اء، إما من اإلفراج إما من تاجيل تنفيذ العقوبة حسب  الحالة االستفادة من الوضع رهن اإلرج

  .بغض النظر عن كل حكم مخالف، ويكونون خاضعين لنظام اإلرجاء
وخالل اإلرجاء يجوز تحويل التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة إلى إفراج مشروط لفترة ال 

هذا ما نصت عليه المادة رجاء، و تتجاوز باقي العقوبة، وفي كل االحوال ال تتجاوزر مدة اإل
  .من قانون استعادة الوئام المدني) 38(

نجد أن المشرع في قانون استعادة الوئام المدني منح لألشخاص الذين كانوا محل  حيث    
متابعة قضائية بسبب اعمال إرهابية أو تخريبية أحكاما خاصة تتمثل في االستفادة من التدابير 

  :التالية
 .ج المشروطاالستفادة من اإلفرا -
 .االستفادة من تاجيل تنفيذ العقوبة -

انها ال تطبق إال ) 41(كما نص كذلك على ان احكام هذا القانون حسب نص المادة 
نهاء أعمال إعلى األشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وٕارادية محضة 

  .)1(العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .120، 119مقام عبد القادر، المرجع السابق، ص  )1(
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  القواعد اإلجرائية: الثاني عالفر 

نص المشرع في هذا القانون على مجموعة من الغجراءات التي يجب على األشخاص 
  :جراءات نوعينالذين يرغبون اإلستفادة من احكامه تتبعها، وهذه اإل

  .اإلجراءات األولية -
  .االجراءات الخاصة بلجنة اإلرجاء -

  االجراءات االولية :أوال

رطين في اعمال إرهاب أو تخريب الذين يعبرون عن إرادتهم في إن األشخاص المتو 
التوقف بكل وعي عن نشاطاتهم اإلجرامية والذين يودون اإلستفادة من أحكام قانون إستعادة 

  :الوئام المدني يجب عليه اتباع اإلجراءات التالية
 .ختصةالمالحضور التلقائي امام السلطة  .1
والتي حدد القانون أقصاها بستة أشهر ابتداءا من الحضور في اآلجال المحددة قانونا  .2

 .تاريخ صدوره
 .اشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي .3
باألسلحة والمتفجرات والذخيرة والوسائل  معلى صدقه فيه القيام بتصريح يشهدون .4

 .المادية الموجودة في حوزتهم
 .وا أمامهار المعدات إلى السلطات التي حضذه تسليم ه .5
 .القيام بتصريح يبينون فيه األعمال التي ارتكبوها أو التي شاركوا في ارتكابها .6
 .مضاء على التصريح من طرف المعني باألمراال .7

سواء كانت مدنية أو  هاكما يجب على السلطات غير القضائية إذا تم الحضور امام
وز له إتخاذ قرار باإلحالة على خطار النائب العام المختص إقليميا فورا والذي يجاعسكرية 

اإلقامة المؤقتة للمعني باالمر وذلك في أقرب االماكن المالئمة التابعة لمصالح الجيش أو 
  .(1)وحدات الدرك أو محافظات الشرطة وتعيين المصلحة التي تتكفل بتنفيذ هذا اإلجراء

بشأنهم أو  خطارهت ضرورية تتعلق باألشخاص الذين تم إبأي تحقيقا كما يمكنه أن يامر 
  :تخاذ أحد االجراءات التاليةإباألفعال التي ارتكبوها والتي على اساسها يمكنه القيام ب

                                                 
(1)

السنة ، جامعة الجزائر بن عكنون، )رسالة ماجستير(بابا علي، الطبيعة القانونية إلجراءات قانون الوئام المدني،  رضا  
  .115 ، ص2005/2006 الجامعية
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ميكن للنائب العام حفظ الملف من دون متابعة طبقا للقواعد الغجرائية : حفظ الملف -
المنصوص عليها، وتسليم املعني الوثيقة التي تثبت اإلعفاء من املتابعات تسمى 

