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 إن اإلرىاب ظاىرة خطيرة تيدد حياة اإلنسان في أي مكان من العالم وتتجمى ىذه 
الخطورة في أن األفعال اإلرىابية تشمل حتى من ال دخل لو باالتجاىات السياسية أو غيرىا 
نما يمحق أذاه كل األطراف دون  التي يقصدىا الجاني فيو ال يقتصر عمى فئة دون أخرى، وا 
تمييز فضال عن التزايد الكمي المضطرد لألعمال اإلرىابية وامتدادىا لمختمف بمدان العالم 

 .1بصرف النظر عن توجياتيا وانتماءاتيا السياسية واأليديولوجية

واإلرىاب كظاىرة ليست جزائرية أو خاصة بالمجتمع الجزائري، ولم تعرفيا الجزائر 
ألن الحقيقة ىي أن الجزائر عرفت بعض الظواىر اإلرىابية في . من قبل العشرية السوداء

الثمانينات والتي طالت بعض رجال األمن، وكذا اكتشاف بعض التنظيمات المسمحة ذات 
بعد عقائدي تيدف وتسعى عمى تغيير نظام الحكم، وىذه األحداث بمغت ذروتيا خالل فترة 
لغاء االنتخابات  التسعينات وذلك بعد االعتماد عمى التعددية الخدمية والخيار الديمقراطي وا 
لتقطع بذلك من حرب خطيرا، األمر الذي جعميا تدخل مرحمة دامت عقدا كامال من الزمن، 

أي تضاعفت حدة ىذه الظاىرة وتفرعت أساليب ارتكابيا وتحددت أىدافيا وبعيدا عن 
المنظورين السياسي واألمني في دراسة ظاىرة اإلرىاب، كان لزاما عمى أىل القانون الجنائي 
وضع دراسة لإلرىاب كجريمة  وليس كظاىرة فقط، وعميو نظرا ليذه الوضعية الصعبة ولما 

كن سيف القانون ىو أحد أىم األساليب الالزمة لمكافحة ىذه الجريمة، وأمام تصاعد حجميا 
وارتباطيا بغيرىا من الجرائم، سارعت عمى أثرىا الدولة الجزائرية في إطار مواجيتيا عن 

طريق المشرع إلى اتخاذ جممة من التدابير التشريعية المتعمقة بإضفاء الطابع اإلرىابي لتمك 
 .األفعال

إن وضع تعريف محدد لمجريمة اإلرىابية سيمدىم أمر ىام مباشر في إرساء تطبيق 
 .الصحيح لمقانون، كما أن المشرع قد خصيا بعقوبات قاسية من أجل قمعيا

                                                           
حنيف مفيدة، سياسة المشرع في مواجية ظاىرة االرىاب، رسالة ماجستير، جامعة االخوة منشوري، قسنطينة، السنة - 1

 .41، ص 2010-2009الجامعية، 
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لم ترتقي في الجزائر بيذه المدونة فنظرا الزدياد عدد الضحايا واتساع نطاق الجريمة 
اإلرىابية وظيورىا بأشكال مبتكرة وجديدة تفطنت الجزائر إلى وضع إطار قانوني مالئم 

فسارعت لتجريميا بواسطة قانون العقوبات بعد نقل النصوص الخاصة بيا إليو معتمدة إياىا 
 .جريمة من جرائم القانون العام

 تأثر المشرع الجزائري بيذه المعالجة لمجريمة اإلرىابية في مرحمة الحقة لقانون 
العقوبات وذلك بموجب نصوص قانونية تحت عمى التوبة في شكل تدابير توقع عمى من 

 يقرر بإرادة حرة ومنفردة بوضع حد لنشاطو اإلرىابي ولمتأكد من حسن نيتو وسموكو أخضعو
دماجو في المجتمع ومحاولة من المشرع في  المشرع لفترة تجربة يتم عمى أساسيا إصالحو وا 

جبر الضرر الناجم عن الجريمة اإلرىابية موازنة الكفة بين ما أقره من تدابير تصب في 
 .مصمحة مرتكب الجريمة اإلرىابية أقر بأحقية المضرور في التعويض

 ومن أسباب اختيار الموضوع

 انعدام األمن والطمأنينة خالل تمك الفترة -

 .خطورة الجريمة اإلرىابية لتحدد أطرافيا وتنوع ضحاياىا وارتباطيم بجرائم أخرى-

من بين أكبر الدوافع التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع ىو محالة تناول الجريمة من زاوية -
 .قانونية غير تمك التي تناولتيا معظم الدراسات في جانبيا السياسي واالجتماعي فغيرىا

كما نجد بأن ىناك سبب ذاتي وشخصي يتمثل في طرفي أحد ضحايا ىذه الجريمة الشنعاء -
وكذلك تأثري بالحالة التي آل إلييا وظفي جراء ىذه الجريمة والتي عصفت ببمد بحجم 

 .الجزائر عجزت عنو أكبر القوى االستعمارية في الماضي

عدم وجود دراسات سابقة ليذه الموضوع عمى مستوى إليو الحقوق والعموم السياسية -
 بمستغانم
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النتائج الكارثية والسمبية التي خمفيا اإلرىاب عمى المجتمع الجزائري والرغبة في الوصول -
 .إلى نتائج مؤدية لمقضاء عمى ىذه الجريمة

محاولة التعمق في ىذه الجريمة وذلك من خالل معرفة خمفياتيا ألنو من الصعب فيم -
 .جريمة معينة  في الوقت الخالي دون لرجوع إلى ماضييا وكيفية ظيورىا

البحث عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى ظيور ىذه الجريمة في الجزائر ىل ىي أسباب -
 اقتصادية، اجتماعية، سياسية، أم فراغ قانوني؟

 وتتجمى أىمية الموضوع في

 .دراسة الحمول التشريعية والرئاسية المنتيجة في مواجية الجريمة اإلرىابية في الجزائر-

مواجية الحقيقة المزيفة التي تحاول األطراف الغربية طرحيا في العالم والتي مفادىا إن -
اإلرىاب ىو صناعة عربية إسالمية، إذ البد من القول بأن اإلرىاب ىو سموك قديم ال دين 

 .لو وال وطن

االىتمام البالغ الذي أولتو الدول لمتجربة الجزائرية في مكافحتيا لمجريمة اإلرىابية، -
 .واعتبارىا نموذج لمكافحة اإلرىاب

إن موضوع الجريمة اإلرىابية ىو موضوع بالغ األىمية في مضمونو، فالجريمة اإلرىابية ال -
زالت إلى يومنا ىذا ترتكب وتصده لمصالح الحيوية لمدولة واألفراد، وىو ما استوجب تدخل 

 .المشرع في تجريم ىذه المظاىر ومعاقبة مرتكبييا

 وقد واجيتنا صعوبات منيا

نقص المراجع الوطنية المتخصصة في الجريمة اإلرىابية إن لم نقل أنيا نادرة أو غير -
 .موجودة

 .حساسية الجريمة الذي أدى إلى صعوبة الحصول عمى دراسات وقضايا لتدعيم بحثنا-
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رفض أو تصعيب بعض الجيات القضائية حصولنا عمى المعمومات الخاصة بالموضوعية -
 .والتحجج بالحفاظ عمى السر الميني

صعوبة الحصول عمى معمومات تتعمق باإلرىاب خصوصا في الجزائر حيث تعتبر من -
 .أسرار الدولة والوصول إلى معمومات دقيقة شبو مستحيل

نقص الدراسات القانونية فيما يخص الجريمة اإلرىابية بحيث تبقى دراسات نسبية وذلك -
 .نظرا لسرية المعمومات وعدم دقتيا كما أن مفيوميا يتغير من دولة ألخرى

 :وعميو وعمى ضوء ما تقدم ارتأينا طرح اإلشكالية التالية

إن كانت الظاهرة اإلرهابية هي جريمة فهل هي جريمة مستقمة بذاتها بأركانها؟ أم أنها -
جريمة من جرائم القانون العام وما اإلرهاب إال ظرف تشديد وما هي السياسة القضائية 

 التي اعتمدها المشرع في قمع ومعالجة هذه الجريمة؟

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا المنيج التحميمي النقدي، وذلك من خالل تحميل 
 :النصوص التشريعية المتعمقة بالجريمة اإلرىابية في الجزائر، وذلك بإتباع التقسيم التالي

 ثم تقسم البحث إلى فصمين يحتوي كل فصل عمى مبحثين

عالجنا في الفصل األول الجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائري من خالل التطرق 
براز خصائصيا واستظيار ما يشبو ىتو الجريمة من  إلى بعض التعاريف الفقيية والقانونية وا 

 .جرائم أخرى أم المبحث الثاني تطرقنا ألركان ىتو الجريمة

أما الفصل الثاني، قمنا بدارسة األحكام اإلجرائية والموضوعية لمجريمة اإلرىابية وذلك 
من خالل التطرق في المبحث األول إلى القواعد اإلجرائية لمجريمة اإلرىابية وتم إبراز 

الخصوصية اإلجرائية لمضبطية القضائية أما المطمب الثاني اإلجراءات لتحقيق االبتدائي 
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والمحاكمة أما المبحث الثاني تحدثنا عن القواعد الموضوعية ليتو الجريمة وذلك من خالل 
 .مطمبين األول عالج العقوبات المقررة ليتو الجريمة والثاني يطرق آلليات احتوائيا

أما في الخاتمة الدراسة تطرقنا إلى أىم النتائج التي توصل إلييا من خالل دراسة ىذه 
 .  الجريمة وفي األخيرة قدمنا مجموعة من التوصيات واالقتراحات لمعالجة ىذه الجريمة
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كالبناء لما عانتو تعزيز في الكقت الذم كانت فيو الدكلة الجزائرية تعمـ عمى تقكية ك
بعد ثبلثة عقكد مف استرجاع السيادات الكطنية، كبعد كضعيا . مف مخمفات االستعمار

 تعرفت مرة أخرل ال بشع األعماؿ اإلرىابية كاألفعاؿ 1989المبنات األكلى لمتعددية عاـ 
. التخريبية مست بكياف الدكلة كالمجتمع كاألفراد عمى حد سكاء

بصرؼ النظر عف األسباب الحقيقية كالكاقعية لتنامي صكر العمؿ اإلرىابي كأشكالو، 
فاف الجرائـ اإلرىابية تحد مف أشد المسائؿ تعقيدا كأكثر بركزا عمى الصعيد الداخمي 

كالخارجي كىك ما تفتقره الجريمة اإلرىابية إذا اختمفت التصريفات كتضاربت فيما بينيا حكؿ 
كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد إلى اختبلؼ المعايير التي اعتمدىا أصحابيا إذ . مدلكؿ اإلرىاب

الحرية في نظر اآلخر، كال اضبل باسـ أنو مف يعتبر إرىابيا مف كجية نظر أحدىـ يعتبر مف
 كمحاكلة إعطاء تعريفات تخدـ مصمحة بالمصطمحاتيخفى عمى أحد بأف ىناؾ تبلعب 

. اآلخريفأطراؼ عمى حساب 

مع تحدد أشكاؿ اإلرىاب كتحدد المسميات كالتعريفات كتبايف مبرراتيا كمسبباتيا أدل إلى -
خمط كاضح في الكثير مف األحياف بيف اإلرىاب كالجرائـ األخرل، كقد تحددت كسائؿ 

اإلرىاب كطرقو بحيث أصبحت ترتكب الجريمة اإلرىابية باستخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة 
كبيذا تعددت أغراضو كأصبح يتخذ صكرا كأشكاؿ مختمفة كلبحث كامؿ ىذه المسائؿ، ارتأينا 

إلى تقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف نتعرؼ في المبحث األكؿ لمفيـك الجريمة اإلرىابية 
كنخصص المبحث الثاني لمبنياف القانكني لمجريمة اإلرىابية أك ما يصطمح عميو بأركاف 

 .الجريمة اإلرىابية
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المقصود بالجريمة اإلرهابية : المبحث األول

نتيجة الخبلؼ الكاسع في تحديد مفيـك الجريمة اإلرىابية، ذىبت معظـ التشريعات 
إلى مكاجية العمـ اإلرىابي بدؿ البحث عف تعريؼ لو، خاصة كأف غالبية الدكؿ كانت كثيرا 

. مف كيبلت كمخمفات اإلرىاب

تعد الجزائر مف ابرز الدكؿ التي كانت مف اإلرىاب، حيث تـ االتفاؽ عمى محاربة 
إف إصابة "  المؤتمرات قاؿ إحدلعكس البحث عف التحريؼ، حتى أف ممثؿ إسرائيؿ في 

كذلؾ نتيجة " فرد بمرض خطير يقتضي األمر بمعالجتو قبؿ البحث عف تسمية ذلؾ المرض
الخطكرة التي تشكميا الجريمة اإلرىابية، لذلؾ فالخبلؼ بشأف مفيـك الجريمة اإلرىابية أك 

. اإلرىاب ال يزاؿ قائما إلى كقتنا الحالي

فعميو سنحاكؿ أف نبيف في ىذا المبحث مفيـك الجريمة اإلرىابية كذلؾ مف خبلؿ مطمبيف 
األكؿ تـ تخصيصو لتحريؼ الجريمة اإلرىابية كخصائصيا، أما المطمب الثاني فسكؼ نبيف 

. فيو أنكاع الجرائـ اإلرىابية كتميزىا عف ما بحث بيما مف جرائـ

تعريف الجريمة اإلرهابية وخصائصها : المطمب األول

 الظاىرة اإلرىابية في كسائميا كأبعدىا كاف مف الصعكبة بإمكاف كضع لتعقدنظرا 
تحريؼ محدد لمجريمة اإلرىابية، كال زالت كجيات النظر تختمؼ في معالجتيا لمظاىرة 

اإلرىابية، فعدـ االتفاؽ عمى تحريؼ جامع لمجريمة اإلرىابية ساىـ في تعقيد المحاكالت 
الرامية لمعالجة ىذه الظاىرة كمكافحتيا كيرجع السبب في عدـ االتفاؽ إلى اإلشكاليات 

، كتحدد أساليب ارتكابيا كمف جية أشكالياالمتعمقة بتطكر ظاىرة اإلرىاب بحد ذاتيا كتعقد 
أخرل تكمف الصعكبة في عدـ االتفاؽ عمى تعريؼ باعتبار أف اإلرىاب ال يعد جريمة بحد 

نماذاتيا  إال أف القاسـ . 1 ىك تسمية أك مظمة أك صكرة ينطكم تحتيا عدد مف الجرائـكا 

                                                           
 .13، ص 2007سامي عمي العياد، تمكيؿ االرىاب، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، - 1
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 الضرر بالمجتمعات أك الضغط عمى الدكلة مف الدكؿ أك إلحاؽالمشترؾ بيف التحريفات ىك 
كعمى ىذا األساس سنتناكؿ . 1الجماعة مف الجماعات لتحقيؽ ىدؼ مباشر أك غير مباشر

براز الخصائص التي تميزىا عف الجرائـ العادية  في المطمب التعريؼ بالجريمة اإلرىابية كا 
.  في القانكف العاـ

التعريف بالجريمة اإلرهابية : الفرع األول

ال يمنح معنى اإلرىاب ينبغي أف نبحث في المعاجـ النحكية لكي نستقي منيا 
الدالالت المغكية لكممة اإلرىاب، ثـ ننتقؿ إلى كتب الفقو لنقؼ عمى معنى اإلرىاب لدل 

. فقياء القانكف

المدلول المغوي : أوال

بمعنى خاؼ، كاالسـ ىك الرَّىَرُب، بمعنى الرُّىبة، كمنو " رَرىِهبَر "جاء في لساف العرب 
الرىبانية في اإلسبلـ كاالعتناؽ السبلسؿ كاالختصاص، كما شابو مما كانت الرىبانية 

 ة ف مف الرىبأصمياتتكمفو، كقد كضعيا عز كجؿ عمى أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، ك
. 2أك الخكؼ

كردت كممة الرىبة في القرآف الكريـ بمعاف عديدة، منيا الخشية كتقكد هلل، إذا قاؿ عز 
. 3"ىدل كرحمة لمذيف ىـ لرييـ يرىبكفختيا كفي نس: "كجؿ في القرآف الكريـ

يام: "كىنا كممة يرىبكف بمعنى يخشكف كيخافكف، كقاؿ عز كجؿ أيضا  4" فارىبكفكا 
. ففي ىذه اآلية الكريمة الرىبة تعني الخشية مف اهلل

                                                           
 كالبنياف القانكني لمجريمة، دار المطبكعات الجامعية، الطبعة األكلى، االسكندرية، اإلرىاب حسنيف عطى اهلل، اإلماـ- 1

 .89مصر، ص 
 .374، ص 1995ابف المنظكر، لساف العرب، المجمد األكؿ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، لبناف، - 2
 .154سكرة األعراؼ، اآلية - 3
 .51 نفس المفظ في سكرة النحؿ في اآلية 40 اآليةسكرة البقرة - 4
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كالذم يتألؼ مف الراء كالياء " رَرىَربَر "تعكد مفردة اإلرىاب في المغة إلى الفعؿ الثبلثي 
.  1كالياء، كىي دؿ عمى أصميف أحدىما يدؿ عمى الخكؼ كاآلخر يدؿ عمى الدقة كالخفة

كرىب بالتحريؾ أم خاؼ، . كمنيا رَرىِهبَر بالكسر، يَرْرىَرُب كرَرْىبَرةن كرَرْىبنا كُرىَربنا بالصكرة
كنقكؿ رَرىَرْبُت الشيء رىبة أم خفتو

كقيؿ الرَّْىبَرُة ىي الخكؼ كالفزع كالخشية كقيؿ الرَّْىبَرُة . 2
. 3 اضطرابكتحرز كمخافة 

اإلرىابي كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبيؿ : "يعرؼ معجـ الكسيط اإلرىاب بأف
استخداـ العنؼ  "بأنوكما عرؼ اإلرىاب .  4العنؼ كاإلرىاب لتحقيؽ أىدافيـ السياسية

. 5"لمتخريب بصفة خاصة لتحقيؽ أىداؼ سياسية

المدلول االصطالحي الفقهي : ثانيا

في البداية يجب التأكد عمى أف الجريمة اإلرىابية كاف يقصد بيا تمؾ األعماؿ 
 لرغبات إخضاعيـكالسياسات الحككمية التي تيدؼ إلى نشر الرعب بيف المكاطنيف مف أجؿ 

أما في الكقت الراىف فيقصد بو تمؾ األعماؿ التي يقـك بيا األفراد أك المجمكعات . الحككمة
. كالتي تتسـ بالعنؼ، كخمؼ جك مف عدـ األمف لتحقيؽ ىدؼ سياسي

 

 
                                                           

أحمد فارس أبك الحسف، معجـ مقاييس المغة، الجزء الثاني، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، القاىرة، - 1
 .447 ىػ، ص 1399مصر، 

 .415ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سابؽ، ص - 2
، تحقيؽ محمكد الطانجي، الطبعة األكلى، كاألثرمجد الديف المبارؾ الجذرم ابف األثيد، النياية في غريب الحديث - 3

 .280، ص 1983المكتبة االسبلمية، الجزء الثاني، 
، ص 2005عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع، مصر، - 4
21. 
ىيثـ فالح شياب، جريمة االرىاب كسبؿ مكافحتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر - 5

 .28 ـ، ص 2010 ىػ، 1431كالتكزيع، األردف 
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 فزع كرعب في إحداثكما يمكف تعريؼ الجريمة اإلرىابية بأنيا كؿ سمكؾ مف شأنو 
. 1نفكس مجمكعة غير محددة مف الناس إذا ارتكبت عمدا تحقيقا ليذه الغاية

القياـ بأعماؿ عنؼ ضد أشخاص أك األمكاؿ عمى نحك "عرؼ الفقو اإلرىاب عمى أنو 
يشجع في المجتمع كمو حالة ذعر كالشعكر العميؽ بانعداـ األمف، كالذم ينجـ عنيا نكع مف 

. 2التفكؾ االجتماعي كالحد مف إمكانية رد الفعؿ في مكاجية االعتداء

 بقكلو الجريمة اإلرىابية ىي Saldana" ساؿ دانا"مف جية أخرل عرفيا الفقيو االسباني 
 يستيدؼ في األساس نشر الرعب كالخكؼ لدل المكاطنيف، كذلؾ باستخداـ إجراميعمؿ 

. 3 ذعر عاـ بغرض نشر فكر أك مذىب معيفإحداثكسائؿ مف طبيعتيا 

 في نفس المادة 1998ىذا كعرفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة سنة 
كؿ فعؿ مف أعماؿ العنؼ أك التيديد ميما "األكلى في فقرتيا الثانية، اإلرىاب، كما أنو 

 إلقاء فردم أك جماعي، كييدؼ إلى إجراميكانت بكاعثو أك أغراضو، يقع تنفيذ المشركع 
  حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر، تعريض أك أك تركيعيـ بإيذائيـالرعب بيف الناس 

 الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك األمبلؾ العامة أك الخاصة أك احتبلليما أك إلحاؽ أك
. 4االستيبلء عمييا أك تعريفيا أحد المكارد الكطنية لمخطر

جريمة أك الشركع فييا ترتكب تنفيذ "كما عرؼ بندىا الثالث الجريمة اإلرىابية بأنيا 
الغرض إرىابي في أم مف الدكؿ المتعاقدة أك عمى رعاياىا أك ممتمكاتيا أك مصالحيا 

                                                           
 .37-36ىيثـ فالح شياب، جريمة االرىاب كسبؿ مكافحاتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، مرجع سابؽ، ص - 1
محمد أبك الفتح الغانـ، االرىاب كالتشريعات المكافحة في الدكؿ الديمقراطية، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، - 2

. 60، ص 1991
 .35ىيثـ فبلح شياب، نفس المرجع، ص - 3
 .153، ص 2009محمد سبلمة النيؿ، الحرب ضد االرىاب، زىر لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، - 4
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كيعاقب عمييا القانكف الداخمي، تعد مف الجرائـ اإلرىابية المنصكص عمييا في االتفاقيات ما 
. 1استثنى منيا تشريعات الدكؿ المتعاقد أك التي لـ تصادؽ عمييا عدا ما

أما بالنسبة لتشريعات، فقد عرؼ المشرع الفرنسي الجريمة اإلرىابية في نص المادة 
تعد جرائـ إرىابية عندما يتعمؽ " في الفقرة األكلى مف قانكف العقكبات الفرنسي بالقكؿ 421

 الجسيـ  بالنظاـ العاـ عف طريؽ بث الفزع اإلضراراألمر بمشركع فردم أك جماعي بقصد 
كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الفرنسي قد حدد ىذه الجرائـ ..." أك الرعب في الجرائـ التالية

. 2عمى سبيؿ الحصر

 نصكص إحداث استكجب عميو اإلجراميةأما المشرع الجزائرم لمكاجية ىذه الظاىرة 
قانكنية ليضفي عدـ مشركعية العمؿ اإلرىابي، أعماؿ لمقاعدة العامة في التجريـ المتمثمة في 

حسب المادة األكلى مف قانكف العقكبات "  أمف بغير قانكفتدبيرال جريمة كال عقكبة كال " أنو 
 قانكني خاص إطار دكف 1992الجزائية كىك األمر الذم جعؿ االعتداءات الكاقعة قبؿ سنة 

 المؤرخ في 03.92بيا تحت عنكاف جرائـ اإلرىاب إلى غاية صدكر مرسـك التشريعي رقـ 
 المتعمؽ بمكافحة التخريب كاإلرىاب كالذم أدمجت أحكامو ضمف أحكاـ 1992 سبتمبر 30

 كبذلؾ أصبحت لمجريمة 1995قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم في سنة 
يعتبر فعبل إرىابيا "اإلرىابية كجكد في عالـ التشريع الجزائرم، حيث نص المشرع عمى أنو 

أك تخريبيا في مفيـك ىذا األمر، كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة الكطنية كالسبلمة 
كقد ذكرت ..." الترابية كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم عف الطريؽ أم عمؿ غرضو

. صكر الجرائـ اإلرىابية كما سكؼ يتـ التطرؽ إليو الحقا

                                                           
، كالتي صدرت عف مجمس 1998 مف االتفاقية العربية لمكافحة االرىاب، الصادرة بالقاىرة في أفريؿ 1ينظر المادة - 1

 .كزراء الداخمية كالعدؿ الحرب
 .2001 أفريؿ 15 مف قانكف العقكبات الفرنسي المعدؿ في 421ينظر المادة - 2
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نما نص عمى مجمكعة مف  كيبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يعرؼ الجريمة اإلرىابية كا 
العناصر تككف في مجمميا المفيـك القانكني ليا كىي استخداـ كسائؿ معينة كمحددة كيقصد 
بيا استعماؿ الرعب، كالذم يعتبر العنصر األساسي في جريمة اإلرىاب، كالذم تنبتو أغمب 

 تحقيؽ نتائج معينة فبل يكفي استخداـ اإلجراميالتشريعات كالبد أف يككف مف شأف النشاط 
 الرعب بينيـ أك اإللقاءىذه الكسائؿ بؿ يتعيف أف يككف مف شأف ذلؾ إيذاء األشخاص أك 

 إحاطة الضرر بالبيئة كاألمكاؿ إف إلحاؽتعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر، أك 
دخالياالمشرع الجزائرم ببعض األعماؿ   ضمف دائرة التجريـ الخاص، باألعماؿ اإلرىابية كا 

عمى رغبتو في أف يخطي بالتجريـ كافة صكر النشاط اإلرىابي، غير أف ىذا المفيـك يشكبو 
نكع مف النقص، بحيث اعتبر البعض أف المشرع لـ يأت بالجديد كأف األفعاؿ المجرمة 

. مكجكدة أصبل

، كيمكف الرد عمى ىذا النقد بالقكؿ أف 1اإلرىابكعميو فاف المشرع لـ يعرؼ جريمة 
نما نظرا لتعقيد ىذه  المشرع لـ يعرؼ الجريمة اإلرىابية إال أف ذلؾ ليس غفمة منو، كا 

. الجريمة،كما أف أغمب التشريعات المتقدمة سمكت ىذا النيج

خصائص الجريمة اإلرهابية : الفرع الثاني

مف المستقر عميو، أنو لدراسة ظاىرة ما أك جريمة معينة كالجريمة اإلرىابية، البد مف 
تكضيح خصائصيا كذلؾ حتى يتسنى لنا تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ المشابية ليا، كقد 

 في الفرع الثاني أىـ إبرازأردنا في الفرع األكؿ التعريؼ بالجريمة اإلرىابية، كسنحاكؿ 
. خصائصيا

 

                                                           
مسمـ خديجة، الجريمة االرىابية، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك االدارية، بف عكنكف، جامعة - 1

 .89، ص 1987الجزائر، 
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الجريمة اإلرهابية تتخذ صورة الفعل اإليجابي : أوال

يرجع ىذا الكصؼ لمجريمة اإلرىابية، نتيجة لما ينطكم عميو الفعؿ مف عداكنية 
تباعوككحشية   المنيج العممي في التخطيط كالتنفيذ، كيككف نتيجة أسباب داخمية أك كا 

 بالجزائر، 1988خارجية، سياسية كانت أك اجتماعية أك اقتصادية، كأحداث أكتكبر لسنة 
 كاإلخبلؿ الفكضى إحداثكتيدؼ الجريمة اإلرىابية إلى " ثكرة الخبز"كالتي سميت بػ 

باالرتباط األمني مف خبلؿ اعتمادىا عمى الفجائية كالسرعة في التنفيذ كالتعقيد في تشكيؿ 
. 1خبلياىا كتجنيد عناصرىا كعدـ التمييز بيف المدنيف األبرياء مف غيرىـ

إف الجريمة اإلرىابية تعتمد عمى استخداـ العنؼ كالذم يشكؿ جريمة قائمة بذاتيا 
حداث لتحقيؽ السيطرة اإلرىابيكفطبقا ألحكاـ القانكف العاـ كالعنؼ يستخدمو   الرعب، الذم كا 

تتجاكز تأثيراتو النفيسة نتائجو المادية، فالعنؼ الحقيقي مكجو في الرسالة إلى المجتمع أك 
إلى منفذ القرار في الدكلة، كىذه الرسالة تتمثؿ في أعماؿ القتؿ كاالختطاؼ كالتعذيب 

 معنى مكجو لآلخريف كىك أف كؿ شخص كفي أم مكاف ضحاياىاكالتدمير، بحيث يعمؿ 
معرض لميجـك إرىابي كالعنؼ في الجريمة اإلرىابية ما ىك إال كسيمة لبمكغ اليدؼ كليس 

. 2غاية في حد ذاتيا

الجريمة اإلرهابية منظم ومتصل : ثانيا

تتميز الجريمة بأنيا ال ترتكب إال بعد تدبير أك تخطيط كتنظيـ مسبقا كىي ال تأتي 
بشكؿ عفكم أك تمقائي كذلؾ بارتكاب عدة عمميات أك مشاريع إرىابية ينتج عنيا حالة مف 

الرعب، فالعنؼ في الجريمة اإلرىابية ال ينتج أثره إال إذا كاف منظـ مف خبلؿ عمميات 

                                                           
عبد الباسط العيداكم، تطبيؽ قانكف مكافحة التخريب كاالرىاب، رسالة ماجستير، معيد الحقكؽ كالعمـك االدارية، بف - 1

 .76، ص 1995عكنكف، الجزائر، 
أحمد رفعت، االرىاب الدكلي في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي كاالتفاقيات الدكلية، كقررات األمـ المتحدة، الطبعة األكلى، - 2

 .251، ص 1992دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
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إرىابية مستمرة  ال تخيؼ إال إذا كانت تيدد بكقكع أعماؿ إرىابية مستقبمية، كذلؾ يرجع 
أساس إلى أف الجريمة اإلرىابية تتصؿ بالتنظيـ كبعدىا عف العشكائية، ككف أف ىذه األخيرة 
ال تككف دليبل عمى إرىابية العمؿ خاصة في ظؿ تعقد العمميات اإلرىابية ككجكد منظمات 
كدعـ بنفس التمكيؿ، مما يدخؿ ليا االستمرارية كالعشكائية في اختيار األىداؼ كالتي تعتبر 

 بأنو إنسافعشكائية مقصكدة ىدفيا تكجيو رسالة لضحايا محتمميف كخمؽ انطباع لدل كؿ 
ميدد كمعرض في أم كقت كفي أم مكاف ليجـك إرىابي أك فعؿ إرىابي أك خمؽ االعتقاد 

 1بأنو سيككف ىك الضحية القادمة

الجريمة اإلرهابية جريمة عمدية : ثالثا

تقـك الجريمة اإلرىابية عمى عنصرم العمـ كاإلرادة كالقصد الجنائي متكفر فييا، كمف 
تـ فبل تكجد جريمة إرىابية غير عمدية أك عف طريؽ الخطأ كعميو فالسرية كالمفاجأة 

. 2كالمباغتة كعدـ المشركعية ىي أىـ خصائص الجريمة

خاصية المفاجأة في الجريمة اإلرهابية  : رابعا

تتميز الجريمة اإلرىابية بالمفاجأة كعدـ القدرة عمى التنبؤ بالعمميات اإلرىابية عمى 
اختبلؼ أضكائيا مف اغتياالت أك تفجيرات أك تدمير كىذا ما يتفؽ مع ىدؼ الجريمة 

. 3اإلرىابية المتمثؿ في زرع الرعب كخمؽ جك انعداـ األمف بيف غالبية الناس

ي في الجريمة اإلرهابية سالباحث السيا: خامسا

ذىب البعض إلى القكؿ بأف الجريمة اإلرىابية تعد مرادؼ لمجريمة السياسية، كيمثؿ 
حيث يرل أف اإلرىاب الداخمي يعد دائما  " Jeane Johr" جاف جكر"ىذا الرأم الفقيو البرازيمي 

                                                           
كرارشة عبد المطمب، المعالجة القانكنية لمظاىرة االرىابية كدكر القضاء في تطبيقيا، مذكرة نياية التككيف لنيؿ اجازة - 1

 .12، ص 2006، 2003، الجزائر، 14المدرسة العميا لمقضاء، دفعة 
 .42ىيثـ فبلح شياب، جريمة االرىاب كسبؿ مكفحاتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، مرجع سابؽ، ص - 2
 .13كرارشة عبد المطمب، نفس المرجع، ص - 3
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كأم كاف تنفيذه جنائية سياسية خالصة، ذلؾ أف ىذا النكع مف اإلرىاب يمثؿ اعتداء عمى 
. 1أمف الدكلة لتحقيؽ أىداؼ سياسية كاجتماعية كعميو فيك يخص الدكلة التي يكجد ضدىا

المرونة التشريعية لمجريمة اإلرهابية : سادسا

إف خطر الجريمة اإلرىابية يمـز لمكاجيتيا نصكص مرنة، حيث لجأ المشرع إلى 
استعماؿ العبارات المطمقة كالمرنة كالتي تسمح بامتداد الحماية الجنائية لجميع األفعاؿ 

كالنتائج المراد تجريميا دكف أف يككف ىناؾ جمكد لمنصكص ككقكفيا عائقا لمبلحقة تمؾ 
 الذم يعتمد عمى المغة اإلطبلؽاألفعاؿ كتتمثؿ المركنة في المركنة المغكية كالذم يقصد بيا 

كذلؾ ؼ نص " أم عمؿ فرصتو"أك " كؿ"إذا استخدـ المشرع الكممة . كمعانييا غير مباشرة
 التخريب كاإلرىاب كالمشار بمكافحة المتعمؽ 03.92 مف المفيـك التشريعي رقـ 1المادة 

 يشمؿ كؿ األنكاع القكة أك العنؼ أك التيديد إطبلؽفيو " أم"أك " كؿ"فمفظ . إليو سابقا
 غير مقيد بدرجة معينة أك حجـ معيف، كطبقا اإلطبلؽكالتركيع كمف حمقة أخرل فاف ىذا 

، كما أف المشرع 2إرىابالمنص فاف أم قدر مف الرعب كاالعتداء أك التركيع أك العرقمة يعد 
لـ يحدد مفيـك أمف الدكلة أك السبلمة الترابية أك استقرار المؤسسات التي يخشى تعرضيا 

 الناجمة اإلجراميةيقصد بو استيعاب النتائج . لمخطر أك االعتداء، فيك تعبير كاسع المعنى 
.  3اإلرىابيةعمى إجرامية 

تميز الجريمة اإلرهابي ما يشابهها من جرائم أخرى وأنواعها : المطمب الثاني

 األخرل المشابية لو، اإلجراميةيختمط مصطمح اإلرىاب لدل البعض ببعض الظكاىر 
فكبلىما يستخدـ أك ييدد باستخداـ كسائؿ عنفية أك بصكرة منظمة فكيؼ تميز الجريمة 

                                                           
ديش مكسى، النظاـ القانكني لتعكيض ضحايا الجرائـ االرىابية، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة أبي - 1

 .27، ص 2016بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
محمد صالح العادلي، مكسكعة القانكف الجنائي، الجزء الثاني، السياسة الجنائية لمكاجية العنؼ االرىابي، دار الفكر - 2

 .53، ص 2005الجامعي، االسكندرية، مصر، 
 .57محمكد صالح العادلي، نفس المرجع، ص - 3
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 المتعمؽ باألفعاؿ 92-03اإلرىابية كالظكاىر المشابية لو ككذا تجد المشرع نص في األمر 
 87أحكامو ضمف قانكف العقكبات مف المكاد كما دمج المكصكفة جرائـ إرىابية أك تخريبية ك

 المعدلة بمكجب 09-01 المضافة بمكجب القانكف رقـ 10 مكرر 87 ككذلؾ المادة 9مكرر 
 عمى مجمكعة األفعاؿ 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23.06 مف القانكف 60المادة 

:  في الفركع التاليةإبرازىاكاعتبرىا جرائـ إرىابية كىذا ما يستمد 

تميز الجريمة اإلرهابية عندما يشابهها من جرائم األخرى : الفرع األول

التميز بين الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية : أوال

تعتبر مف أىـ المكضكعات ىك عبلقة اإلرىاب كالجريمة السياسية ألف دافع الجريمة 
اإلرىابية سياسي في األصؿ كتعرؼ الجريمة السياسية أنيا تقع عمى حؽ سياسي كىي 

جريمة مركبة حسب آراء الفقياء أما المشرع الجزائرم فمـ يعرفيا كىك ما نتج عنو اختبلؼ 
. 1الفقياء لتحديد تعريؼ كظير معيارييف

يتركب مف معيار الباحث أك الدافع، أم إذا كاف الباحث سياسي : معيار المذهب الشفعي-1
 فجريمة األمكاؿ مف أجؿ تمكيؿ حزب سياسي أك قتؿ معارض 2فاف الجريمة سياسية

 3لمحككمة مف أجؿ تدعيـ النظاـ ىي جريمتيف سياسيتيف

كانتقاد معيار الباحث لصعكبة التعرؼ إليو ككذا أف الجرائـ السياسية ترتكب بدافع 
 كىناؾ معيار الغرض يعتبر أف الجريمة السياسية تستيدؼ ضرب النظاـ السياسي األنانية

. كىناؾ المعيار المختمط يقـك بالجمع بيف المعياريف السابقيف

                                                           
 .56عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، مرجع سابؽ، ص - 1
المقارنة، المطبعة األكلى مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية لمنشر أماـ حسنيف خميؿ، الجرائـ االرىابية في التشريعات - 2

. 49، ص 2008كالتكزيع، مصر، 
 .313، ص 1996عبد العزيز عبد اليادم مخيمر، االرىاب الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، - 3
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 الجاني مف خبلؿ نظرية الظرؼ أم أنيا تقع مصمحةيعتمد عمى : المعيار الموضوعي-2
في ظرؼ غير عادية كاالنقبلب ككذا نظرية المساس بالنظاـ العاـ حيث أنيا تكجو ضد 

.  1شكؿ كحكـ الدكلة كتغيير النظاـ

الجريمتيف يمكف أف تقعا مف شخص كاحد، أك : فتكمن بالنسبة لألوجه التشابه بينهما-3
تا الجريمتيف ىدؼ سياسي كىدا لكحده الباحث كبل الجريمتيف ؿعدة أشخاص، اليدؼ مف لؾ

. 2تتفقاف في إعاقة التنمية

في الجريمة السياسية يمكف تخفيؼ العقكبة ذلؾ راجح لعدـ خطكرتيا : أوجه االختالف-4
عمى المجتمع عكس الجريمة اإلرىابية فيعامؿ معاممة المجـر في الجريمة العادية كيجب 

. 3تسميمو

العنؼ في الجريمة السياسية يككف عابرا أما الجريمة اإلرىابية فالرعب يككف ذا كقع كبير -
. في النفكس

مف حيث أسمكب التنفيذ تتميز الجريمة اإلرىابية بالكحشية كعمى أفراد ال ذنب ليـ، في -
. 4حيف أف الجريمة السياسية جريمة رأم كفكرة كتعبير

. 5كما أف المجـر السياسي يتميز بنبؿ الباحث كشرؼ القصد-

 

                                                           
دباش عبد الرؤكؼ، جريمة االرىاب بيف الشريعة كالقانكف، رسالة دكتكراه، جامعة األمير عبد القادر، لمعمـك االسبلمية، - 1

 .236، ص 2010قسنطنية، الجزائر، 
دباش عبد الرؤكؼ، جريمة االرىاب بيف الشريعة كالقانكف، رسالة دكتكراه، جامعة األمير عبد القادر، لمعمـك االسبلمية، - 2