 ."فاء من املتابعات الجزائيةمقرر إع"
إذا تبين للنائب العام أن االمر يتعلق بحالة من حاالت تخفيف  :تحويل الملف -

 العقوبات يحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص بهدف تحريك الدعوى العمومية
أما إذا إتضح للنائب أن الحالة تدخل في إطار : عرض الملف على لجنة اإلرجاء -

رجاء فإنه يعرض الملف على لجنة اإلرجاء خالل أقرب اجتماع الوضع رهن اإل
 .ممكن

  إجراءات لجنة اإلرجاء: ثانيا

طبقة لدى لجنة اإلرجاء وكيفية سير هذه الهيئة محددة خاصة بموجب المجراءات إن اإل
  ).08-99(من األمر رقم ) 26إلى  06(المواد من 

  :إرجاء تكلف بما ياتي يمكن أن تؤسس في النطاق اإلقليمي لكل والية لجنة
 .إتخاذ القرار بشأن الوضع رهن اإلرجاء -
 .إتخاذ التدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن اإلرجاء -
 .إثبات إنقضاء اإلرجاء وتسليم الشهادة المثبتة له -
 .(1)تعيين مندوب اإلرجاء -

نعني بمكان حيث تجتمع في أي مكان مالئم يحدده رئيسها في النطاق اإلقليمي للوالية؛ و 
  .مالئم أي مكان يستجيب بأكبر قدر لرأي أعضاء اللجنة من اجل ممارسة صالحياتها

لمشرع الجزائري العلى غرار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتكييف الوقائع اعطى 
سواء بإعفاء  الوقائع الحرية الكاملة في تكييف) 08-99(للنائب العام من خالل القانون 

بعات أو بتخفيف العقوبة أو بوضعه رهن اإلرجاء دون ضمان أي حق للدفاع الشخص من المتا
  .قبل عرض الملف والشخص على لجنة اإلرجاء

يجب ضمان الحق في الدفاع "تنص بأنه ) 99/08(من القانون ) 16/2(وطبقا للمادة 
  ".واحترامه خالل كل مراحل اإلجراءات الخاصة باإلرجاء

                                                 
(1)

  .115ص , ا علي، المرجع السابق رضا باب  
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الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة، كما يمكن ويبلغ المعني باالمر بتاريخ 
  .للشخص أو مستشاره أن يطلع على نتائج التحريات قبل تاريخ الجلسة

وبعد دراسة الملف واالستماع عند االقتضاء إلى المعني باألمر أو ممثله تجري لجنة اإلرجاء 
اء اللجنة؛ حيث يكون صوت الرئيس مداوالتها وتتخذ قرارها بالتوافق أو بالتصويت بغالبية أعض

  .(1) مرجحا في حالة تساوي األصوات
وٕاذا انتهت الجلنة من دراسة الملف تثبت لجنة اإلرجاء انقضاء الوضع رهن اإلرجاء 
بواسطة شهادة يسلمها النائب العام وبها تتقادم الدعوى العمومية بصورة نهائية بالنسبة لألفعال 

   .(2) التي بررت اإلرجاء

) 03(استقرائنا فحوى هذه المواد نجد أن المشرع في هذا االمر وبالخصوص في المادة وب
ختصة لمعفاء من المتابعة يكون بالحضور التلقائي أمام السلطات امنه اشترط اإلستفادة من اال

  .في أجل ستة أشهر ابتداءا من صدور هذا القانون
باإلجراءات الالزمة في المدة المحددة  والقيام المختلفة السلطات مفبمجرد مثول المتهم أما

  .يقوم وكيل الجمهورية بحفظ الملف
حرمت المستفيدين من إعفاء المتابعة من ) 08-99(من االمر ) 05(اما بالنسبة للمادة 

  .من قانون العقوبات الجزائري ) 08(الحقوق التالية المنصوص عليها في المادة 
 :الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في •

عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو  .1
 .ادلولة وكذا جميع الخدمات التي لها عالقة بالجريمة

الحرمان من حق اإلنتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية  .2
 . ومن حمل أي وسام

                                                 
(1)

  .115ص , رضا بابا علي، المرجع السابق   

(2)
  .115ص ,نفس المرجع   
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  )01- 06(ميثاق السلم والمصالحة: الثالثالمطلب 

الوطنية؛ وٕانما تعرض لألهداف التي ستحققها مشرع الجزائري لم يعرف المصالحة ن الإ
لمتضمن تنفيذ ميثاق السلم ا (1)) 01-06(هذه المصالحة بدليل نص المادة االولى من األمر 

هذه المصالحة ذا االمر؛ لمضمون المصالحة الوطنية بموجب هوالمصالحة الوطنية، كما تطرق 
صالحة بوجه عام فهي مصالحة خاصة بالجرائم اإلرهابية بدليل نص ملن االوطنية تختلف ع

  ).01-06(من األمر ) 02(المادة 
 مشروع سياسي وقانوني واجتماعي يهدف إلى: "يمكن تعريف المصالحة الوطنية على أنها

مكافحة الجريمة اإلرهابية وٕاعادة السلم االجتماعي للمجتمع من خالل حث اإلرهابيين ومن 
  ".طوا في اإلرهاب على تسليم أنفسهم طواعية مقابل إنهاء المتابعات والعفو عنهمتور 

ئام المدني الذي الو فكان الهدف من إطالق مبادرة المصالحة الوطنية هو استكمال مشروع 
اطلقه فخامة الرئيس والوقوف على النجاحات التي حققها المشروع، وكذا النقائص التي 

  .اعترضته
ير في الفصل الثاني بثاق سبعة فصول؛ حيث نجده أشار إلى هذه التدايتضمن هذا المي

  :تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى استتباب السلم والمتمثلة في"تحت عنوان 
 .إبطال المتابعة القضائية -
 .العفو -
  .اإلبدال من العقوبة أو اإلعفاء من جزء منها -

  :سوف نقوم بتوضيح كل منهم كاآلتي
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)

يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و ,2006فبراير سنة  27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  01- 06قم ألمر ر ا     
  .المصالحة الوطنية
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  تابعة القضائيةمبطال الإ: ولاأل  الفرع
نص المشرع في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على أنه يستفيد األشخاص من تدبير 

  :تابعات القضائية وهم على التواليالمإبطال 
  )01-06مرمن األ 4المادة  (الفئة االولى:أوال

كرر م 87(مكرر إلى ) 87(واد بوا األفعال المنصوص عليها في الماألشخاص الذين ارتك
الذين و رتبطة بها ملمن قانون العقوبات واألفعال ا) 10مكرر  37(إلى ) 2مكررة  87(و ) 3

فبراير  28إلى  2000يناير  13سلموا انفسهم إلى السلطات المختصة اثناء الفترة الممتدة من 
 تعادة الوئام المدني إلى تاريخ صدورسأي من تاريخ انتهاء العمل بالقانون المتعلق با 2006

  .االمر الحالي
ارتكبوا األفعال المذكورة  نويستفيد من نفس التدابير األشخاص المنتمون لهذه الفئة والذي

  .من األمر أو شاركوا فيها 10في المادة 
ختصة مواصلة معالجة الحاالت التي تعني هذه الفئة عن ملالنيابة العامة ا ويتعين على

أو تقديم االلتماسات امام قضاة التحقيق أو  طريق إصدار مقررات إنقضاء الدعوى العمومية
غرف اإلتهام الستصدار اوامر او قرارات انقضاء الدعوى العمومية فور تقديم المعني باإلستناد 
إلى محضر ضابط الشرطة القضائية التي تثبت تسلم المعني نفسه خالل الفترة المذكورة 

  .(1)أعاله
  )01-06من األمر 05المادة (الفئة الثانية :ثانيا

مكرر  87مكرر إلى  87(نصوص عليها في المواد الماألشخاص الذين ارتبكوا األفعال 
من قانون العقوبات واألفعال المرتبطة بها، ) 10مكرر  87(إلى ) 2الفقرة  6مكرر  87(و) 3