 .236، ص 2010قسنطنية، الجزائر، 
محمد بف عبد اهلل العميرم، مكقؼ االسبلـ مف االرىاب، الطبعة األكلى، مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر السعكدية، - 3

 .200-199، ص 2014
 .58عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، مرجع سابؽ، ص - 4
 .81، ص 1983محمد مؤنس محي الديف، االرىاب في القانكف الجنائي عمى المستكييف الكطني كالدكلي - 5
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تميز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة المنظمة  : ثانيا

ظاىرة إجرامية تككف :  محمكد شريف البسيكنيالفقوتعرؼ الجريمة المنظمة حسب 
 كتيدؼ إلى الربح كتقـك  اإلجراميكرائيا جماعات معينة استخدـ العنؼ أساس لنشاطيا 

. 1بأنشطة إجرامية عبر الكطنية، أك تككف ليا مقتضيات مشابية في دكؿ أخرل

األعماؿ خطيرة تقـك بيا جماعات مييكمة " فيعرفيا بأنيا :أما الدكتور عبد العزيز العيشاوي
. 2"بتنظيـ محكـ تعمؿ في أكثر مف بمد لتحقيؽ أىداؼ تخالؼ النظاـ الدكلي

 كالتي يتمثؿ  Lacosamostra الكبرل نجد المافيا ايطاليا اإلجراميةمف أمثمة المنظمات 
 الركسي المنظـ، الذم يعمؿ في اإلجراـنشاطيا في االتجار بالعقاقير كالمكاد المخدرة ككذلؾ 

مجاؿ الدعارة كاغتياالت السياسية كاألسمحة كالمكاد النككية، ك ألمانيا اليابانية الشييرة باسـ 
... 3 غسيؿ األمكاؿ كاالتجار باألسمحة كالكككاييفنشاطاتياكالذم مف أىـ " ياككزا"

أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الجريمة المنظمة كالجريمة اإلرىابية -1

كبلىما يعبر عف عنؼ منظـ تقـك جماعات ذات إمكانية كبيرة : أكجو الشبو-أ

 4 حالة مف الذعر كالخكؼ كالرىبة بيف المكطنيف كالسمطاتإحداثكبلىما يسعى إلى -

  5كبلىما ذات خطر عاـ كما ال يقتصر أثرىا عمى دكلة معينة بؿ يمتد ألكثر مف دكلة-

                                                           
 .11، ص 2011محمد شريؼ بسيكني، الجريمة المنظمة عبر الكطنية، الطبعة األكلى، دار الشركؽ، القاىرة، مصر - 1
عبد العزيز العيشاكم، حقكؽ االنساف في القانكف الدكلي، الطبعة األكلى، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، القبة، الجزائر، - 2

 .313، ص 2009
، 1993مصطفى طاىر، جريمة تأليؼ عصابة في قانكف مكافحة المخدرات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، القاىرة، - 3

 .45ص 
دباش عبد الرؤكؼ، جريمة االرىاب بيف الشريعة كالقانكف، رسالة دكتكراه، جامعة األمير عبد القادر، لمعمـك االسبلمية، - 4

 .236، ص 2010قسنطنية، الجزائر، 
دباش عبد الرؤكؼ، جريمة االرىاب بيف الشريعة كالقانكف، رسالة دكتكراه، جامعة األمير عبد القادر، لمعمـك االسبلمية، - 5

 .236، ص 2010قسنطنية، الجزائر، 
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تتفؽ الجريمة اإلرىابية كتمتقي مع الجريمة المنظمة في أف كبلىما يعد مف الجرائـ -
المستحدثة ذات الضرر  الشديد سكاء كاف الضرر كطني أك دكلي بيدؼ التخكيؼ لمكصكؿ 

. 1إلى األىداؼ المقصكدة

: تتمثؿ في: أوجه االختالف-ب

دافع العمؿ اإلرىابي ىك غايات كأىداؼ سياسية بينما الجريمة المنظمة غاياتيا مادية -
. 2بحثة

 اإلجراميكما تتميز الجريمة اإلرىابية عف الجريمة المنظمة في النتيجة المترتبة عف الفعؿ -
في الجريمة المنظمة عادة ما يترؾ تأثيرا خفيا لو نطاؽ محدكد، فيك ال يتحدل نطاؽ ضحايا 

، بينما الفعؿ اإلرىابي في الجريمة اإلرىابية لو تأثير نفسي غير محدد اإلجراميةالعممية 
. 3النطاؽ

الجريمة اإلرىابية قد ترتكب مف فرد أك جماعة في دكلة كاحدة بينما الجريمة المنظمة ال -
. 4 جماعيإجرامي تنظيـ إطاريمكف تصكرىا ترتكب إال في 

 تميز بين الجريمة اإلرهابية والعنف السياسي: ثالثا

العنؼ السياسي، بأنو المجكء إلى القكة لجكء كبيرا أك Ted Handrechيعرؼ تيدىندرش 
 التغيير  في إلحداثمدمرا ضد األفراد كاألشياء، كالمجكء إلى القكة يحضر ليا القانكف مكجيا 

                                                           
دباش عبد الرؤكؼ، جريمة االرىاب بيف الشريعة كالقانكف، رسالة دكتكراه، جامعة األمير عبد القادر، لمعمـك االسبلمية، - 1

 .236، ص 2010قسنطنية، الجزائر، 
 .72، ص 2008جياد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، الطبعة الكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، - 2
 .187محمد عبد اهلل العميدم، مكقؼ االسبلـ مف االرىاب، مرجع سابؽ، ص -  3
 .60عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، مرجع سابؽ، ص - 4



 الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري:                                             الفصل األول
 

21 
 

 تغييرات في كجكد إلحداثالسياسة أك في نظاـ الحكـ أك في األشخاص، كىك كذلؾ مكجة 
. 1األفراد في المجتمع أك في مجتمعات أخرل

 النظاـ الميبرالي، قامت الجزائر بإصدار خدمة كتبنينتيجة لسقكط النظاـ االشتراكي 
 23مف التشريعات القانكنية تمييد لبلنتقاؿ إلى النظاـ الميبرالي العدد مف أبرزىا دستكر 

. 2 الذم أقر التعددية الحزبية11.89 كالقانكف رقـ 1989فيفرم 

الجزائر كغيرىا مف المثكؿ قد شيدت عنفا سياسيا في التسعينات مف القرف الماضي -ب
 خاصة في ظؿ تبلـز ىذه األحداث 1988كذلؾ نتيجة ظيكر مكجة مف االحتجاجات سنة 

 تعقيدا ىك ظيكر الحركات اإلسبلمية بداية األمرمما زاد . 3مع أزمة منطقة القبائؿ
كغيرىا، " لئلنقاذكالجبية اإلسبلمية " الحركة مف أجؿ الدكلة اإلسبلمية" التسعينيات عمى غرار

كدخكؿ ىذه الحركات المعترؾ السياسي مستقمة بذلؾ حالة االحتقاف التي سادت المجتمع 
. 4الجزائرم في تمؾ الفترة

تأسيسا عمى ما ذكر كنتيجة فكز األحزاب اإلسبلمية في االنتخابات تتـ تكقيؼ 
المسار االنتخابي الذم أدل إلى الدخكؿ في صراع بيف النظاـ كمختمؼ الجماعات 

اإلسبلمية، كىك ما أدل إلى الدخكؿ في دكامة عنؼ شاممة خمفت اآلالؼ مف الضحايا 
. 5كنتيجة ىذا العنؼ ظيرت بكادر اإلرىاب في الجزائر

 

                                                           
 .407اماـ عطا اهلل حسنيف، االرىاب كالبيناف القانكني لمجريمة، مرجع سابؽ، ص - 1
 .60عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، نفس المرجع، ص - 2
 المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي، 1989 يكليك 1409/05 ذم الخجة  02 المؤرخ في 89-11القانكف رقـ - 3

 .27ج ر، عدد 
 .22، ص 2002، ديسمبر 473عبد الرزاؽ معيزة، الجيش الكطني الشعبي في مكاجية االرىاب، مجمة الجيش العدد -  4
 عدة منشكرات المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ، ركيبة الجزائر، إلى القاعدةمحمد مقدـ، األفغاف الجزائريكف مف الجماعة -  5

 .46، ص 2002
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أوجه التشابه واالختالف بين الجريمة اإلرهابية والعنف السياسي -1

: كتكمف أكجو التشابو بينيما في: أوجه التشابه-أ

كجكد اإلرىاب كالعنؼ السياسي يؤدم إلى إساءة سمعة الدكلة خارجيا كيؤثر عمى -
. اقتصادىا

. 1إال الجريمتيف تؤثراف عمى خطط التنمية االجتماعية كاألمنية-

كبل الجريمتيف تنحرؼ عف العادات كالقيـ كالتقاليد كالنظاـ القانكنية السائدة في المجتمع -
. الجزائرم

. 2كبلىما كسيمتيف كليست غاية لمكصكؿ ليؼ معيف-

تكمف فيما يمي : أوجه االختالف-ب

يختمفاف في اليدؼ فاليدؼ مف الجريمة اإلرىابية إثارة الرعب كجذب الرأم العاـ لفضية ما -
يرغبكف بيا أما العنؼ السياسي عادة ما تككف أىدافو مباشرة دكف التركيز عمى المؤثرات 

. النفسية

الجريمة اإلرىابية ع غالبا ما تأخذ بعدا دكليا بينما أعماؿ العنؼ السياسي عادة ما تأخذ -
. طابع كطني إقميمي

 يؤدم إلى بميإف انتشار بعض أنكاع العنؼ السياسي مثؿ التأثر كالصراع الطائفي كالؽ-
انقساـ المجتمع كتفككو، فبينما الجريمة اإلرىابية تؤدم إلى تماسؾ المجتمع مف أجؿ القضاء 

. عمييا

                                                           
، ص 2011ىبة اهلل أحمد خميس، االرىاب كالصراع كالعنؼ، الطبعة األكلى، مكتبة الكفاء لمنشر كالتكزيع، مصر، - 1

166. 
 .195-194محمد بف عبد اهلل العميرم، مكقؼ االسبلـ مف االرىاب، مرجع سابؽ، ص - 2
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أنواع الجرائم اإلرهابية في القانون الجزائري : الفرع الثاني

 المتعمؽ باألفعاؿ 03.92لقد نص المشرع في النصكص التي تضمنيا األمر 
 87 كالمدمجة أحكامو ضمف قانكف العقكبات مف المكاد تخريبيةالمكصكفة جرائـ إرىابية أك 

 01-09 باإلضافة بمكجب القانكف رقـ 10 مكرر 87 مكرر ككذلؾ المادة 87مكرر إلى 
 عمى 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 مف القانكف 60المعدؿ بمكجب المادة 

مجمكعة األفعاؿ كاعتبرىا جرائـ إرىابية حيث تـ التطرؽ إلى الجرائـ اإلرىابية المتعمقة 
 الجرائـ اإلرىابية المتعمقة إبرازأما في الفرع الثاني فتـ . باألشخاص في الفرع األكؿ

. بالتنظيمات اإلرىابية

الجرائم اإلرهابية المتعمقة باألشخاص : أوال

ىي تمؾ الجرائـ التي يستطيع الجاني ارتكابيا لكحده دكف الحاجة إلى تنظيمات 
:  إرىابية كذلؾ نظرا لطبيعتيا كمف أىميا

 الرعب بيف األشخاص أك تعكيض حياتيـ كأمنيـ لمخطر إلقاء-1

 كالمكاطف مضمكنة اإلنسافأكد الدستكر الجزائرم عمى أف الحريات األساسية كحقكؽ 
  92-03 مف المرسـك التشريعي 01 كقد نصت ا لمادة 1ككذلؾ عدـ انتياؾ حرمة منزلة

عمى أف كؿ عمؿ غرضو بث الرعب في أكساط السكاف كخمؽ جك بعدـ األمف، كذلؾ مف 
خبلؿ االعتداء عمى األشخاص كتعكيض حياتيـ أك أمنيـ لمخطر يعد جريمة إرىابية كالتي 

 الفعمي، كالمباشر عمى حياة األفراد كالقتؿ كالضرب كما يقصد بو التسديد اإليذاءيقصد بيا 
. 2كالقصد الجنائي فييا ىك بث الرعب كالخكؼ في النفكس

 
                                                           

 ج ر 2016 مارس 06 المؤرخ في 16-01 الصادر بمكجب القانكف 2016 مف الدستكر الجزائرم 38ينظر المادة - 1
 .1996 مف دستكر 32 كالتي تقابميا 14العدد  

 .92-03 مف المرسـك التشريعي 01ينظر ا لمادة - 2
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جريمة االعتداء عمى رموز الدولة نبش القبور  -2

 كذلؾ نظرا 1 مكرر المعدلة في فقرتيا الرابعة87لقد نص عمييا المشرع في المادة 
لخطكرتيا كتيديد استقرار الدكلة كيعاب عمى المشرع انو لـ يبيف المقصكد برمكز الدكلة إال 
أنو بالرجكع إلى القكاعد العامة تجد أف الرمكز الدكلة ىي القيـ المعنكية لؤلمة، كالعمـ كاسـ 

. الدكلة الجزائرية ككؿ ما يرمز لسيادتيا

 لتكرار حدكث األفعاؿ في زمف العشرية السكءا، حيث كاف اإلرىاب يضرب بقكة نتيجة
في كؿ مكاف مما حطـ معنكيات المكطنيف، تدخؿ المشرع كنص عمى تجريـ فعؿ نبش 

 مكرر، كالتي تشدد فييا 87القبكر أك تدنيسيا، فنص عمييا في الفقرة الرابعة مف المادة 
. 2العقكبة

جريمة االنخراط والتعامل مع منظمة إرهابية مقرها خارج الجزائر -3

يشترط القياـ ىذه الجريمة أف يككف الجاني منخرط في الجماعة اإلرىابية مف جنسية 
 المتضمف قانكف الجنسية 70-86جزائرية دقت ارتكابو لمجريمة كالجزائرم كفقا لؤلمر 

 الجزائرم بفض النظر عف باإلقميـالجزائرية ىك كؿ جزائرم كلد مف أب كأـ جزائرية أك كلد 
. 3جنسيتو دينو ككذلؾ كؿ أجنبي منحت لو الجنسية الجزائرية كفقا لمقانكف

                                                           
 . مف قانكف العقكبات4 مكرر 87ينظر المادة - 1
 .، مف قانكف العقكبات الجزائرم6 مكرر 87ينظر المادة - 2
 86-70ينظر المكاد التي تبيف مف يعتبر الجزائرم الجنسية كالمنصكص عمييا في الفصؿ الثاني كالثالث مف األمر - 3

 المتضمف قانكف الجنسية الجزائرية، المعدؿ كالمتمـ باألمر 1970 ديسمبر 15 المكافؽ 1390 شكاؿ عاـ 17المؤرخ في 
 .15، ج ر عد 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05-01رقـ 
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ال تيـ في أم مكاف ارتكب الفعؿ اإلرىابي بؿ ىدؼ المشرع الجزائرم تتبع أفعاؿ الجاني -
الجزائرم ضد مصالح الدكلة الجزائرية أك مصالح دكلة أخرل كعدـ انزالقو في التنظيمات 

. 1اإلرىابية التي تعمؿ عمى المستكل الدكلي

جريمة حيازة أسمحة ممنوعة أو ذخائر أو متفجرات -4

 عمى العقكبة المقررة لكؿ 2 مف قانكف العقكبات 1 الفقرة 7 مكرر 87نصت المادة 
مف يحكز أسمحة ممنكعة أك ذخائر أك يستكحي عمييا أك يحمميا أك يتاجر فييا أك يستكردىا 

ال اعتبر ذلؾ عمبل 3المختصة أك يستعمميا دكف رخصة مف السمطة يصمياأك يضبطيا أك   كا 
. إرىابيا

 خطبة داخل المسجد دون ترخيص إلقاء-5

 11.95 كال بمكجب األمر 03.92لـ يرد النص عمييا ال بمكجب المرسـك التشريعي 
نما كرد النص عمييا مف خبلؿ القانكف رقـ   المعدؿ 2001 يكنيك 26 المؤرخ في 09.01كا 

 المتضمف قانكف العقكبات، كقد أضيفت ىذه الجريمة لقانكف 156-66كالمتمـ لؤلمر 
 مكرر 87 تخريبية كذلؾ بنص المادة أكالعقكبات ضمف الجرائـ المكصكفة بأعماؿ إرىابية 

 إلى 10.000يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كبغرامة " حيث تنص 10
                                                           

 . مف قانكف االجراءات الجزائية الجزائرم582ينظر المادة - 1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم1، الفقرة 7 مكرر 87ينظر المادة - 2
المقصكد باالستيبلء عمى األسمحة ىك السيطرة المادية عمييا، دكف اشتراط تكفر نية الظيكر بيا بصفة المالؾ كتككف - 3
: ب
. حمؿ األسمحة كالذخائر كىك مجرد كضع اليد عمى األسمحة كالذخائر دكف سيطرة مادية أك نية التممؾ-
. المتاجرة باألسمحة كالذخائر كتككف بالبيع أك الشراء دكف ترخيصيا-
استيراد كتمديد األسمحة كالذخائر كىي جريمة تقع خارج الحدكد الكطنية كتككف باستيراد أك تمديد أسمحة كذخائر مف أك -

. إلى دكلة أخرل
. الصيانة كالتي يفترض أف يككف لمجاني كرشة أك مصنع يزاكؿ فيو نشاطو-
االستعماؿ كىف يفترض أف يككف الجاني ارىابي كاضعا يده عمى السبلح أك الذخيرة سكاء كاف ىك المالؾ ليا أك مجرد -

 .حائز عمييا كجريمة االستعماؿ تتحقؽ بمجرد حمؿ السبلح
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 دينار جزائرم كؿ مف أدل خطبة أك حاكؿ تأديتيا داخؿ مسجد أك في أم مكاف 100.000
عمكمي تقاـ فيو الصبلة دكف أف يككف معينا أك معتمدا مف طرؼ السمطة المؤىمة أك 

. 1"مرخص مف طرفيا لمقياـ بذلؾ

جريمة االغتيال السياسي واختطاف الرهائن -6

االغتياؿ السياسي ىك استخداـ العنؼ كالتصفية الجسدية بحؽ شخصية سياسة 
 كاألصؿ في 2كأسمكب مف أساليب الصراع السياسي ضد الفيـ ييدؼ إلى خدمة اتجاه معيف

جريمة االغتياؿ السياسي أنيا جد حية مف جرائـ القانكف العاـ، مكضكعيا االعتداء عمى حؽ 
 في الحياة كما يمكف أف تككف جريمة االغتياؿ السياسي في شكؿ جريمة إرىابي أما اإلنساف

 مف قانكف العقكبات 244 إلى 291اختطاؼ الرىائف فقد تناكليا المشرع في نص المكاد 
 كقد انتشرت عممية اختطاؼ الرىائف كأصبحت مظاىرا مف مظاىر اإلرىاب 3الجزائرم

كيقصد ىذه الجريمة ىك قياـ شخص بالقبض عمى شخص آخر كاحتجازه كتيديده بقتمو أك 
االستمرار في احتجازه مف أجؿ اكره طرؼ أخر عمى القياـ بعمؿ معيف كشرط صريح 

. 4" الرىينةكإلخراج

ثانيا الجرائم اإلرهابية المتعمقة بالتنظيمات اإلرهابية 

ىي الجرائـ التي اعتبرىا المشرع تخص التنظيمات كالجماعات اإلرىابية  

 

 

                                                           
 يكنيك 26 المؤرخ في 01-09 مف قانكف العقكبات الجزائرم المضافة بمكجب القانكف رقـ 10 مكرر 87ينظر المادة - 1

2001. 
 .36، ص 1993محمد السمالؾ، االرىاب كالعنؼ السياسي، دار النفائس لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، -  2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم294 إلى 291ينظر المكاد مف -  3
 . المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر1979 مف اتفاقية نيكيكرؾ لمناىضة أخذ الرىائف لسنة 1ينظر المادة -  4
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 أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير منظمة إرهابية إنشاءجريمة : أوال