أوت  31إلى  2006أشهر من اول مارس ) 06(الذين يقررون فرديا أو جماعيا خالل مهلة 
مارسة النشاط اإلرهابي أو التخريبي ويمثلون امام السلطات ويسلمون ما الكف عن م 2006
   (2)الة اخرى ذات عالقة باألفعال التي توقفوا عنهن اسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلديهم م

  

  
                                                 

(1)
  .)01- 06(من االمر  4المادة  

(2)
  .)01- 06(من االمر  5المادة  
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  )من االمر 6المادة (فئة الثالثة ال:ثالثا

الرتكابهم  معنهاألشخاص الموجودون داخل أو خارج التراب الوطني الذين يجري البحث 
 فعل أو أكثر من األفعال سالفة الذكر أو شاركوا فيها، ويمثلون أمام السلطات خالل مهلة الستة 

يصرحون لديها بوضع حد  2006أوت  31إلى  2006أشهر الممتدة من أول مارس 
  .(1)لنشاطاتهم

  )01- 06من األمر 7المادة (الفئة الرابعة : رابعا 
و خارج التراب الوطني الذين ارتكبوا األفعال المنصوص األشخاص الموجودون داخل أ

من قانون العقوبات الذين يضعون حدا  5مكرر  87و 4مكرر  87عليها في المادتين 
لنشاطاتهم ويصرحون بذلك إلى السلطات خالل مهلة الستة أشهر الممتدة من أول مارس 

  .(2)2006أوت  31إلى  2006
  )01-06من األمر 8المادة (الفئة الخامسة : خامسا

األشخاص الذين صدرت ضدهم احكام غيابية وفق إجراءات التخلف عن الحضور عن 
أية جهة قضائية جزائرية الرتكابهم فعال أو اكثر من األفعال المذكورة بالنسبة للفئتين الثانية 

السلطات خالل مهلة الستة أشهر الممتدة من أول مارس  موالرابعة أعاله ويمثلون طوعا اما
  .(3)ويصرحون بوضع حد لنشاطاتهم 2006اوت  31إلى  2006
  )01-06من االمر 9المادة (الفئة السادسة : سادسا

تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محبوس وغير محكوم عليه نهائيا بسبب 
مكرر  87واد المراكه في ارتكاب فعل أو اكثر من االفعال المنصوص عليها في تارتكابه أو إش

  .(4)من قانون العقوبات وكذا األفعال المرتبطة بها 10مكرر  87إلى 
اما الفئات المستثناة من انقضاء الدعوى العمومية هم األشخاص الذين ارتكبوا أفعال 
المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في االماكن العمومية، أو شاركوا 

  .فيها أو حرضوا عليها
                                                 

  ).01- 06(من االمر  6لمادة  ا(1)

(2)
  .)01-06(من االمر  8المادة   

  .)01-06(من االمر  8المادة  (3)
(4)

  .)01- 06(	� ا
	�  9ا���دة   
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  العفـــــــــــو :الثاني الفرع

يستفيد األشخاص الذين تمت محاكمتهم بصورة نهائية والموجودين رهن الحبس تنفيذا 
للعقوبات الصادرة في حقهم من اإلجراء الذي نص عليه المشرع الجزائري في ميثاق السلم 

  :والمصالحة وهو إجراء العفو؛ حيث يستفيد من هذا اإلجراء فئتين من األشخاص وهم كالتالي
  ):16المادة (الفئة االولى : أوال

يستفيد األشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب إرتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو 
من العفو طبقا ) 02(المادة  األحكام المذكورة في اكثر من األفعال المنصوص عليها في

  (1).الدستور في لألحكام المنصوص عليها
يستفيد األشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب إرتكابهم أو .)17المادة (الفئة الثانية : ثانيا

) 4مكرر  87(مشاركتهم في إرتكاب فعل أو أكثر من األفعال المنصوص عليها في المادتين 
  .من قانون العقوبات من العفو طبقا لألحكام المنصوص عليها في الدستور) 5مكرر  87(و

فو األشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا من العاما الفئات المستثناة من اإلستفادة 
جازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في االماكن العمومية أو المال فعأ