 مف قانكف العقكبات 3 مكرر 87كرد النص عمييا في الفقرة األكلى مف نص المادة 
 أك يؤسس أك ينظـ أك يسير أية جمعية أك ينشئيعاقب السجف المؤبد كؿ مف : " بقكليا

 87تنظيـ أك جماعة أك منظمة يككف غرضيا أك تقع أنشطتيا تحت طائمة أحكاـ المادة 
. مكرر مف ىذا األمر

جريمة االنخراط والمشاركة في التنظيمات اإلرهابية : ثانيا

 في فقرتيا الثانية مف قانكف العقكبات الجزائرم يعاقب 3 مكرر 87طبقا لممادة 
 سنة كؿ انخراط أك مشاركة ميما كاف شكمو في 20 سنكات إلى 10بالسجف المؤقت مف 

. 1جمعيات أك منظمات إرىابية مع العمـ بفرضيا أك أنشطتيا

جريمة إشارة أو تشييع أو تمويل أعمال إرهابية : ثالثا

 كلعؿ الشيء المبلحظ 42 مكرر 87تصدل المشرع ليذه الظاىرة في نص المادة 
 4  مكرر 87عمى ىذا النص أنو جـر مجمكعة مف األفعاؿ في نص كاحد كىك نص المادة 

، التشجيع كالتمكيؿ كرصد ليا عقكبة كاحدة  اإلشادةكىذه األفعاؿ ىي 

جريمة إعادة طبع أو نشر وثائق أو تسجيالت تشيد بأفعال اإلرهابية : رابعا

 كذلؾ نظرا لخطكرتيا كاإلشادةقد جـر المشرع إعادة الطبع كالنشر لمكثائؽ أك التشجيع 
كقكة تأثيرىا عمى فئة الشباب الذم كاف يعاني في تمؾ الفترة الفراغ سبب البطالة كالفراغ 

. الركحي كالديني بسبب التكجيات الدينية الكثيرة ككثرة الدعاة إلييا

 

                                                           
  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم87ينظر المادة -  1
 . مف قانكف العقكبات4 مكرر 87ينظر المادة -  2
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أركان الجريمة اإلرهابية : المبحث الثاني

الجريمة اإلرىابية ككؿ الجرائـ ليا أركاف، فبل بد مف تكافر ليا حؽ يحد الفصؿ فعبل 
كمجرما يعاقب عميو القانكف بعقكبة جزائية كىتو األركاف ىي الركف الشرعي كالمعنكم ضارا 

: لمجريمة اإلرىابية كالركف المادم كسنعالجيا في المطالب التالية

الركن الشرعي والركن المعنوي لمجريمة اإلرهابية  : المطمب األول

" نص التجريـ الكاجب التطبيؽ عمى الفعؿ"يعتبر الركف الشرعي حسب فقياء القانكف 
النص القانكني الذم يبيف الفعؿ المككف لمجريمة كيحدد العقاب الذم يفرضو "كىذا أيضا 
 أما يعرؼ عمى أنو التكييؼ القانكني الذم يجعؿ نشاط الفاعؿ جريمة 1"عمى مرتكبيا

. 2"جنائية

رادة  مرتكبيو ما سمى  أما بالنسبة لمركف المعنكم ىك تمؾ العبلقة النفيسة بيف الفعؿ كا 
 صكرتيف، إما صكرة القصد الجنائي أك الخطأ يأخذ كىذا األخير 3الركف المعنكم لمجريمة

غير عمدم، غير أف ما يميز الجرائـ اإلرىابية أنيا ال تقع غير عمدية حيث ال يتصكر 
. كقكعيا عف طريؽ الخطأ كعميو فاف القصد الجنائي ىك الصكرة التي تميز الجريمة اإلرىابية

الركن الشرعي لمجريمة اإلرهابية  : الفرع األول

نظرا لككف الجريمة اإلرىابية ذات طابع عالمي كاكتسابيا لمصفة الدكلية فقد سف 
رادة المشرع الدكلي في القضاء عمى ىذه الظاىرة  النصكص التشريعية الكطنية تماشيا كا 

 كاعتمادا عمى مبدأ الشرعية ذاتو كلكي يكصؼ أم فعؿ أنو األخرلمسايرة لجميع التشريعات 
                                                           

عبد اهلل مسكيف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية لمنشر كالتكزيع، الجزء األكؿ، الجزائر، -  1
 .88، ص 2000

، 1988، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر، "الجريمة"عادؿ قكرة، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، -  2
 .33ص 

محمد بف األخضر، اآلليات الدكلية لمكافحة جريمتي تبيض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الدكلي، مرجع السابؽ، ص -  3
198. 
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جريمة إرىابية البد مف النص عمى تجريمو بمكجب قانكف أك قرار لو قكة القانكف أم أف 
 كالذم يطمؽ عميو بنص التجريـ كىك القانكفمصدر الصفة غير المشركعة لمفعؿ ىك نص 

يشتمؿ قانكف العقكبات كالقكانيف المكممة لو كبالتالي يحدد فيكؿ نص الشركط التي يتطمبيا 
الفعؿ حتى يخضع ليذا النص كيستمد منو الصفة غير المشركعة كبالتالي تحديد العقكبة 

.   1المقررة ليذا الفصؿ

قد أكد المشرع الجزائرم عمى ىذا الركف الشرعي مف الناحية الدستكرية كقد اعتبره أىـ 
 58-59المبادئ الدستكرية التي تدخؿ ضمف حقكؽ األساسية لؤلفراد عندىا نص في المكاد 

 ككذلؾ في نص المادة األكلى مف قانكف العقكبات التي تنص عمى أنو 20162مف الدستكر 
. ال جريمة كال عقكبة أك تدبير يغير قانكف

 المتعمؽ 1992 سبتمبر 30 المؤرخ في 92-03بداية صدر المرسـك التشريعي رقـ 
 كقد منح الكصؼ القانكني المناسب لمجرائـ التي كانت ترتكب 3بمكافحة اإلرىاب كالتخريب 

بحيث جـز كعاقب عمى األفعاؿ اإلرىابية أكؿ مرة كىك ما يقكدنا لمقكؿ بأنو أم فعؿ ميما 
أثار مف الرعب كالخكؼ كلـ يجرمو القانكف بمكجب نص كيعد لو عقكبة ال يمكف اعتباره مف 
األفعاؿ اإلرىابية المنصكص عمييا في المرسـك التشريعي السالؼ الذكر فبل عبرة بعنصرم 
الخكؼ كالرعب في الفعؿ ما لـ ينص عميو القانكف كعميو أىـ شرط ىك تكفر مبدأ شرعية 

. 4اإلباحةالعقكبة كالتجريـ كانعداـ 

                                                           
 .30محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، المبناني، القسـ العاـ، بيركت، لبناف، ص -  1
 .1996 مف دستكر 47 ك 46 كالتي تقابميا المكاد 2016 مف الدستكر الجزائرم لسنة 59 ك 58ينظر المكاد -  2
  المتعمؽ بمكافحة االرىاب كالتخريب1992 سبتمبر 30 الصادر في 03.92ينظر المرسـك التشريعي رقـ -  3
، ص 1974محسف ناجي، األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الدكلي، الطبعة األكلى، مطبعة العاني، بغداد، العراؽ، -  4
03. 
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لقد نص المشرع الجزائرم بمكجب ىذا المرسـك عمى ضركرة اختصاص المجالس 
القضائية الخاصة لمنظر في الجرائـ المكصكفة بأعماؿ إرىابية أك تخريبية كذلؾ مع تكفير 

 1" المرسـك39 إلى 11إجراءات قانكنية خاصة بيا طبقا لنص المكاد مف 

 ىي 10 مكرر 87 مكرر إلى 87كما يتبيف أف النصكص القانكنية مف المادة 
األساس القانكني لمركف الشرعي في الجريمة اإلرىابية كىي التي تعتمدىا الييئات  المطمقة 
بمكافحة اإلرىاب كالقضاة في تكييؼ لمجـر أك عند نطقيـ بالحكـ في جريمة إرىابية عمى 
كجو الخصكص باإلضافة إلى نصكص مكممة تضمنتيا نصكصا عامة كتأسيس عمى ذلؾ 
فقد ثبت فيكثر مف القضايا اإلرىابية براء بأشخاص تمت بحتيـ بجـر اإلرىاب إال أف غرفة 

. اء كجو الدعكل في جريمة االنخراط في جماعة إرىابيةؼ بانتلصالحيـاالتياـ قضت 

الركن المعنوي لمجريمة اإلرهابية : الفرع الثاني

كيككف الركف المعنكم في الجريمة اإلرىابية مف قصد جرمي كالذم ينقسـ بدكره إلى 
. قصد القصد العاـ الجنائي المتمثؿ في العمـ كاإلرادة كالقصد الجنائي الخاص

القصد الجنائي العام : أوال

يقصد بو القصد أكجو تكافره في قياـ الركف المعنكم ألم جريمة كىك يشمؿ عنصرم 
كالقصد الجنائي العاـ  . 2العمـ كاإلرادة كالقصد الجنائي العاـ قد يككف مباشرا أك غير مباشر

 كىك عالـ اإلجراميفي الجريمة اإلرىابية يتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعؿ 
. بصفتو كمدرؾ لنتيجة

                                                           
 03.92 مف المرسـك التشريعي 39 إلى 11ينظر المكاد مف -  1
 .91ىيثـ فالح شياب، جريمة االرىاب كسبؿ مكافحتيا في التشريعات الجزائرية المقارنة، المرجع السابؽ، ص  2
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ثارة كالنتيجة اإلجرامي مجاني لتحقيؽ السمكؾ اإلرادمتتمثؿ في النشاط : اإلرادة-1  الفزع كا 
 ذلؾ كىي التفكير كالتصميـ عمى تنفيذه الجريمة إحداثكاليمع في نفكس األفراد مع تعمده 
. 1 الضرر بمصمحة يحمييا القانكفكإلحاؽ اإلجراميةفي الكاقع الخارجي لتحقيؽ النتيجة 

يستكجب القانكف لقياـ القصد الجنائي أف يحيط الجاني عمما بكؿ العناصر : العمم-2
 كبمكضكع االعتداء بحيث يجب اإلجرامياألساسية لقياـ الجريمة سكاء تعمؽ األمر بالسمكؾ 

عمى الجاني أف يعمـ بأف ما يقـك بتنفيذه يشكؿ جريمة فمتى كاف الفاعؿ جاىبل لذلؾ كانتفى 
. 2لديو القصد الجنائي كأصبحت بصدد صكرة مف صكر الخطأ غير العمدم

كما البد أف ينصرؼ العمـ إلى عناصر الركف المادم الثبلثة كىي السمكؾ النتيجة 
 متمثمة فيما 3العبلقة السببية إضافة إلى عنصر رابع خاص بالجريمة اإلرىابية كظرؼ مشدد

: يمي

يجب أف يعمـ الجاني أف السمكؾ الذم يقترفو يشكؿ اعتداء عمى مصمحة يحمييا : السموك-أ
القانكف 

 ىي األثر المباشر التي ترتب اإلجراميةيجب أف يعمـ الجاني بأف النتيجة : توقع النتيجة-ب
. عميو السمكؾ

 

 

 
                                                           

محمد بف األخضر، اآلليات الدكلية لمكافحة جريمتي تبييض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الدكلي، مرجع سابؽ، ص -  1
149. 

 .144محمد بف األخضر، نفس المرجع، ص -  2
سعيد عمي بحبكح النقبي، المكاجية الجنائية لئلرىاب في ضكء األحكاـ المكضكعية كاالجرائية لمقانكف الدكلي كالداخمي، -  3

 .175، ص 2012دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
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يجب أف يعمـ الجاني أف سمككو قد أحدث نتيجة بالكيفية التي أراد : العالقة السببية-ج
تحقيقيا كأف ىذه النتيجة ترتبط بالسمكؾ الذم قاـ بو فمـ يتدخؿ أم عامؿ خارجي عف سمككو 

.  1في إحداث النتيجة

ىك ظرؼ مشدد يغير مف كصؼ الجريمة بحيث يجب : العمم بارتكاب الجريمة اإلرهابية-د
أف ينصرؼ عمـ الجاني بأف يقـك بو ىك جريمة إرىابية كىك ما يسمى بالنزعة اإلرىابية كالتي 
تتمثؿ في بث الرعب كالخكؼ عف طريؽ جماعة أك تنظيـ أك حزب باستخداـ العنؼ كتكجيو 

. 2ىذه النزعة اإلرىابية ضد أشخاص سكاء كانكا أفراد أك ممثميف لمسمطة أك ضد دكلة ما

المشرع الجزائرم في ىذه الحاالت يأخذ بالنية كيصرؼ النظر عف الباعث سكاء تعمؽ -
 3 مكرر 87األمر بقياـ الجريمة أك قمعيا كما يبلحظ عمى أف المشرع في النص المادة 

 ما يعني أف تكلي صراحة،كاف أكثر كضكحا في الفقرة األكلى لـ يشير عمى العمـ كالمعرفة 
 تكفير العمـ إثبات ىك أمر يشمؿ إدارتولقيادة في التنظيـ أك القياـ بميمة تأسيسو أك 

. 3كاإلرادة

القصد الجنائي الخاص لمجريمة اإلرهابية  : ثانيا

عمى الرغـ مف غالبية التشريعات الجنائية المقارنة ال تيتـ عادة بالغاية لـ يقصدىا 
الجاني، إذ يكتفي بالقصد العاـ في أغمب الجرائـ ألف ىناؾ بعض الجرائـ اعتبر فييا المشرع 
الجنائي الغاية عنصرا أساسيا في القصد الجنائي إذا رأل أف الخطكرة الفعؿ في انصراؼ نية 

.  كمثاؿ ذلؾ القصد الخاص4 إلى نتيجةإرادتوالجاني إلى ىذه الغاية، كليست في مجرد 

                                                           
سعيد عمي بحبكح النقجي، المكاجية الجنائية لبلرىاب في ضكء األحكاـ المكضكعية كاالجرائية لمقانكف الدكلي -  1

 .176كالداخمي، مرجع سابؽ، ص 
 .86، ص 2010عبلء الديف زكي مرمي، جريمة االرىاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، مصر، -  2
 .123أحسف بكسقيعة، الكجيز في شرح القانكف الجزائي العاـ، مرجع سابؽ، ص -  3
عمي محمد جعفر، قانكف العقكبات كجرائـ االعتداء عمى أمف الدكلة كالسبلمة العامة، المؤسسة الجامعية لمدراسات -  4

 .33، ص 2002كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 
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إضافة لمقصد العاـ السابؽ الذكر، . تشترط جريمة اإلرىاب لقياميا قصدا خاص
 بيف ذعركيتمثؿ القصد الخاص في الغاية التي يتكخاىا الفاعؿ مف عممو كىي إيجاد حالة 

. 1 بأمف الدكلةكاإلخبلؿالناس 

ككذلؾ يتمثؿ القصد الخاص في غاية معينة يتطمب القانكف أف يككف الفعؿ المادم 
المككف لمجريمة قد ارتكب في سبيميا فإذا كاف لكؿ فعؿ غاية فاف اعتماد القانكف بغاية 

 كيختمؼ القصد الخاص مف 2محددة كتطمبو إف تتجو إلييا إرادة الفاعؿ يجعؿ منيا قصدا
جريمة ألخرل غير أف القصد الخاص في جريمة اإلرىاب لو طابع مميز كىاـ كيعتبر مف 
خاصية ىذا النكع مف الجرائـ أال كىك الباعث مف ارتكابيا، كىك الغاية الشخصية المتكفاة 

 ككقاعدة عامة فاف قانكف 3اإلرادممف الجريمة أك المحرؾ لمنشاط كالمقصكد بالباعث الدافع 
العقكبات ال يعتد بالباعث كال يشترط عنصرا يدخؿ في تككيف الجريمة إنما فقط لمباعث دكرا 

.  4كيصبح عنصرا إال في تككيف الجريمة السياسية

بينما يتحد القصد الكاحد مف الجرائـ باعتباره اإلرادة الكاقعة المككنة لمعدكاف، إذ ىذه 
.  5الكاقعة ال تختمؼ في النكع الكاحد مف الجرائـ فاف الباعث يتنكع الجرائـ كاألشخاص

 

 

 

 
                                                           

 .150محمد بف األخضر، اآلليات الدكلية لمكافحة جريمتي تبيض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الدكلي، مرجع سابؽ، ص -  1
 .674االماـ حسنيف عطء اهلل، االرىاب كالبنيات القانكني لممجريمة، مرجع سابؽ، ص -  2
 .54، ص 2002ينظر سميماف عبد المنعـ، النظرية العامة لمقانكف العقكبات، دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع، -  3
ينظر نبيؿ أحمد حممي، االرىاب الدكلي كفؽ القكاعد القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -  4

 .44، ص 1991
 .190، ص 1999ينظر جبلؿ ثركت، نظاـ القسـ العاـ في قانكف العقكبات، دار اليدل لممطبكعات، الجزائر، -  5
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الركن المادي لمجريمة اإلرهابية  : المطمب الثاني

إف القانكف ال يعاقب عمى األفكار كالنكايا السيئة ما لـ تظير إلى العالـ الخارجي 
مجسدة في شكؿ فعؿ أك عمؿ كالذم يمثؿ النية الجنائية كىك ما يسمى بالركف المادم 

. 1لمجريمة

كيقصد بالركف المادم لمجريمة مظيره الخارجي ككيانيا المادم المحسكس في العالـ 
الخارجي كيعرؼ أيضا بالعناصر المادية التي تككف فييا الجريمة ككاقعة، فكؿ جريمة البد 

. 2 لمرتكبيااإلجراميةليا مف ماديات تتجسد فييا اإلدارة 

كالركف المادم لمجريمة ىك مجمكعة األفعاؿ أك التصرؼ العمدم بحد ذاتو الذم 
يشكؿ الجريمة اإلرىابية مثؿ قتؿ األبرياء كتفجير المدف كالجريمة اإلرىابية كغيرىا مف 

 عف استعماؿ كسائؿ خطيرة ناتجة، الركف المادم فييا يتألؼ مف األفعاؿ اإلجراميةاألفعاؿ 
. 3بطبيعتيا تؤدم إلى إشاعة الخكؼ كالرعب كالفزع

 اإلرهابي اإلجراميالسموك : الفرع األول

 ترتب عميو النتيجة كيقصد بالسمكؾ إجراميال يتصكر كقكع جريمة دكف سمكؾ 
 النشاط المادم الذم يتحقؽ مف خبلؿ مخالفة القاعدة الجنائية كىك السمكؾ 4اإلجرامي
 يطابؽ الكصؼ المجدد لمجريمة كالذم حدده المشرع في القاعدة القانكنية الذمالكاقعي 

كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم يجده السمكؾ األناني الذم يشكؿ خطرا عمى مصمحة مف 

                                                           
 .370محمد عبد الطرم نافع، الحماية الجنائية لؤلمف الدكلة الداخمي، مرجع سابؽ، ص -  1
عبد القادر زىيد النقكرم، المفيـك القانكني لجرائـ االرىاب الداخمي كالدكلي، منشكرات الحمبي القكمية، بيركت، لبناف، -  2

 .41، ص 2008
محمد بف األخضر، اآلليات الدكلية لمكافحة جرمتي تبيض كتمكيؿ االرىاب الدكلي النشر الجديد الجامعي، تممساف، -  3

 .143، ص 2016الجزائر، 
 .143محمد بف األخضر، اآلليات الدكلية لمكافحة جرمتي تبيض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الدكلي، مرجع سابؽ، ص -  4
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 في أنو عنصر ال غنى عنو اإلجرامي، كتتمثؿ أىمية السمكؾ 1المصالح التي يحمييا القانكف
 االستيبلء أك أكلقياـ الركف المادم لمجريمة اإلرىابية مثؿ حيازة األسمحة دكف ترخيص 

، كالسمكؾ 7 مكرر 87 طبقا لـ نص عميو المادة إجرامياالمتاجرة فييا فكؿ ذلؾ يعتبر سمكؾ 
.  لمجريمة اإلرىابية يككنا إيجابيا كىك ما يظير في صكرة االغتياالت كغيرىااإلجرامي

كمف خبلؿ عرضنا لمركف القانكني أك الشرعي لمجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائرم 
 مكرر قانكف 87نبلحظ أف المشرع قد حدد مفيـك الجريمة اإلرىابية في نص المادة 

 كقد حصر جميع األفعاؿ التي تمس بأمف الدكلة الداخمي كالخارجي، كذلؾ 2العقكبات
. 3إرىابيبكصفيا كاقعة ضمف طائفة الجرائـ التي ترتكب بسمكؾ 

 اإلجرامي بكصفيا عنصر مف عناصر السمكؾ اإلجراميةكالمبلحظ أف األعماؿ 
. لمجريمة اإلرىابية يجب أف تككف إيجابية

.   مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم87يتمثؿ سمكؾ الفعؿ اإليجابي في نص المادة 

كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة الكطنية " لمركف المادم اإلجراميحيث اعتبرت السمكؾ 
 كحسب ىتو المادة حصرت صكر 4"كالسبلمة الترابية كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم

:  فيما يمياإلجراميالسمكؾ 

 

 

                                                           
 .69عصا عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، مرجع سابؽ، ص -  1
 30 المؤرخ في 92 مف المرسـك التشريعي 01 مكرر مف قانكف العقكبات كالتي كانت تقابميا المادة 87ينظر المادة -  2

 .11-95 المتعمؽ بمكافحة االرىاب  كالتخريب الممغى بمكجب األمر 1999سبتمبر 
 المتعمؽ بالكقاية مف تبيض األمكاؿ كتمكيؿ 2005 فيفرم 09 المؤرخ في 01-08 مف القانكف 03ينظر المادة -  3

 .االرىاب كمكافحتو
 . مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم87ينظر المادة -  4
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بث الرعب في أكساط السكاف، عرقمة حركة المركر، االعتداء عمى رمكز الدكلة، االعتداء -
عمى كسائؿ المكاصبلت، االعتداء عمى البيئة، عرقمة عمؿ السمطات العمكمية، عرقمة سير 

. 1المؤسسات العمكمية

. يقسـ الركف المادم لؤلفعاؿ اإلرىابية التنفيذية، كركف مادم لؤلفعاؿ اإلرىابية التحضيرية-

: يقصد بيا تنفيذ العمؿ اإلرىابي كىي: األفعال اإلرهابية التنفيذية-1

كذلؾ مف خبلؿ بث الرعب في أكساط : االعتداء المادي والمعنوي عمى األشخاص-أ
. السكاف كخمؽ جك انعداـ األمف مف خبلؿ االعتداء المعنكم أك الجسدم عمى األشخاص

 مكرر كذلؾ مف خبلؿ عرقمة 87كنصت عميو المادة : االعتداء عمى السمطات العمومية-ب
عمؿ السمطة العمكمية، التجمير االعتصاـ االعتداء عمى رمكز األمة، عرقمة تطبيؽ 

... 2القانكف

 ك 2 مكرر الفقرة 87نصت عميو المادة : االعتداء عمى وسائل النقل ووسائل االتصال-ج
 مف قانكف العقكبات الجزائرم مف خبلؿ عرقمة حركة المركر 4 في فقرتيا 61 كالمادة 3

. 3كحرية التنقؿ

 قانكف إجراءات جزائية تتمثؿ 6 مكرر فقرة 87مادة : االعتداء باستعمال المواد الكيماوية-د
 اإلنساففي االعتداء عمى المحيط بكافة الطرؽ بما  فيو المياه كالجك تككف خطر عمى 

 4كالحيكاف

 كذلؾ مف خبلؿ نبشا القبكر 7 مكرر فقرة 87مادة : االعتداء عمى الحرية الدينية-ق
كعرقمة ممارسة العبادة 

                                                           
 .144محمد بف األخضر، األليات الدكلية لمكافحة جريمتي تبيض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الدكلي، مرجع سابؽ، ص -  1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم7-6-3-2 مكرر الفقرة 87ينظر المادة -  2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم4 فقرة 61 كالمادة 4.2 مكرر فقرة 87ينظر المادة -  3
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم6 مكرر فقرة 87ينظر المادة -  4
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: ىي أفعاؿ تساعد عمى انتشار الجريمة اإلرىابية كىي: األفعال اإلرهابية التحضيرية-2

 أو تأسيس واالنخراط في حاجة اإلرهابية  إنشاء-أ

 ككذلؾ المادة 4 مكرر 87نصت عميو المادة : تحويل اإلرهابي أو الجماعة اإلرهابية-ب
. 1لئلرىاب كيقصد بو تقديـ المعكنة المالية كالمادية 01-05 مف قانكف 03

اإلشادة باألعماؿ اإلرىابية كتشجيعيا كيقصد بيا التركيج لؤلفكار اإلرىابية بأم شكؿ مف -ج
. األشكاؿ

 2اإلرىابية نشر الكثائؽ أك المطبكعات أك التسجيبلت التي تشيد باألفعاؿ أكإعادة طبع -د

كتأدية أك محاكلة تأدية خطبة في المسجد أك مكاف عاـ دكف : المساس بقداسة المسجد-ق
. أف يككف الفاعؿ مرخص لو مف طرؼ السمطة المؤىمة

يقصد بيا تمؾ األسمحة الممنكحة المتعمقة بالعتاد الحربي كاألسمحة : حيازة أسمحة ممنوعة-ك
. كالذخيرة

. السفر لمخارج بغرض ارتكاب أفعاؿ إرىابية-ز

 اإلجراميةالنتيجة : الفرع الثاني

 التي يحدثيا كالتي الجريمةال يمكف أف يعد الفعؿ الجريمة، ما لـ يقترؼ بالنتيجة 
 اإلجراميمتمثؿ في الضرر الذم يمحقو الفعؿ المرتكب كىي األثر المترتب عمى السمكؾ 

الذم يتجسد فيو االعتداء عمى حؽ يحميو القانكف، كىي العنصر الثاني  مف عناصر الركف 
. المادم

                                                           
 المتعمؽ بالكقاية مف تبيض األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب كمكافحتو المعدؿ كالمتمـ 01-05 مف القانكف 03تنص المادة -  1
 .25ر عدد .ج
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم5 مكرر 87ينظر المادة -  2
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األفعاؿ اإلرىابية تربت أثار فادحة في المنظكمة القمعية لممجتمع باإلضافة إلى 
نما ىك مكجو اآلثار  المادية كالنتيجة ليس المقصكد بيا نتيجة السمكؾ مف يقع عميو مباشرة كا 

لى بعضيـ قصد   كتركيعيـ كتخكيفيـ ككفقا لما سبؽ تنقسـ الجرائـ إرىابيـلمعامة مف الناس كا 
 كالمصمحة المحمية بالخطر الحؽ فييا ىي تيديد اإلجراميةإلى جرائـ خطر كتككف النتيجة 

أك احتماؿ العدكاف عمييا ككذلؾ جرائـ الضرر كتككف النتيجة فييا ىي االعتداء الفعمي أك 
. 1الحاؿ عمى الحؽ أك المصمحة المحمية

حالة الخطر -1

نما في إثارة الرعب كالفزع في النفكس كالخطر  الخطر في الجريمة اإلرىابية يتمثؿ كا 
ىك المرحمة السابقة لمضرر كتكفير الخطر في الجريمة اإلرىابية البد مف تكفير أربع 

: عناصر

ىك خطر غير محدد مف غير الممكف تحديد عدد األشخاص : الخطر اإلرهابي العام-أ
. الميدديف كىك خطر ييدد المصمحة العامة المحمية بالضرر

يقصد بو كضع خطط مف طرؼ عدة أشخاص لمقياـ : الخطر اإلرهابي مرتبط بمشروع-ب
.  جماعياإجراميابعمؿ معيف يمثؿ مشركعا 

كيقصد بو المساس بحقكؽ المجني عمييـ : الخطر اإلرهابي يخل بحقوق األفراد وحرياتهم-ج
.  كىك لـ يترتب عميو ضررالجسدمفي حياتيـ كسبلمتيـ 

كذلؾ مف خبلؿ المسا بكياف الدكلة : الخطر اإلرهابي يخل بالنظام العام في المجتمع-د
. كمصالحو األساسية كحده شرعية في خدمة القكات العسكرية

 

                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم5 مكرر 87ينظر المادة -  1
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: حالة الضرر-2

كىك االعتداء الفعمي عمى ماؿ أك مصمحة كالضرر في الجريمة اإلرىابية البد أف 
. 1يككف جسيما كىك كاقع إما عمى األشخاص أك األمكاؿ

 ىك المساس بنياف الجسـ كاالنتقاض منو : الضرر الجسم الواقع عمى األشخاص-أ
أك اصابتو بعاىة مستديمة نتيجة التعذيب مثبل 

كىك كاقع في األمكاؿ العامة كيتصؼ بالجسامة إذا : الضرر الجسيم الواقع عمى األموال-ب
. كقع عمى بث الكعي كالفزع

ككاقع في األمكاؿ الخاصة كسرقة مجكىرات لتمكيؿ كشراء أسمحة أك متفجرات 
. 2حربية

العالقة السببية  : الفرع الثالث

 يسأؿ الجاني عف النتيجة  الضارة لقياـ الركف المادم لمجريمة البد أف يككف فعؿ اإذ
 بمعنى أف تككف النتيجة مرتبطة بفعمو إحداثيا ىك السبب في اإلجراميالجاني كسمككو 

 اإلجرامي كىك ما يسمى بالعبلقة السببية كالتي تتمثؿ في العبلقة بيف السمكؾ 3كناتجة عنو
 كال يشترط مقكؿ بكجكد عبلقة سببية بيف السمكؾ كالنتيجة أف تككف اإلجراميةكالنتيجة 

النتيجة التي حدثت مؤكدة الكقكع بؿ يكفي أف تككف النتيجة محتممة الكقكع كفقا لما تجرم 
كنظرا لككف الجرائـ اإلرىابية ىي جرائـ شكمية أم جرائـ غير ذات . 4عميو األمكر المادية

 اإلجراميةالنتيجة، يكفي تكافر السمكؾ دكف تحقيؽ النتيجة التي تستمـز تحقيؽ النتيجة 
: المرتبطة بالسمكؾ كىك ما سنتطرؽ إليو

                                                           
 .156سعد صالح الجبكرم، الجرائـ االرىابية في القانكف الجنائي، مرجع سابؽ، ص -  1
 .156سعد صالح الجبكرم، نفس المرجع، ص - 2
 .99، ص 2006رحماني منصكر، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ، دارالعمـك لمنشر، عنابة، الجزائر، -  3
 .277، ص 1959محمكد نجيب حسني، دركس في القانكف الجنائي الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -  4
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الجرائم الشكمية -1

 دكف الحاجة اإلجرامينقكؿ عف األفعاؿ المرتكبة أنيا جرائـ بمجرد تحقيؽ السمكؾ 
 فالمصمحة التي يحمييا القانكف تتحر عف الخطر بمجرد تحقيؽ اإلجراميةإلى كقكع النتيجة 

، كمنيا ما كرد في القانكف العقكبات الجزائرم في المكاد   مكرر إلى المادة 87السمكؾ المجـر
كيعاقب في ىذه الحالة عمى تكافر شرط اإلرادة لمقياـ . 1 مف قانكف العقكبات10 مكرر 87

. بيذا السمكؾ

الجرائم المادية -2

ألف السمكؾ . النتيجة عنصر أساسي في ىذا النكع مف الجرائـ الكتماؿ الركف المادم
 اإلجرامي فيمـز لقياميا أف يككف السمكؾ 2 فييا يمحؽ الضرر بالحؽ الذم يحميواإلجرامي

 ك مف ىنا فاف الجاني قد ينجح في تحقيؽ لنتيجة 3السبب الكحيد المؤدم إلى حدكث النتيجة
.  كمنو تككف الجريمة تامة

                                                           
  مف قانكف العقكبات الجزائرم10 مكرر 87 إلى 3 مكرر 87ينظر المكاد مف -  1
 .87عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة االرىابية، مرجع سابؽ، ص -  2
-301، ص 1977محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر -  3

302. 



 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 تناولنا فً هذا القسم الجريمٌ اإلرهابيٌ فً التشريع الجزاُري 

وذلك من خّل وضع تعريف لوا بشقيى اللػوي واِصطّحً وتطرقنا 

أيضا لجملٌ آراء الفقواء حول تعريف هذه الجريمٌ كما فصلنا 

. خصاُصوا التً تمثلت فً عدة نقاط منوا أنوا عمديٌ ومنظمٌ

 كما تطرقنا لتمييزها عن باقً الجراُم المشابوٌ لواَ وبين أنوعاها 

فً القانون الجزاُري وكذلك حددنا األركان الخاصٌ بوا من ركن 

. معنوي مادي وشرعً

 

 

 

 



 القواعد اإلجرائية والموضوعية للجريمة اإلرهابية:                                 الفصل الثاني
 

42 
 

إن التزايد المضطر والمخيف لعدد ضحايا الجريمة اإلرىابية والخسائر اليائمة التي 
تسببيا ىذه الجرائم حول العالم استوجب البحث عن أساليب كفيمة لمحاربتيا من كل النواحي 

ما أدى بالمشرع الجزائري عمى غرار التشريعات األخرى إلى اصدر تشريع استثنائي في 
 ديسمبر 30فتصدى ليا في البدء بالمرسوم التشريعي الصادر في . مكافحة ىتو الجريمة

 ولجأ إلى القضاء العادي 92-03 وكخطوة ثانية ألغى المشرع المرسوم التشريعي 1992
 95-10 األمر رقم بإصدارهوذلك . بعدما أوكل النظر في ىذه القضايا إلى محاكم استثنائية

 إجراءات استثنائية 95-10 حيث تضمن األمر 1995 في فيفري 95-11والقانون رقم 
 فقد تضمن عقوبات 95-11تتعمق بالجرائم اإلرىابية والتي عرفت تعديالت ، أما القانون 

. مشددة ورادعة

 المتعمق 08-99 المتضمن تدابير الرحمة تاله القانون 12-95وبعدىا صدر األمر 
 المتضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة 01-06باستعادة الوئام المدني وفي األخير األمر 

والتي تعتبر تدابير اغرائية وتحفيز لوقف العمل اإلرىابي إال أن ذلك لم يمنع التوجو . الوطنية
لتكفل بضحايا اإلرىاب من خالل قوانين المنظمة لتعويض ضحايا اإلرىاب وىذا ما سيتم 

بحثو في مبحثين اثنين، في األول سنبين القواعد اإلجرائية لمجريمة اإلرىابية والثاني القواعد 
. الموضوعية لمجريمة اإلرىابية
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القواعد اإلجرائية والموضوعية لمجريمة اإلرهابية : المبحث األول

تعتبر الجريمة اإلرىابية من أخطر الجرائم التي تمس وتيدد بكيان الدولة والمجتمع 
نظرا لما تتميز بو من قسوة ووحشية وتسبب في تحقيق األضرار وتمس بالمصالح المحمية 
قانونا مما استوجب وأباح لمسمطات العامة إمكانية تدخميا لتوقيع  العقوبات وردع مرتكبي 

لذلك كان من الضروري عمى المشرع الجزائري اتخاذ التدابير الالزمة . ىذا النوع من الجرائم
خضاع الدعوى العمومية المتعمقة بيا إلى أحكام إجرائية خاصة تتميز بنوع من الشدة  وا 

والصرامة وسرعة البث فييا وعميو سوف نتطرق إلى الخصوصية اإلجرائية لمجريمة اإلرىابية 
أثناء مرحمة المتابعة والتحقيق والتحقيق النيائي وىي ثالث مراحل سنتطرق إلييا في 

. المطالب التالية

الخصوصية اإلجرائية لمضبطية القضائية في الجريمة اإلرهابية : المطمب األول

 قانون إجراءات جزائية أن الدعوى العمومية يباشرىا رجال القضاء 1تنص المادة 
وقد وسع المشرع اختصاص 1بمقتضى القانون وقبل التحريك الدعوى ىناك البحث التمييدي
 وكذلك بموجب القانون 10-95الضبطية القضائية في حالة الجرائم اإلرىابية بموجب األمر 

 .الفرعين خالل سنتناولو وىو ما 06-22

 19952-02-25 المؤرخ في 10-95اإلجراءات المعدلة بموجب األمر : الفرع األول

قد أقر سمطات واسعة لضباط الشرطة القضائية بحيث نص عمى تمديد بعض 
 .الصالحيات إذ تطمق األمر بجرائم اإلرىاب

 

                                                           
 .184، ص 2004عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون االجراءات الجزائرية الجزائري، البحث والتحري، دار اليومة، الجزائر، -1
 المتضمن 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 المعدل والمتمم لألمر 1995 فيفري 25 المؤرخ في 10-95األمر -2

 .11ر، العدد .قانون االجراءات الجزائية الجزائري، ج
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تمديد االختصاص : أوال

حيث أن اختصاصيم يتعدى العادي وىي اختصاصات ثالث محمي وشخصي ونوعي  

 من قانون اإلجراءات الجزائية فان ضباط 16حسب المادة : االختصاص اإلقميمي-1
الشرطة القضائية يمارسون اختصاصيم المحمي في حدود الدائرة التي يباشرون فييا وظائفيم 

 إذا 10-95 فانو حسب األمر باستثناء غير أنو في مكافحة اإلرىاب جاء المشرع  1المعتادة
تعمق األمر بالبحث والتحري في جريمة إرىابية يكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص 

. 2عمى كالم التراب الوطني

 إنشاء تم 13-14 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2014 في سنة :االختصاص الشخصي-2
 بو حل المصمحة 3مصمحة التحقيق القضائي لمديرية األمن الداخمي بدائرة االستعالم واألمن

المركزية لمشرطة القضائية لممصالح العسكرية تابعة لوزارة الدفاع وبناءا عميو فان المصمحة 
 القضائية المتصمة بأمن اإلقميم اإلرىاب، التخريب والجريمة المنظمة كما اآلثارتقوم بمعالجة 

تقوم المصمحة بالمساىمة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل األجنبي وأعمال 
. اإلرىاب واألعمال التي تمس بأمن الدولة وسالمة التراب الوطني

خصوصية التوقيف لمنظر : ثانيا

 ساعة 48وتعتبر من اإلجراءات المساسة بحرية األفراد وذلك لمدة معينة لم تتجاوز 
 لضباط الشرطة القضائية  نافيا سمطتيم التقديرية في ذلك 4وقد خصص المشرع الجزائري

 أنو متى رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات 5ج .ج.إ. ق51وقد تمت نصت المادة 
                                                           

 .208عبد اهلل أوىايبية، نفس المرجع، ص -1
 . من قانون االجراءات الجزائية الجزائري16ينظر المادة -2
 .183-14 من المرسوم الرئاسي رقم 10ينظر المادة -3
اسحاق ابراىيم منصور، المبادئ األساسية في قانون االجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن -4

 .69عكنون، الجزائر، ص 
 . من قانون االجراءات الجزائية الجزائري51ينظر المادة -5
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 ساعة، كما يجب عميو أن يطالع فورا وكيل 48التحقيق أن يوقف لمنظر لمدة ال تتجاوز 
 التوقيف لمنظر إال أن المشرع نص استثناء إجراءالجميورية وأن يقدم لو تقريرا عن دواعي 

 يوما إذ تعمق األمر 12إذا تعمق األمر بمساس بأمن الدولة عمى تمديد المدة ال تتجاوز 
:  وقد فصل في مسألة الوقف تحت النظر وفقا لألحكام التالية1إرىابيةبجريمة 