  .(2)شاركو فيها أو حرضوا عليها
  استبدال العقوبات وتخفيضها: الثالثالفرع 

  :ةيستفيد من إجراء استبدال العقوبات وتخفيضها الفئات التالي
  )18المادة (الفئة األولى  :أوال

يستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها طبقا لألحكام المنصوص عليها في الدستور كل 
شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو مشاركته  في ارتكاب فعل أو أكثر من األفعال 

ات إنقضاء الدعوى غير معني بإجراء) 02(المنصوص عليها في االحكام المذكورة في المادة 
  .(3)العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا األمر

  

  

                                                 
  .)01-06(من االمر 16المادة   (1)
  .)01- 06(من االمر  17المادة   (2)
  .)01- 06(من االمر  18المادة   (3)
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  )19المادة (الفئة الثانية : ثانيا

يستفيد بعد الحكم النهائي من استبدال العقوبة او تخفيضها طبقا لالحكام المنصوص 
ر عليها في الدستور كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكث

غير معني بإجراءات إنقضاء ) 2(من األفعال المنصوص عليها في األحكام المذكورة في المادة 
  .(1)مرالدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا األ

  

                                                 
(1)

  ).01- 06(االمر من  19المادة   



 

  الخاتمـــة

 



  الخاتمة                

الجريمة اإلرهابية ككيان قانوني عرفت استفحاال خطيرا خاصة في اآلونة األخيرة؛ حيث 

من أح يهدد مصالح الشعوب و تجاوز صداها حدود الدولة الواحدة؛ فخطورة هذه الجريمة أصب

  .البشرية، فهي اخطبوط أتى على األخضر واليابس دون استثناء وسالمة

ببلوغ الجريمة اإلرهابية أقصى درجات الطغيان والتهديد الذي تشكله على سالمة االمن 

جعل مواجهتها بحلول قانونية منعزلة وبسبل المكافحة التقليدية غير كفيل  الوطني واالستقرار

 :بالقضاء علبيها، وهو السبب الذي جعل المشرع الجزائري يتوجه نحو إيجاد نوعين من الحلول

سن قاعدة قانونية خاصة بمتابعة هذه الجريمة وقمعها بتشديد العقوبات على : األولى- 

مرتكبيها، وكذلك بإحاطتها بإجراءات خاصة من خالل توسيع صالحيات السلطات المختصة 

  ).03-92(بمتابعتها وهو ما جاء في األمر 

امية، وهو سن تشريعات لتحفيز المجرمين للتوبة والتخلي عن نشاطاتهم اإلجر : الثانية- 

دني وكذلك أيضا قانون المصالحة الوطنية، وهذا تدابير قانون الرحمة، والوئام المماجاءت به 

  .كله من أجل تحقيق األمن والسالم

 القضاء الحد من الجريمة اإلرهابيةو والمالحظ أن المشرع الجزائري ُوفق إلى حد بعيد في

ذا ليس فقط بالحلول األمنية و العقابية الرادعة و إنما باإلستعانة باإلجراءات التحفيزية عليها وه

بداية من تدابير الرحمة وصوال إلى ميثاق السلم و المصالحة الوطنية وهذا ما ميز المشرع 

الجزائري عن غيره من التشريعات األخرى التي واجهت الجريمة اإلرهابية بالحلول األمنية فقط 

داخل هذه الدول مما صعب تدارك   تي لم تجدي نفعا في القضاء عليها و أزمت األوضاعال

  .األمور و إيجاد الحلول و إستبداد األمن فيها

  

  



، وقمنا بتسجيل بعض النتائج للجريمة اإلرهابية الموضوعية واإلجرائية للجوانب بعد تناولنا

  :المتمثلة في

الخطيرة، أدت بالمشرع الجزائري إلى اعتبارها  من الجرائم بما أن الجريمة اإلرهابية - 
) 87(جناية؛ إذ حصر أفعالها وجّرمها ورصد لها عقوبات صارمة من خالل المواد 