مرة واحدة إذا تعمق األمر بجرائم االعتداء مع األنظمة المعالجة -

مرتين إذا تعمق األمر باالعتداء عمى أمن الدولة -

 مرات إذا تعمق األمر بجرائم المخدرات والجرائم المنظمة وتبيض األموال 3-

 مرات إذا تعمق األمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرىابية 5- 

.  يوما12ىنا إذا تعمق األمر بتجاوز المدة بموغيا 

:  ساعة وىي عمى النحو التالي48أما إذا تعمق األمر بعدم تجاوز 

مرتين إذا تعمق األمر بالتصدي عمى أمن الدولة -

 مرات إذا تعمق األمر بجرائم المنظمة وتبيض األموال 3-

  مرات إلى تعمق األمر بأعمال اإلرىابية5-

 

 

خصوصية التفتيش :  ثالثا

                                                           
فتحية بن ناصر، الحد من الضمانات االجرائية المتيمين بالجرائم االرىابية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، -1

 .97، ص 2011االسكندرية،  
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-95إذا تعمق األمر بالجريمة الموصوفة بأفعال إرىابية أو تخريبية فقد تدخل األمر 
عندما يتعمق األمر " التي تنص 47 تعديالت عمى قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 10

بالجرائم الموصوفة بأفعال إرىابية أو تخريبية  يمكن لمقاضي التحقيق، أن يقوم بأي عممية 
تفتيش أو حجز ليال أو نيارا أو في أي وقت عمى امتداد التراب الوطني أو بأمر ضباط 

. 1"الشرطة القضائية المختصين لمقيام بذلك

 أو أوصاف حول أشخاص جاري إشعارات لنشر اإلعالمإمكانية المجوء إلى وسائل : رابعا
البحث عنهم 

 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري يمنح لضباط 17وىذا ما تضمنتو المادة 
 اإلعالم عبر وسائل ينشرواالشرطة القضائية بعد حصوليم عمى رخصة من النائب العام أن 
. صور تخص األشخاص الذين يجري البحث عنيم أو مطاردتيم

 22-06اإلجراءات المستحدثة بموجب القانون : الفرع الثاني

ونجد من خالل ىذا القانون أن قد منح لضباط الشرطة القضائية حق اعتراض 
المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور وكذا التسريب والتي تعتبر من أساليب 
 .والتقنيات الفعالة في التحري وجمع األدلة في الجرائم الخطرة السيما جريمة اإلرىاب

 

 

 

 

اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور : أوال

                                                           
 .260عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون االجراءات االجزائية، المرجع السابق، ص -1



 القواعد اإلجرائية والموضوعية للجريمة اإلرهابية:                                 الفصل الثاني
 

47 
 

يقصد بيا التتبع السري والمتواصل لممشتبو فيو قبل وبعد ارتكاب : اعتراض المراسالت-1
 نوع المراسالت 5 مكرر 65الجرم، ثم القبض عميو متمبسا وقد حدد المشرع الجزائري المادة 

. 1وىي التي تتم بواسطة جياز اتصال سمكي أو السمكي

 لمموجات الصوتية من مصادرىا واآللي وىو التسجيل أو النقل المباشر :تسجيل األصوات-2
بنبراتيا ومميزاتيا الفردية وقواعدىا الذاتية بما تحممو من عيوب في النطق إلى شريط 

التسجيل لحفظ اإلشارات الكيربائية عمى ىيئة مخطط مغناطيسي إذا يمكن التعرف عمى 
 2مضمونيا

 يقوم أساسا عمى استخدام الكاميرات أو أجيزة خاصة تمتقط إجراءىو : التقاط الصور-3
الصور والصوت لوضعية شخص أو عدة أشخاص مشتبو بأمرىم عمى الحالة التي كانوا 

. 3 ودليل ماديإثباتعمييا وقت التصوير، لغرض استخدام محتوى الفيمم كمادة 

رغم أنو في الجرائم اإلرىابية تكون ىتو اإلجراءات تضمن صالحيات الضبطية 
. القضائية إال أنيا مقيدة بطمب من وكيل الجميورية

التسريب : ثانيا

جراءاتوسنتعرض في ىذه النقطة إلى تعريف التسريب   وا 

 

 

 

                                                           
قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون االجراءات الجزائية، مذكرة ماستر، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة -1

 .28، ص 2014قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر،  
 .37قادري سارة، نفس المرجع، ص -2
 .88قادري سارة، نفس المرجع، ص -3
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 تعريف التسريب-1

يقصد بالتسري قيام " بما أنو 12 مكرر 65عرف المشرع الجزائري التسريب في نص المادة 
ضباط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة المكمف 
بتنسيق العممية، مراقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيم جناية أو جنحة يايياميم أنو فاعل 

 1"معيم أو شريك ليم أو خاف

 يقوم بو ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوانو تحت إجراءوعميو فان التسريب ىو 
مسؤولية الضابط يوىم األشخاص المشتبو في ارتكابيم لجريمة من الجرائم التي تعتبر جناية 

أو جنحة بأنو واحد منيم ليتمكن من مراقبتيم قصد الكشف عن مالبسات ىذه الجريمة 
 نفس المادة في مضمونيا لضباط أو عون الشرطة القضائية أجازتولقد 2 بمرتكبيياواإلحاطة

أن يستعمل لغرض التسريب ىوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة فعال من األفعال التي 
. 3 وذلك دون أن يسأل عنيا جزائيا14 مكرر 65ورد ذكرىا في نص المادة 

إجراءات التسرب -2

 صادر من وكيل الجميورية وذلك إذن استداللي يكون بموجب إجراءالتسرب ىو 
بصفتو مدير الضبطية القضائية وممثل النيابة العامة، أو من طرف قاضي التحقيق، وذلك 

نابةفي   مكرر 65 لوكيل الجميورية المختص طبقا لنص المادتين إخطاره قضائية بعد إطارا 
. 4 من قانون اإلجراءات الجزائية138 و 11

                                                           
 . من قانون االجراءات الجزائية12 مكرر 65ينظر المادة -1
 .97، ص 2009نصر الدين ىنوني ودارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار اليومة، الجزائر، - 2
 .57جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية عمى ضوء أىم التعديالت الجديدة، المرجع السابقـ ص -3
 74ينظر قادري أعمر، أطر التحقيق وفق أحكام نصوص االجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص -4
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 المسمم مكتوب ومسبب اإلذن فانو يجب أن يكون 15 مكرر 65طبقا لنص المادة 
. 1وذلك تحت طائمة البطالن حيث أشارت المادة إلى وجوب توفر شرطي الكتابة والتسبيب

ال وقع تحت طائمة البطالن، بحيث أن ال يتجاوز مدتو   4يكون التسرب محدد المدة وا 
أشير لكن المشرع منح إمكانية تجديده إذا دعت مقتضيات التحدي والتحقيق ذلك فقد ال 

فيحتاج لتمديد ىذه المدة وىذا التمديد . يتمكن المتسرب من إنياء ميامو خالل ىذه المدة
. 2اإلذنيخضع لنفس الشروط الواجب توافرىا في 

وحفاظا عمى حياة العون المتسرب من الخطر وكذا األشخاص المسخرين لمباشرة ىذه 
العممية فقد أجاز المشرع الجزائري لمقاضي الذي أجاز عممية التسرب أن يأمر في أي وقت 

وقفيا قبل انقضاء المدة المحددة وذلك إذا وصمت إلى عممو معمومات تفيد بأن عممية 
 مما سيعرض حياة العون اإلجراميةالتسرب من المحتمل أن تكشف من طرف العناصر 

. 3 التحقيقإلثارةالمتسرب لمخطر أو أن عممية التسرب صارت دون جدوى 

إال أنو في حالة الوقف او عند انقضاء المدة المحددة في الرخصة دون تمديدىا يمكن 
لممتسرب مواصمة إلى غاية ترتيب أموره، بحيث يمكن من االنسحاب بطريقة ال تثير الشكوك 
حولو أو تعرضو لمخطر شرط أن ال تتجاوز ىذه المدة أربعة أشير واألعمال التي قام بيا في 

 القاضي الذي منحو رخصة القيام إخطارفيقع عميو . ىتو الفترة ال يكون مسؤوال عنيا جزائيا
 .4بيذه ا لعممية وتودع ىذه الرخصة في ممف اإلجراءات بعد االنتياء من ىذه العممية

 

                                                           
 .44قادري سارة، أساليب التحري الخاصة  في القانون االجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص -1
 .99نصر الدين ىنوني ودارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 2
 .60جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية، مرجع سابق، ص - 3
 .100-99نصرالدين ىنوني، ودرين يقدح، نفس المرجع، ص - 4
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جراءات المحاكمة في جريمة : المطمب الثاني الخصوصية اإلجرائية لتحقيق االبتدائي وا 
 اإلرهاب

مجالس القضائية الخاصة والتي تختص بالتحقيق : أنشأ المشرع جيات قضائية سماىا
 ىذا من جية التحقيق، أما بالنسبة عقيدىاوالمحاكمة في الجريمة اإلرىابية وذلك نظرا لت

لممحاكمة فيي من أخطر المراحل التي تمر بيا الدعوى لمجريمة اإلرىابية حيث ألف المشرع 
. 111-05المجالس واستبدلت بالقضاء العادي من خالل القانون العضوي رقم 

الخصوصية اإلجرائية لمتحقيق االبتدائي : الفرع األول

وسنتطرق فيو جيات التحقيق عمى مستوى ا لمجالس القضائية الخاصة وجيات 
. التحقيق العادية

جهات التحقيق عمى مستوى المجالس القضائية الخاصة : أوال

لما كان الجريمة اإلرىابية ذات طبيعة خاصة بناءا عمى خطورتيا لذلك أقر ليا 
 جيات تحقيق عمى مستوى المجالس وأسس ولذلك أصدر المشرع خاص 2تشريع خاص

 وأنشأت ىذه المجالس في كل من الجزائر، قسنطينة، 03-92بموجب المرسوم التشريعي 
وىران وينشأ عمى مستوى المجالس غرفة تحقيق أو أكثر وغرفة مراقبة التحقيق وفقا لنص 

وتنشأ مصمحة لكتابة الضبط عمى مستوى كل من غرفة التحقيق 3 من المرسوم 15المادة 
. وغرفة المراقبة

                                                           
، 2009أسامة أحمد المناعة، الوسيط في شرح قانون بمحكمة أمن الدولة، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، األردن، - 1

 .07ص 
 .75 الجزائية، مرجع سابق، ص اإلجراءاتقادري أعمر، أطر التحقيق وفق أحكام النصوص - 2
 .03-92 من المرسوم التشريعي 14ينظر المادة - 3
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 والتحقيق عند األشخاص ويعين قضاة التحقيق بإجراءتختص ىذه الجية : غرفة التحقيق-1
 وذلك بموجب قرار وزير العدل وال ينشر ويمارس قاضي التحقيق 1من بين قضاة الحكم

المعين في المجمس القضائي الخاص إضافة إلى السمطات المخولة لو وىي تتمثل في القيام 
بعمميات التفتيش والعجز في أي ساعة من ساعات النيار أو الميل وفي أي مكان عمى 

. امتداد التراب الوطني

وىي تتكون من رئيس ومساعدين اثنين ويمارس ميام النيابة : غرفة مراقبة التحقيق-2
العامة قاضي من النيابة العامة وىي تختص بمراقبة التحقيق عمى مستوى المجمس القضائي 

الخاص وتمارس نفس اختصاصات غرفة االتيام المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات 
. الجزائية

غرفة االتهام (2

 بإرسالإذا تبين لمقاضي التحقيق بان الوقائع تمثل جناية إرىابية فيصدر أمرا 
مستندات لنائب العام بحكم من وكيل الجميورية قصد حالتيا لغرفة االتيام طبقا لنص المادة 

، ألن القانون يقرر التحقيق عمى درجتين في مواد 2 من القانون اإلجراءات الجزائية166
. الجنايات، األولى بواسطة قاضي التحقيق والثانية بواسطة غرفة االتيام

 :تشكيل غرفة االتهام-أ

تتشكل في كل مجمس قضائي غرفة اتيام أو أكثر وىي تتمثل في رئيس ومستشارين 
يختارون فييا بين قضاة المجمس القضائي ويعينون بموجب قرار وزاري صادر من وزير 

 .3 سنوات3العدل لمدة 

 
                                                           

 .03-92 من المرسوم التشريعي 2 الفقرة 14ينظر المادة - 1
 .158محمد حزيط، المرجع السابق، ص - 2
 . من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية 176ينظر المادة - 3
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إجراءات المحاكمة في الجريمة اإلرهابية : الفرع الثاني

قد أوكل النظر في الجرائم اإلرىابية االختصاص لمقضاء استثنائي إال أن المشرع 
ألغي ذلك وخص الفصل فييا لممحاكم العادية كما أجاز تحديد االختصاص المحمي لممحكمة 

. إلى دائرة المحاكم األخرى

القضاء الخاص : أوال

مع بروز ظاىرة اإلرىاب استحدث المشرع جيات قضائية سماىا بالمجالس القضائية 
 لممجمس القضائي الخاص كامل 03-92الخاصة وذلك بموجب المرسوم التشريعي 

الصالحية واالختصاص لمنظر في القضايا التي توصف بأنيا إرىابية أو تخريبية تستيدف 
أمن الدولة وعميو إذا عرضت أمام القضاء العادي يفصل فييا بعدم االختصاص تحول 

. 031-92 من المرسوم 39لمجمس القضاء المختص طبقا لنص المادة 

وعمى الرغم من نصوصية اإلجراءات أمام الجية القضائية الخاصة إال أن المشرع قد 
 محاكمة عادلة وذلك من خالل اإلبقاء عمى القواعد القانونية إجراءدرس ضمانات لممتيم في 

. المقررة السيما المتعمقة بالطعن

القضاء العادي : ثانيا

 محميا جيات حكم عادية وحمت 10-95ألغيت المجمس الخاصة بموجب األمر 
. ج.ج.إ. ق248وىي محاكم الجنايات طبقا لمنص المادة 

جهات التحقيق في الجريمة اإلرهابية : ثانيا

 الغي وأدمجت الجريمة اإلرىابية ضمن 03-92 لممرسوم التشريعي انتقاداتبعد 
. القانون العام إدا أناط المشرع لمقاضي التحقيق وغرفة االتيام محكمة التحقيق

                                                           
 . السالف الذكر 92-03 من الرسوم 39 ينظر المادة - 1
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يناط لقاضي التحقيق القيام بالتحقيق وال يجوز لو أن يجريو دون طالب : قاضي التحقيق-1
افتتاحي من وكيل الجميورية وباعتبار الجريمة اإلرىابية جناية فالتحقيق فييا يكون وجوبي 
مع بعض الخصوصية المتعمقة بالتفتيش وتمديد االختصاص المحمي واألمر باتخاذ تدابير 

. 1االحتياطية

خصوصية التفتيش الجريمة اإلرهابية -أ

من أجل تمكين قاضي التحقيق من مباشرة التحقيق في ظروف تسمح لو بالوصول 
لمحقيقة قد سمع لو القانون بالدخول عنوة لممسكن المراد تفتشيو متى امتنع صاحبو عن ذلك 

. 2في سبيل ذلك يجوز لو االستعانة بالقوة العمومية أثناء عممو

تمديد االختصاص في الجريمة اإلرهابية -ب

 إلقاءالقاعدة تنص بأن االختصاص المحمي يكون إما في مكان ارتكاب الجريمة أو 
 لكن في الجريمة اإلرىابية يتوسع االختصاص يشمل 3إقامتوالقبض عمى مرتكبيا أو محل 

كافة التراب الوطني حسب ما جاء بو القانون لذلك أنشأ المشرع أقطاب متخصصة المتمثمة 
 قاضي التحقيق فاإلجراءاتفي محكمة سيدي أمحمد، قسنطينة، وىران، ورقمة، تجدر اإلشارة 

. في القطب ىي نفسيا بالنسبة لقاضي التحقيق العادي

الحبس المؤقت -ج

تعتبر من اإلجراءات االحتياطية من ال يقوم المتيم باليروب أو العبث باألدلة ولما لو 
 :بحرية المتيم أخضعو المشرع لشروط ىيمن مساس 

الشروط الشكمية -

                                                           
 . من قانون االجراءات الجزائية67ينظر المادة -1
 .335عبد اهلل وىايبية، شرح قانون االجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص -2
 .43، ص 2010محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ىومة، الجزائر، - 3
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أن يسبب قاضي التحقيق أمر الوضع رىن الحبس المؤقت -

 فاىةأن يبمغ قاضي التحقيق أمر الحبس لممتيم ش-

الشروط الموضوعية -

أن تكون جريمة من الجرائم التي يجو فييا الحبس المؤقت -

عندما يكون الحبس المؤقت وسيمة لمحفاظ عمى الحجج واألدلة -

. 1توافر أدلة قوية ومتماسكة ضد المتيم-

وعميو تعتبر محكمة الجنايات الجية المختصة بالنظر في الجرائم الموصوفة بأعمال 
. تخريبيةإرىابية أو 

ىذا وقد أدرج المشرع تعديالت جديدة انصبت عمى تشكيمة محكمة الجنايات بحيث 
-92 بعد أن أوقف العمل بنظام المحمفين في المرسوم 2أصبحت تتشكل من قضاة ومخمفين

 اآلخرين وعدد القضاة ىم ثالثة والمحمفين االثنين يكون أحد القضاة ىو الرئيس واالثنين 03
ج تختص بمحاكمة األشخاص البالغين أما ما .ج.إ. ق257مستشارين طبقا لنص المادة 

 ىو اختصاص النظر في األعمال اإلرىابية 249نصت عميو الفقرة الثانية من المادة 
. المرتكبة من طرف الصر ويخضع ىؤالء لنفس اإلجراءات التي تتخذ ضد البالغين

مرحمة األقطاب المتخصصة : ثالثا

 عمى 3بمواكبة تطور الجريمة اإلرىابية أنشأ المشرع األقطاب الجزائية المتخصصة
 المتضمن تعديل قانون 2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04ىذا األساس جاء القانون رقم 

                                                           
 .179فتيحة بن ناصر، الحد من ا لضمانات االجرائية لممتيمين بالجرائم االرىابية، مرجع سابق، ص - 1
 .242فتيحة بن ناصر، الحد من ا لضمانات االجرائية لممتيمين بالجرائم االرىابية، مرجع سابق، ص - 2
 .269محمد بن أخضر، اآلليات الدولية لمكافحة جريمتي تبيض األموال وتمويل االرىاب، مرجع سابق، ص - 3
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اإلجراءات الجزائية، نص عمى إمكانية اختصاص المحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم 
.  1أخرى تحدد عن طريق التنظيم

استحدث المشرع الجزائري تعديل قانون اإلجراءات الجزائية لسنة : االختصاص اإلقميمي-
 ما تعمق بمسائل االختصاص حيث وسع اختصاص المحاكم المتخصصة 2006 و 2004

ليشمل اختصاص محاكم ومجمس قضائية أخرى وىذا في الجرائم المحددة عمى سبيل 
 والتي من بينيا الجرائم 2 من قانون اإلجراءات الجزائية37الحصر طبقا لنص المادة 

 فقد حدد الجيات 2006 أكتوبر 5 المؤرخ في 348-06اإلرىابية بصدور المرسوم التنفيذي 
. 3القضائية التي يوسع اختصاصيا المحمي وىي أربعة جيات

تقع بالجزائر العاصمة يمتد اختصاصيا بكل من الجزائر، الشمف، : محكمة سيدي أمحمد-أ
األغواط، البميدة، البويرة، تيزي وزو، الجمفة، المدية، المسيمة، بومرداس، تيبازة، عين الدفمة، 

. 3484-06 من المرسوم 2طبقا لنص المادة 

 واليات تقع شرق وجنوب شرق القطر الجزائري يمتد ادارياتشمل : محكمة قسنطينة-ب
قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، : اختصاصيا إلى محاكم المجالس القضائية لـ

جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشمة، سوق أىراس، 
. 348-06 من المرسوم 3ميمة، طبقا لنص المادة 

 تقع في ورقمة تمتد من الحدود الشرقية الجنوبية إلى غاية الحدود الغربية :محكمة ورقمة-ج
 ورقمة، تمنراست، اليزي، بسكرة ، 1الجنوبية، ويمتد اختصاصيا اإلقميمي لممحاكم التالية

. 2الوادي، غرادية
                                                           

محمد بكرار شوش، االختصاص االقميمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، - 1
 .315، ص 2016كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة قصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 

 .101، ص 2012عبد  الرحمن خمفي، محاضرات في قانون االجراءات الجزائية، دار اليدى، الجزائر، - 2
 .49، ص 2010محمد خريط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ىومة، الجزائر، - 3
 .348-06 من المرسوم التنفيذي 02ينظر المادة - 4
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 محكمة يقع غرب وجنوب غرب القطر الجزائري يمتد 14تضم : محكمة وهران-د
اختصاصيا اإلقميمي إلى وىران، بشار، تممسان، تيارت، تندوف، سعيدة، سيدي بمعباس، 

. مستغانم، البيض، تيسمسيمت، النعامة، وعين تموشنت وغميزان

االختصاص الوعي لألقطاب الجزائية المتخصصة -2

عالج المشرع الجزائري االختصاص النوعي لألقطاب الجزائية المتخصصة في المواد 
.  الفقرة الخامسة329 من قانون اإلجراءات الجزائية، بحيث تناولت المادة 37-40-329

، وىو ال يكون في كل الجرائم بل 3مسألة تحديد االختصاص النوعي لممحكمة القطب
إن المشرع الجزائري قصره عمى مجموعة من الجرائم الحديثة نوعا ما والتي تشكل تيديد 

 من 329 و 40 و 34 وقد حددت ىتو الجرائم المادة 4خطيرا عمى األمن واالقتصاد الوطني
. قانون اإلجراءات الجزائية

. إال أن الذي يكمن في ىذه الجرائم ىو الجريمة اإلرىابية لكونيا محور دراستنا

إن الجريمة اإلرىابية ليا خصوصية تميزىا عن بقية الجرائم من خالل استخدام بعض 
الوسائل التي تتصف بطبيعة خاصة بحيث نجد ان المشرع توسع في تحديد ما يعتبر من 

 من 10 مكرر 87 مكرر إلى 87أعمال اإلرىاب وىو ما نص وعاقب عميو في المواد 
  سالفين ذكر23-06 والقانون 11-95قانون العقوبات بموجب تعديمو باألمر 

 

 
                                                                                                                                                                                     

محمد بوكرار شوش، االختصاص االقميمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، - 1
 .316مرجع سابق، ص 

 .276-16 المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 48-06 من المرسوم التنفيذي 4ينظر المادة - 2
 .320محمد بوكرار شوش، نفس المرجع، ص - 3
 .72عيادي عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية عمى ضوء أىم التعديالت الجديدة، مرجع سابق، ص - 4
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 إجراءات اتصال المحاكم ذات االختصاص الموسع-3

إن المحاكم ذات االختصاص الموسع تشكل استثناء عمى القاعدة العامة لالختصاص 
 وبالتبعية فان اتصاليا بالممف القضائي لعقد االختصاص في الجرائم السالفة الذكر 1المحمي

ج .ج.إ. من ق5 مكرر 40 إلى 1 مكرر 40يكون وفق إجراءات خاصة نصت عمييا المواد 
 حيث يتعين عمى ضابط الشرطة 222 06 و 14-04المعدل والمتمم بموجب القانونين 

القضائية متى رأى ان الممف المكون من طرفو في مرحمة البحث والتحري يدخل ضمن 
 من قانون اإلجراءات الجزائية أن 3/5 23 و 40ـ 37الجرائم المنصوص عمييا في المواد 

يخبر فورا وكيل الجميورية لدى المحكمة الكاشف بيا مكان الجريمة ويقدم لو أصل ممف 
اإلجراءات مرفق بنسختين ثم يقوم وكيل الجميورية فورا بإرسال النسخة الثانية إلى النائب 
العام لدى المجمس القضائي التابعة لو المحكمة المختصة ذات االختصاص الموسع وذلك 

طبعا وفق لمسمم اإلداري وبعد االطالع النائب العام عمى الممف واعتباره يدخل ضمن 
اختصاص المحكمة ذات االختصاص الموسع أي ضمن الجرائم السالف ذكرىا يحيمو إلى 

وكيل الجميورية لدى المحكمة ذات االختصاص الموسع أي محكمة قسنطينة لمجمس قضاء 
قالمة مثال وانطالق من ىذه المحظة أي بعد تمسك ىذه الجية باختصاصيا فان ضباط 

الشرطة القضائية المنجزة لمممف يتمقى تعميمات مباشرة من وكيل الجميورية لممحكمة ذات 
 .3االختصاص الموسع

 

 

 

                                                           
 . من قانون االجراءات الجزائية الجزائري5 مكرر 40 إلى 1 مكرر 40ينظر المواد -1
 . 73جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية عمى ضوء أىم التعديالت الجديدة، مرجع سابق، ص - 2
 .72عيادي عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية عمى ضوء أىم التعديالت الجديدة، مرجع سابق، ص - 3



 القواعد اإلجرائية والموضوعية للجريمة اإلرهابية:                                 الفصل الثاني
 

58 
 

 اإلرهابية الموضعية لمجريمة األحكام: المبحث الثاني

 بالجريمة ىو األخيرة وارتباط ىذه ، بجريمة و ينتيي بعقوبةاإلجرامي السموك يبدأ
 كغيرىا من الجرائم اإلرىابيةو الجريمة , وىي تعتبر عنوانا لمحقيقة األزلارتباط قديم منذ 

تنتيي بعقوبة و التي يقصد بيا الجزاء الجنائي الذي  يقرره القانون و يوقعو القاضي عمى 
مرتكب الجريمة نتيجة لما اقترافو من فعل مجرم وىي محددة في القانون عمى سبيل الحصر 

 و الموضوعية لكل الجريمة المنصوص اإلجرائية الشرعية الذي يحكم القواعد لمبدأتطبيقيا 
 .1 من قانون العقوباتاألولىعميو في المادة 

  ىي اخطر سموك ىدد الدولة الجزائرية و مصالحيا اإلرىابيةنظرا لكون الجريمة 
 و تطورىا فقد صنفيا المشرع في مجمل صورىا أمنياو احدث اضطرابا في استقرارىا و 

 انو قد اقتنع إال ردعي كأسموب جناية و قرر ليا عقوبات صارمة و مشددة و ذلك أنياعمى 
و بذلك فقد فكر بان , اإلرىابية الردعي لمحد من الجريمة األسموب و األمنيبفشل الحل 

 من اإلرىابيين مسمك المعالجة التحفيزية بيدف تشجيع اتخاذيسمك مسمكا مغايرا عن طريق 
 داخل المجتمع و االحتكاك لالنضمام و التوبة و العودة األعمالخالليا بالتخمي عن ىده 

 و عميو سنتناول ، الجزائر من جميع النواحيإلى و ذلك من اجل استعادة االستقرار أفرادهمع 
 االحتوائية اآلليات و المطمب الثاني اإلرىابية العقوبات المقررة لمجريمة األولفي المطمب 

. اإلرىابيةلمكافحة الجريمة 

 اإلرهابيةالعقوبة المقررة لمجريمة : المطمب األول

 محاور خطة التشريع الجنائي الجزائري لمكافحة الجريمة أىمتعد العقوبة احد 
 المشرع الجزائري لم يتفق عمى سياسة أنو المالحظ ,  الداخمي أمنيا و حماية اإلرىابية

أصمية حيث نجد عقوبات , بل جعل العقوبات تختمف باختالف الجرائم, عقابية واحدة 

                                                           
1
 . من قانون العقوبات الجزائري01 ـ المادة  
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 اإلرىابية و قد اعتمد عمى سياسة التشديد و الردع لمعالجة الجريمة ،و عقوبات تكميمية
:  من خالل ما يميإليوحيث جعل عقوباتيا مشددة و مغمظة و ىو ما تفرعنا 

 األصميةالعقوبات : األولالفرع 

 ىي األصمية من قانون العقوبات الجزائري فان العقوبات 2 الفقرة 4وفقا لنص المادة 
أخرى  تقترن بعقوبة أن يحكم بيا بصفة منفردة دون أنتمك العقوبات التي يجوز لمقاضي 

 ليا وصف جناية أن باعتبار اإلرىابية لمجريمة األصمية و العقوبات إجباريةو ىي عقوبات 
 الحبس و الغرامة وفقا ،السجن المؤقت ,  السجن المؤبداإلعدام،: في اغمب الحاالت ىي 

. 1 من القانون العقوبات الجزائري5لنص المادة 

 اإلعدام :أوال

 روح و نفس المحكوم عميو بالوسيمة التي حددىا القانون و ذلك باإلعدامإزىاقيقصد 
 ، و قد اختمفت التشريعات الجزائية 2تنفيذا لحكم قضائي جزائي نيائي و بات صادر بحقو

االنعدام،  حول تطبيق عقوبة اإلعدام، فيناك من التشريعات التي الزالت تطبق عقوبة 
 عقوبة ألغت عقوبة اإلعدام، و ىناك من التشريعات التي ألغتو ىناك من التشريعات التي 

 مجمدة إالأنيا ينطق بيا القاضي في حكمو اإلعدام، في تشريع الجزائري فعقوبة اإلعدام،أما
 اإلرىابيةو بالنسبة لمجريمة ,  الجرائم العاديةاإلرىابيةأوالتطبيق في الواقع سواء في الجرائم 

 عندما تكون العقوبة المنصوص عمييا في القانون اإلعدامفقد قرر المشرع الجزائري عقوبة 
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري عمى 87حيت نص المشرع في المادة , ىي المؤبد
إرىابي،  كانت دون غرض إذا محل تجريم في قانون العقوبات أفعال و ىي اإلرىابيةالجرائم 

 87 و ىذا وفق نص المادة إرىابي ارتكبت لغرض إذاو جعل ليا المشرع عقوبات خاصة 
  المنصوص عمييا في المادة األفعال كانت إذا عمى انو األخيرة نصت ىذه ، إذ 1مكرر 

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري05 والمادة 4/2ينظر المادة - 1
 .219ىيثم فالح شياب، جريمة االرىاب وسبل مكافحتيا في التشريعات الجزائية المقارنة، مرجع سابق، ص - 2
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 ارتكبيا لغرض باإلعدامإذا المؤبد فانو يعاقب مرتكبيا اإلعدامأو مكرر عقوبتيا ىي 87
 1إرىابي

السجن المؤبد  : ثانيا 

 سنة فان العقوبة ترقى لصبح 20 إلى 10 كانت العقوبة ىي السجن المؤقت من إذا
 مكرر 87 المنصوص عمييا في المادة األفعالو ذلك في حالة ارتكاب نفس , السجن المؤبد

 جرائم العنف العمدية الناتجة عن الضرب و الجرح التي تؤدي أمثمتيا  و من إرىابيلغرض 
حداث العينين إحدى فقد بصر أو,  حرمان من استعمالياأعضاءأو البتر احد إلى  عاىة أوا 

 ارتكبت ىذه إذا سنة و 20 إلى 10 فييا ىي السجن المؤقت من األصمية العقوبة 2مستديمة
 3 فان العقوبة تصبح السجن المؤبدإرىابي لغرض األفعال

 سنة  20 إلى 10السجن المؤقت من :  ثالثا

 سنة عندما تكون العقوبة المنصوص 20 إلى 10تصبح العقوبة السجن المؤقت من 
 ما ورد أمثمتيا سنوات و من 10 إلى 5عمييا في الحاالت العادية ىي السجن المؤقت من 

 األفعال ارتكبت ىذه بحيثإذا4 من قانون العقوبات الجزائري264 من نص المادة 3 الفقرةف 
 من قانون العقوبات الجزائري 1/4 مكرر 8 وفق ما نصت عميو المادة إرىابيلغرض 

 .5 سنة20 إلى 10لتصبح السجن المؤقت من 

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري02 فقرة 1 مكرر 87ينظر المادة - 1
 . من القانون العقوبات الجزائري1 الفقرة 271ينظر المادة - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري3 الفقرة 1 مكرر 87ينظر المادة - 3
 . من القانون العقوبات الجزائري3 الفقرة 264ينظر المادة - 4
 . من قانون العقوبات الجزائري4 الفقرة 1 مكرر 87ينظر ا لمادة - 5
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بالنسبة لباقي الصور تكون العقوبة ضعف ماىو منصوص عميو في قانون العقوبات 
 .1و القوانين الخاصة المكممة

 باقي أما مكرر 87 المنصوص عمييا في المادة اإلرىابيةىذا فيما يخص الجرائم 
فقد  . 10 مكرر 87 المادة إلى 3 مكرر 87 المذكورة في المادة اإلرىابيةاألخرىالجرائم 

و ىي في الغالب جنايات تكون عقوبتيا ,حدد المشرع الجزائري عقوبة خاصة بكل جريمة
 التي اعتبرىا 10 مكرر 87عقوبة جنائية ماعدا الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

:   و ىذا ما سيتم تبيانو في مايمي، و ليا عقوبة جنحية،المشرع جنحة 

 يؤسس ينشأأو بالسجن المؤبد لكل من 3 مكرر 87يعاقب المشرع في النص المادة 
 أنشطتيا تقع أو جماعة منظمة يكون الغرض منيا أو تنظيم أو جمعية أي يسير أو ينظم أو

 اإلرىابية مكرر و ىذه العقوبة خصيا المشرع لقادة الجماعات 87 نص المادة ألحكاموفقا 

 فقد خصيم اإلرىابية يشارك في ىذه التنظيمات و الجماعاتأو ينخرط أو من ينظم أما
 2 سنة20 إلى 10المشرع بعقوبة السجن المؤقت من 

 87 المذكور في النص المادة اإلشادةباألفعال المشرع عاقب عمى جريمة أنكما 
 دج ألف 500 ألفإلى 100 سنوات و بغرامة مالية من 10 إلى 5مكرر بالسجن المؤقت من 

 43 مكرر87وفقا لنص المادة 

 التسجيالت التي تشيد أو المطبوعات أو نشر الوثائق أوكل من يعيد عمدا طبع 
 سنوات و 10 إلى 05فقد عاقب عمييا المشرع بالسجن المؤقت من  , باألفعاالإلرىابية
 .4 5 مكرر 87 مميون دج طبقا لنص المادة ألف 100بغرامة مالية من 

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري5 الفقرة 1 مكرر 87ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري3 مكرر 87ينظر المادة - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري4 مكرر 87ينظر المادة - 3
 . من قانون العقوبات الجزائري5 مكرر 87ينظر المادة - 4
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 إرىابيةأو جمعية أو ينشط في الخارج في منظمة أوبالنسبة لمجزائري الذي ينخرط 
 2 إلفإلى 500 سنة و غرامة مالية من 20 إلى 10تخريبية فانو يعاقب بالسجن المؤقت من 

 أفعالو كانت أماإذا غير موجية ضد الجزائراإلرىابية ىذىالمنظمة أفعال كانت إذامميون دج 
موجية ضد الجزائر و تضر بمصالح الدولةالجزائرية فان العقوبة ىي السجن المؤبد طبقا 

 1 6 مكرر 87لنص المادة 

 عمى الجريمة المنصوص 6 مكرر 87تطبق نفس العقوبة المذكورة في نص المادة 
 وىي جريمة حيازة أسمحة ممنوعة أو ذخائر مستولي عمييا أو 7 مكرر 87عمييا في المادة 

حمل استيراد أو تصدير أو المتاجرة أو تصنيعيا دون رخصة من سمطة مختصة أما إذا 
تعمق األمر بحياة مواد متفجرة أو أي مادة تدخل في صناعتيا أو تركيبيا أو المتاجرة بيا 

، ويعاقب بالسجن 7 مكرر87أوتصديرىا فانو يعاقب بعقوبة اإلعدام طبق لنص المادة 
 ألف إلى مميون دج كل من يبيع 100 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 05المؤقت من 

 1أسمحة بيضاء أو يتاجر فييا أو يصنعيا ألغراض مخالفة لمقانون

استثنى المشرع جريمة أداة خطبة أو محاولة تأديتيا داخل مسجد أو أي مكان 
عمومي تقام فيو الصالة دون رخصة من السمطات المختصة المؤىمة بذلك بعقوبة أخف 
مقارنة بالجرائم اإلرىابية السابقة الذكر، حيث اعتبرىا جنحة معاقب عمييا بالحبس وليس  
بالسجن المؤقت إذ تكون العقوبة فييا الحبس من سنة إلى ثالثة سنوات وغرامة مالية من 

 ألف دج، إما إذا كان الغرض من ىذه الخطبة ىو القيام بأعمال مخالفة 200 إلى 20
 مكرر 87لممينة النبيمة لممسجد أو اإلشادة باألفعال اإلرىابية المنصوص عمييا في المادة 

 ألف 50 سنوات وغرامة مالية من 5 سنوات إلى 3فقد شدد المشرع العقوبة فييا بالحبس من 
 10 2 مكرر 87 ألف دج وفقا لمنص المادة 400إلى 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري7 مكرر 87ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري10 مكرر 87ينظر المادة - 2
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العقوبات التكميمية :الفرع الثاني

 من قانون العقوبات نجد أنيا قد نصت عمى 9 مكرر 87بالرجوع إلى نص المادة 
 من نفس القانون لمدة سنتين إلى 6وجوبية النطق بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة 

وىي عقوبات تبعية إال أنو وبالرجوع إلى نص 1 سنوات في حالة الحكم بالعقوبة الجنائية10
 المعدل لقانون العقوبات 22-06 من نفس القانون نجد أنيا ممغاة بموجب القانون 6المادة 

 من نفس القانون، وعميو يعاب عمى المشرع 9 في نص المادة أحكامياوأدمجت 2الجزائري
.  9 مكرر87اإلحالة عمى نص مادة ممغاة فكان عميو تعديل صياغة المادة 

يجب النطق "إلى " 6يجب النطق بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة "من 
 ". من قانون العقوبات9بالعقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة 

 ىي تمك العقوبات التي ال 3 الفقرة 4ويقصد بالعقوبات التكميمية وفق نص المادة 
 يجوز لمقاضي أن يحكم بيا بصفة منفردة إال إذا اقترنت بعقوبة أصمية وىي إما إجبارية

 .3أو اختيارية

 : من قانون العقوبات فان العقوبات التكميمية تتمثل في9طبقا لنص المادة 

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية-

 تحديد اإلقامة والمنع من اإلقامة-

 المصادرة الجزئية لألموال-

 .المنع المؤقت من ممارسة مينة أو نشاط-

 .إغالق مؤسسة-
                                                           

 .من قانون العقوبات الجزائري9 مكرر 87ينظر المادة - 1
 .84ر عدد .، ج2006 ديسمبر 20 الموافق لـ 1427 ذي القعدة 29 المؤرخ في 23-06القانون رقم - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري3 مكرر 14ينظر المادة - 3
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 .اإلقصاء من الصفقات العمومية-

 .الخضر من إصدار الشيكات وأو استعمال بطاقة الدفع-

 .تعميق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءىا من المنع من استصدار رخصة جيدة-

 .سحب رخصة السياقة-

 1نشر أو تعميق حكم أو قرار إدانة-

بما أن الجريمة اإلرىابية في الغالب ليا وصف الجناية، فالحكم بالعقوبات التكميمية 
 .لمجرائم اإلرىابية الجنائية يكون إما وجوبي أو جوازي وىو سيتم توضيحو كالتالي

 العقوبات التكميمية الوجوبية في الجريمة اإلرهابية الجنائية: أوال

 مكرر من قانون العقوبات ويقصد بو حرمان 9نصت عميو المادة : الحجر القانوني-أ
المحكوم عميو من ممارسة حقوقو المالية المادية أو إدارة أموالو وأمالكو أثناء تنفيذ العقوبة 