 .من قانون العقوبات الجزائري و متابعتها بإجراءات خاصة 10ر مكر 

 الرغم من التعريفات المتعددة التي أوردها الفقهاء لتعريف الجرائم على -
ى اآلن ، لم نصل إلى تعريف جامع مانع متفق عليه  اإلرهابية حت
عدم كفاية التعاون الدولي القائم بين الدول حتى اآلن للقضاء  باإلضافة الى
وهو األمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطورة تلك الجرائم ، وتعثر  على اإلرهاب

 . لها ومكافحتها إجراءات التصدي
كثيرة من أجل القضاء على الجريمة  إن المشرع الجزائري استنجد بنصوص قانونية - 

ثم قانون ) 95/11(، ثم االمر )92/03(حيث صدر المرسوم التشريعي بية، اإلرها
 .تدابير الرحمة، ثم القانون الوئام المدني وبعده ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

التي من شأنها أن تنصب في  في األخير يمكن إعطاء بعض المقترحات البسيطة
  :قضاء على الجريمة اإلرهابية و المتمثلة في خانة ال

على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في تعريف الجريمة اإلرهابية ألن التحديد  - 
الحصري لهذه األفعال غير كاف لتحديد الجرائم اإلرهابية؛ حيث ال يمكن اختزالها في 

ر والقول نموذج إجرامي واحد؛ فهي من األتساع في ضوء ما تشهده من تطور مستم
 .بأن كل جريمة من جرائم القانون العام إذا ارتبطب بغرض إرهابي فهي جريمة إرهابية

بنشر الثقافة اإلسالمية والعمل على ترسيخ القيم اإلنسانية السامية  االهتمام - 
يدعو إليها الدين اإلسالمي ، وتوعية المجتمع بكافة شرائحه بمبادئ  التي

إلى إشاعة العدل والتسامح والرحمة والمحافظة وتعاليمه الهادفة  هذا الدين
اإلنسان في الحياة والحرية ونبذ كافة مظاهر االنحراف والتطرف  على حق
واإلجرام،وهو الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة بكافة  واالعتداء

 .المختلفة من إعالمية وثقافية وتعليمية ودعوية مؤسساتها وأجهزتها

العام إلى مستوى اإلدراك بأن ظاهرة اإلرهاب ليست على رفع الوعي  لعملا -
الدولة وحدها وٕانما مشكلة كل فرد في المجتمع وٕان من واجب  مشكلة



المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية  المجتمع بأسره
ذلك تأتي أهمية وضع السياسات الكفيلة بتخفيف  الجماعية حيال ذلك وقبل
ما يتعلق بالبطالة ومكافحة الفقر وتدني  ية وخاصةحدة المشكالت االقتصاد

الكريم للفرد والحول دون وقوعه لقمة  مستويات الدخول وذلك لضمان العيش
  .سائغة في أفواه دعاة وممارسي اإلرهاب
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، دار الثقافة للنشر )بدون طبعة(جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة،  .2
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  الفهرس

  الصفحة  وانــــــــــــــــــــــــــــــالعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ماهية الجريمة اإلرهابية: تمهيديفصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم الجريمة اإلرهابية: المبحث األول   8  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم الجريمة اإلرهابية: المطلب األول   8  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف اللغوي لجريمة اإلرهاب: المطلب الثاني   10  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف الدولي للجريمة اإلرهابية: المطلب الثالث   11  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

  13  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إتجاهات التعريف بالجريمة اإلرهابية وأساسها: المبحث الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من حيث إتجاهات التعريف: المطلب األول   13  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلتجاه الوصفي: الفرع األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   13  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحليلي اإلتجاه: الفرع الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   14  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلتجاه الحصري: الفرع الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   14  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من حيث أساس التعريف: المطلب الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   15  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاإلتجاه الشكلي: الفرع األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   15  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادي اإلتجاه: الفرع الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلتجاه الغائي أو الشخصي: الفرع الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   18  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التطور التاريخي للجريمة اإلرهابية: المبحث الثالث   19  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلرهاب في العصر القديم: المطلب األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   19  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األإرهاب في العصر الحديث: المطلب الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   21  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أركان الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري و تمييزها عما يشابهها من : الفصل األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرائم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اركان الجريمة اإلرهابية: المبحث االول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   25  ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالركن الشرع: المطلب األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   25  ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الركن المادي: المطلب الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   27  ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعل اإلجرامي: الفرع األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   28  ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفرع الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتيجة اإلجراميةـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   32  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالقة السببية: الفرع الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   34  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقصد الجنائي: الفرع األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   35  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصور القصد الجنائي: الفرع الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   36  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  38  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريمة اإلرهابية عما يشابهها من جرائمجتمييز ال: المبحث الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريمة السياسيةجتمييز الجريمة اإلرهابية عن ال: المطلب األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   38  ــــــــــــــــــــــ

  39  الجريمة السياسية تعريف: الفرع األول 

  42  أوجه التشابه و اإلختالف بين الجريمة اإلرهابية و الجريمة السياسية: الفرع الثاني 

  43  تمييز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة المنظمة: المطلب الثاني 

  44  الجريمة المنظمة و خصائصها تعريف: الفرع األول 

  47  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنظمةأوجه التشابه واالختالف بين الجريمة اإلرهابية والجريمة : الفرع الثاني

  48  تمييز الجريمة اإلرهابية عن العنف السياسي: المطلب الثالث 

  49  العنف السياسي تعريف: الفرع األول 

  50  أوجه التشابه واالختالف بين الجريمة اإلرهابية والعنف السياسي: الفرع الثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساهمة الجنائية في الجرائم اإلرهابية: الثالثالمبحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   52  ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساهمة الجنائية األصلية: المطلب األول   52  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفراد الشخص بارتكاب الجريمة: الفرع األول   53  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )فكرة الفاعل المعنوي(تعدد الجناة : الفرع الثاني   54  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المساهمة الجنائية التبعية: المطلب الثاني   55  ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم الشريك: الفرع االول   55  ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القواعد العامة في المساهمة التبعية: الفرع الثاني   56  ـــــــــــــــ

  57  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صور المساهمة في الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

    اإلرهابية في التشريع الجزائرياألحكام اإلجرائية و أحكام العقاب في الجريمة : الفصل الثاني

  66  إجراءات المتابعة في الجريمة اإلرهابية                                  :المبحث األول 

  66  مرحلة البحث و التحري: المطلب األول

  67  مرحلة التحقيق: المطلب الثاني 

  69  مرحلة المحاكمة: المطلب الثالث

  69  المقررة للجريمة اإلرهبيةالعقوبات : المبحث الثاني

  70  أنواع العقوبات المقررة للجريمة اإلرهابية:المطلب األول 

  71  عقوبات الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية:المطلب الثاني 
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  72  اآلليات التحفيزية لمواجهة الجريمة اإلرهابية:المبحث الثالث 
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  73  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القواعد الموضوعية: األول لفرعا

  76  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القواعد االجرائية: الثاني فرعال

  78  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )08-99(دني ملقانون الوئام ا: الثاني طلبالم
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  ملخص

إن الجريمة اإلرهابية عرفت تطورا كبيرا منذ أن ظهرت سواء على المستوى 

الداخلي أو الخارجي، والجزائر التي عانت من هاته الجريمة، كان البد من إيجاد 

  .2001وسائل ناجعة لمواجهتها أمنيا وسليما، خاصة بعد أحداث سبتمبر 

ولمواجهة هذه الجريمة ظهرت عدة تشريعات دولية وٕاقليمية وحتى داخلية؛ 

حيث قام المشرع الجزائري بمسايرة الواقع الجديد الذي شهدته الجزائر خالل فترة 

التسعينيات فاسُتحدثت مجموعة من النصوص القانونية، والتي سعى من خاللها 

جانب الردعي أو في الجانب لمواجهة هذا النوع الجديد من اإلجرام سواء في ال

  .الوقائي

وعليه فإن الجزائر هي مقصد جميع دول العالم في هذا اإلتجاه لمحاربة الجريمة      

  .اإلرهابية