 .2األصمية، بحيث تتم إدارة أموالو طبقا لإلجراءات المقررة قضائيا

 مكرر 9نصت عمييا المادة : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية-ب
من قانون العقوبات ويتمثل في العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف أو المناصب العمومية 
التي ليا عالقة بالجريمة والحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام وعدم 
أىمية ىذا الشخص في أن يكون مساعدا محمفا أو خبيرا أو شاىدا عمى أي عقد أو أمام 
القضاء كما يحرم من الحق في حمل السالح والتدريس أو إدارة مدرسة أو مراقبا ويكون 

 سنوات يبدأ سريان حسابيا من يوم انقضاء العقوبة أو من يوم 10الحرمان لمدة ال تتجاوز 
 .3اإلفراج عميو

                                                           
 .ن قانون العقوبات الجزائريم09ينظر المادة - 1
 .ن قانون العقوبات الجزائريم مكرر 09ينظر المادة - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري1 مكرر 09ينظر المادة - 3
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يقصد بالمصادرة بأنيا جزاء جنائي مضمونو نزع ممكية المال أو شيء : مصادرة األشياء-ج
لو عالقة بالجريمة التي وقعت جبرا عن صاحبو وبدون مقابل وذلك لفائدة الدولة، وطبقا 

 من قانون العقوبات فانو يقصد بيا األيمولة النيائية إلى الدولة لممال أو 15لنص المادة 
 .1مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتيا عند االقتضاء

 العقوبات التكميمية الجوازية في الجريمة اإلرهابية الجنائية: ثانيا

 من قانون العقوبات ويتمثل في الحضر عمى 13نصت عميو المادة : المنع من اإلقامة-أ
 سنوات ما لم ينص عمى 10المحكوم بأن يتواجد في بعض األماكن مؤقتا لمدة ال تتجاوز 

 .2 من قانون العقوبات12خالف ذلك وفقا لنص المادة 

 من قانون العقوبات ويتمثل في إلزام المحكوم 11ونصت عميو المادة : تحديد اإلقامة-ب
 .3عميو بأن يقيم في نطاق إقميمي معين

 مكرر من قانون 16نصت عميو المادة : منع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-ج
 سنوات ويمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ 10العقوبات ،ويكون الحكم بالمنع لمدة ال تتجاوز 

 .4المعجل

 من قانون العقوبات وىي منع المحكوم 1 مكرر16نصت عمييا المادة : إغالق مؤسسة-د
عميو في أن يمارس نشاطو داخل المؤسسة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتيا ويمكن أن يحكم 

 .5 سنوات10بيذه العقوبة إما بصفة نيائية أو بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد عن 

                                                           
 . قانون العقوبات الجزائريمن15ينظر المادة - 1
 . قانون العقوبات الجزائريمن13 و 12ينظر المادة - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري11ينظر المادة - 3
 . مكرر من قانون العقوبات الجزائري16ينظر المادة - 4
 . من قانون العقوبات الجزائري1 مكرر 16ينظر المادة - 5
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 من 2 مكرر 16وىو منصوص عميو في المادة : اإلقصاء من الصفقات العمومية-ه
قانون العقوبات ويقصد بو الحضر عمى المحكوم عميو من المشاركة سواء بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة في أي صفقة من الصفقات العمومية ويجوز أن يحكم بيا بصفة نيائية أو لمدة 

 .1 سنوات ويجوز أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل10أقصاىا 

 16يقصد بو وفق نص المادة : أو استعمال بطاقة الدفع/الحضر من اصدرا شيك و-و
 منع المحكوم عميو من التعامل بالشيكات أو األوراق التجارية التي تدخل في مفيوم 3مكرر 

الشيكات كما يمنع عميو استعمال بطاقات الدفع والتعامل بيا، ويمزم عميو إرجاع الدفاتر 
التجارية والبطاقات التي بحوزتو إلى المؤسسة المصرفية التي أصدرتيا وال يجوز أن تفوق 

 .2 سنوات ويمكن أن تشمل بالنفاذ المعجل10مدة الحضر مدة 

 تعميق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها والمنع من استصدار رخصة جديدة-ز

 تقضي بيا الجية القضائية كعقوبة تكميمية لمعقوبة 4 مكرر 16نصت عميو المادة 
 سنوات من 5األصمية المقررة لمجريمة اإلرىابية وتكون مدة السحب أو التعميق ال تزيد عن 

 .3تاريخ صدور الحكم باإلدانة كما يمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل

 سحب جواز سفر-ي

 ويقصد بو سحب جواز الجاني من أجل منعو من 8 مكرر 16نصت عميو المادة 
 .4 سنوات من تاريخ النطق بالحكم5السفر ومغادرة البالد لمدة ال تزيد عن 

 

 
                                                           

 . من قانون العقوبات الجزائري2 مكرر 16ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري3 مكرر 16ينظر المادة - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري4 مكرر 16ينظر المادة - 3
 . من قانون العقوبات الجزائري5 مكرر 16ينظر المادة - 4
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 نشر الحكم أو تعميقه-ر

 من قانون العقوبات وىو من العقوبات الماسة بالشرف 18وىو ما قضت بو المادة 
واالعتذار فيو ييدف بالتشيير بالمحكوم عميو ونشر الحكم يكون إما بنشر الحكم كمو أو 

بجزء منو في جريدة يومية أو أكثر ويكون عمى نفقة المحكوم عميو وال يجب أن تتجاوز مدة 
 .1التعميق شير واحد

 العقوبات التكميمية في الجريمة اإلرهابية الجنحية: ثالثا

 10 مكرر 87لمجريمة اإلرىابية صورة واحدة ليا وصف جنحة والمنصوص عمييا في المادة 
 :وتكون عقوبات التكميمية جوازية فييا وىي كالتالي

ع، حيث يجوز . ق14 نصت عمييا المادة :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية-أ
 مكرر 9لممحكمة أن تحضر عمى المحكوم عميو ممارسة الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 سنوات يبدأ سريانيا من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ اإلفراج 5 وذلك لمدة أقصاىا 1
 .2عميو

ع عمى التوالي . ق13/1 و 12/1 و 11/1نصت عمييا المواد : منع وتحديد اإلقامة-ب
 سنوات من يوم انقضاء العقوبة أو اإلفراج عن المحكوم 5وال يجوز أن تتجاوز المدة فييما 

 .3عميو

لقد أجاز المشرع الجزائري الحكم بيا في الجنح اإلرىابية إلى جانب العقوبة : المصادرة-ج
 .4ع. ق15/2األصمية السالبة لمحرية وفق ما نصت عميو المادة 

                                                           
  من قانون العقوبات الجزائري2 الفقرة 15المادة ينظر - 1
 . مكرر من قانون العقوبات الجزائري14ينظر المادة - 2
 . مكرر من قانون العقوبات الجزائري13 و 12 و 11ينظر الفقرة األولى من المادة - 3
  من قانون العقوبات الجزائري2 الفقرة 15المادة ينظر - 4
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 و 1 مكرر 16نصت عمييم المواد : المنع من ممارسة نشاط أو مهنة وغمق مؤسسة-د
 .1 سنوات كحد أقصى5 ، وحددت مدة المنع إما بصفة نيائية أو لمد 1/2 مكرر 16

، في شقيا الثاني 2 مكرر 16نصت عمييا المادة : اإلقصاء من الصفقات العمومية-ه
 .2 سنوات كحد أقصى5وحددت مدة اإلقصاء بـ 

الحضر من إصدار الشيكات واستعمال بطاقات الدفع وسحب جواز السفر ورخصة -و
، عمى التوالي، 5 مكرر 16، و 4 مكرر 16، 3 مكرر 16نصت عمييا المواد : السياقة

 . سنوات كأقصى حد من تاريخ النطق بالحكم5وقد حددت المدة فييا بـ 

 جزاء مخالفة العقوبات التكميمية: رابعا

 3إذا خالف الجاني اإلرىابي تدابير المنع وتحديد اإلقامة فانو يعاقب بالحبس من 
 .3 ألف دج300 ألف إلى 25 سنوات وبغرامة مالية 3أشير إلى 

يعاقب الجاني اإلرىابي الذي أصدر شيكا أو أكثر أو استعمل بطاقات الدفع وكان قد 
 ألف 500 ألف إلى 100 سنوات وغرامة مالية من 5منع عميو ذلك بالحبس من سنة إلى 

، كما يعاقب من يقوم 4ع. ق374دج دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 أشير إلى 3بإتالف أو تمزيق أو إخفاء المعمقات الموضوعة لنشر الحكم بالحبس من 

 .18/25 ألف، وىذا وفقا لنص م 200 ألف إلى 25سنتين وغرامة من 

 إما في حالة خروق ومخالفة االلتزامات المفروضة عميو بموجب العقوبات التكميمية 
 16 و 4 مكرر 16، 2 مكرر 16 مكرر، 16، 1 مكرر 9المنصوص عمييا في المواد 

                                                           
  من قانون العقوبات الجزائري1 الفقرة 2 مكرر 16ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري2 الفقرة 1 مكرر 16 مكرر الفقرة األولى و 16المواد ينظر - 2
 . من قانون العقوبات الجزائري1 الفقرة 2 مكرر 16ينظر المادة - 3
 . من قانون العقوبات الجزائري374ينظر المادة - 4
 . من قانون العقوبات الجزائري1 2 مكرر 18ينظر المادة - 5
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 ألف و 25 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 3 أشير إلى 3، فانو يعاقب بالحبس من 5مكرر
 .61 مكرر16 ألف دج وىذا طبقا لنص المادة 300

 نظام التشديد في الجريمة اإلرهابية: الفرع الثالث

قد يرغب المشرع الجزائري في تشديد العقوبة في بعض الحاالت وذلك بدرجة تتجاوز 
الحد األقصى المقرر ليا في الظروف العادية، وفي إطار الجريمة اإلرىابية قد حرص 

المشرع عمى تشديد العقوبة إذا ما توفرت ظروف وشروط معينة تضمنتيا النصوص العقابية 
وىذا راجع لحجم الضرر والخطر الذي تسببو الجريمة اإلرىابية نظرا لكون الجريمة اإلرىابية 

نما ىي جريمة مركبة من الجرائم العادية المنصوص  قد ال تكون جريمة أصمية بسيطة وا 
عمييا في قانون العقوبات زائد الغرض اإلرىابي، وعميو فالغرض اإلرىابي ىو ظرف مشدد، 
كما يمكن أن تكون جريمة أصمية مستقمة بذاتيا، وظرف التشديد في ىذه الجرائم قد يكون 

 .مرتبط بالسموك اإلجرامي أو بالنتيجة اإلجرامية أو بصفة الجاني أو المجني عميو

 الغرض اإلرهابي: أوال

يعتبر الغرض اإلرىابي ظرف مشدد لمجريمة اإلرىابية، حيث أنو إذا ارتكبت الجريمة 
ع نجد . مكرر ق87لغرض إرىابي فان العقوبة تكون مشددة، إذ أنو بالعودة لنص المادة 

أنيا قد نصت عمى الجرائم اإلرىابية وىي في األصل جرائم عادية تخضع لمقواعد العامة 
والعقوبة فييا عادية وغير مشددة، إال أنو إذا تدخل الغرض اإلرىابي فييا شددت العقوبة وفقا  

 من نفس 2 مكرر 87ع، وىو أيضا ما نصت عميو المادة . ق1 مكرر 87لنص المادة 
، إذ نصت عمى أنو تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عمييا في قانون 2القانون

العقوبات أو في القوانين الخاصة المكممة لو بالنسبة لكل فعل غير مشار إليو في نص 
 . مكرر إذا ارتبطت ىذه األفعال باإلرىاب والتخريب87المادة 

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري6 مكرر 16ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري2 مكرر 87ينظر المادة - 2
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 الظروف المتعمقة بالسموك اإلرهابي: ثانيا

 ىناك ظروف متعمقة بالسموك اإلرىابي تؤدي إلى تشديد العقوبة

 استخدام اإلرهاب والعنف-أ

قد حرص المشرع الجزائري عمى تشديد العقاب إذا كان اإلرىاب والعنف ىو أحد 
 .الوسائل المستحدثة لتحقيق الغرض من الجريمة اإلرىابية

، فقد جرم المشرع أفعال اإلنشاء 1ج.ع. من ق3 مكرر 87بالرجوع لنص المادة 
واالشتراك أو تأسيس التنظيمات والجمعيات اإلرىابية والتي يكون غرضيا تحقيق األىداف 

 مكرر، بحيث قرر بأنو يشكل عمال إرىابيا كل من ينشئ 87المنصوص عمييا في المادة 
ويؤسس أو ينظم جمعية أو تنظيم إرىابي، وعاقب عمى ىذه األفعال بالسجن المؤبد كظرف 

 .تشديد ليذه األفعال

 استخدام المتفجرات-ب

 تشديد العقوبة في حالة استعانة أو 72 مكرر 87قرر المشرع في نص المادة 
استخدام المنظمات أو الجماعات اإلرىابية مواد متفجرة أو مادة تدخل في تركيبييا أو 

حيث عاقب كل ما يحوز ىذه المواد أو يحمميا أو يصدرىا أو يستوردىا أو يتاجر . صناعتيا
بيا بعقوبة اإلعدام كظرف تشديد مقارنة باالرتكاب ىذه األفعال إذا تعمق األمر بحمل 

 .األسمحة إذ عاقب في ىذه الحالة األخيرة بالسجن المؤقت

 

 

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري3 مكرر 87ينظر المادة - 1
 . من قانون العقوبات الجزائري7 مكرر 87ينظر المادة - 2
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 الظروف المرتبطة بالنتيجة: ثالثا

شدد المشرع العقوبة في بعض الجرائم اإلرىابية التي قرر ليا عقوبة أصمية إذا حقق 
الجاني اإلرىابي النتيجة اإلجرامية التي تيدد بالمصالح الداخمية والخارجية لمدولة الجزائرية 

بحيث شدد العقوبة إلى درجة السجن المؤبد في . 16 مكرر 87وىذا ما نصت عميو المادة 
 .حالة انخراط في منظمة إرىابية

اآلليات االحتوائية لمكافحة الجريمة اإلرهابية : المطمب الثاني

 وتأزم 03.92أمام محدودية التدابير أحرزىا المشرع في ظل المرسوم التشريعي 
األوضاع األمنية ذلك الفترة فكر المشرع في إيجاد حمول أكثر مرونة وتدابير أكثر اتساعا 
وتخفيفا تمس مرتكبي الجرائم الموصوفة بأعمال إرىابية وتخريبية والذين تخمو عن النشاط 

 ووضعوا حد لو والعودة لمنظام داخل المجتمع وجاءت ىذه اآلليات عمى ثالث اإلجرامي
: مراحل متتالية وىي

 12.95 تحت رقم 1995مرحمة األمر الرئاسي المتضمن تدابير الرحمة لسنة -

 1999 لسنة 08.99مرحمة قانون الوئام المدني تحت رقم -

 والذي كان بموجب استفتاء 2006 لسنة 01.06مرحمة ميثاق السمم والمصالحة الوطنية -
. شعبي

 . 2 المتضمن تدابير الرحمة12.95مرحمة األمر الرئاسي : الفرع األول

وضعت الحكومة الجزائرية من أجل تسييل عودة األمن المدني تدابير الرحمة 
 وذلك 1لألشخاص المتورطين في عمميات إرىابية والسماح ليم بالعودة إلى طريق القانون

                                                           
 . من قانون العقوبات الجزائري6 مكرر 87ينظر المادة - 1
ر . المتضمن تدابير الرحمة ج1995 فبراير 25 الموافق لـ 1415 رمضان 25 المؤرخ في 12-95األمر الرئاسي - 2

 .11عدد 
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 مادة مقسمة 12 وىذا القانون يعد بمثابة التوبة وتضمن ىذا القانون  12.95بموجب األمر 
.  فصول03عمى 

القواعد الموضوعية : أوال

 نجد أنيا نصت عمى األعذار القانونية سواء 2ج.ع. من ق52بالرجوع إلى المادة 
 يجوز لمقاضي أن يطبق تدابير اإلعفاءكانت أعذار معفية أو تخفيف العقوبة وفي حالة 

. األمن عمى المعفي عنيم

 من العقوبة اإلعفاء-1

ال يتابع قضائيا من سبق أن انتيى إلى " عمى أنو 12.95 من األمر 2نصت المادة 
 قانون العقوبات ولم يرتكب أية جريمة من 3 مكرر 87إحدى المنظمات المذكورة في المادة 
 مكرر من قانون العقوبات، أدت إلى قتل أو سببت 87الجرائم المنصوص عمييا في المادة 

... لو عجزا دائما أو مست بالسالمة المعنوية أو الجسدية

 الذيال يتابع قضائيا أيضا الشخص : "  من نفس األمر ما يمي3كما نصت المادة 
. 3"يكون حائزا أسمحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسميميا تمقائيا إلى السمطات

:  قد تقدر لفئتين من المجرميناإلعفاء أن نستنتج

 تنظيم أو جماعات أو ىم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو سير أية جمعية :الفئة األولى-أ
منظمة غرضيا القيام بأعمال إرىابية تخريبية ويشترط لالستفادة من ىذه المتابعة عدم 

ارتكاب جرائم ا لقتل، عدم المساس بالسالمة المعنوية والجسدية، عدم ارتكاب جرائم تخريبية، 
. تسمم أنفسيم بصفة تمقائية لمسمطات

                                                                                                                                                                                     
 . المتضمن قانون مكافحة التخريب أو االرىاب03-92 من المرسوم التشريعي 40ينظر المادة - 1
  من قانون العقوبات الجزائري52ينظر المادة - 2
 .179فتيحة بن ناصر، الحد من ا لضمانات االجرائية لممتيمين بالجرائم االرىابية، مرجع سابق، ص - 3
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وىي تظم كل من حاز أسمحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى دون : الفئة الثانية-ب
 اإلعفاءتحديدىا وىنا يشترط أن يتم تسميميا تمقائيا إلى السمطات حتى يمكنو االستفادة من 

. من المتابعة القضائية

التخفيف من العقاب -2

لقد فتح المشرع الجزائري باب التسامح عن طريق تخفيف العقوبة لألشخاص 
 منو وذلك في حالة 9-8-4المذكورين في المادة األولى من المرسوم وذلك في نص المادة 

  قد اقترفوا جرائم أدت 12-95 من األمر 1ما إذا كان األشخاص المخاطبون في المادة 
: إلى وفاة األشخاص وتسببت في عاىة مستديمة فان العقوبة تكون عمى النحو التالي

.  سنة إذا كانت العقوبة المنصوص عمييا اإلعدام20 سنة و 15السجن المؤقت ما بين -

 سنة حينما تكون العقوبة المقررة أصال ىي السجن 15 سنوات إلى 10السجن المؤقت من -
. المؤبد

. 1أن يكون التخفيف لنصف العقوبة في جميع الحاالت-

أما إذا كان مرتكبو الجرائم الموضوعة بأفعال إرىابية أو تخريبية قصرا عمى بالغين ويتراوح -
.  سنوات10 سنة فان العقوبة القصوى ىي 18 و 10عمرىم بين 

  16وعميو حسب ىذا األمر فقد تقرر استفادة الجناة الذين تتراوح أعمارىم بين 

 سنة والذين ارتكبوا جرائم إرىابية وسمموا أنفسيم وفق شروط ىذا األمر بتخفيف 18و 
 .2العقوبة

 

                                                           
 .12-95 من األمر 4ينظر المادة - 1
 .12-95 من األمر 8ينظر المادة - 2
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القواعد اإلجرائية : ثانيا

 عمى اإلجراءات المتبعة لالستفادة من 12-95قد نص المشرع الجزائري في األمر 
.  ونظام التحقيق وقد خصص لكل فئة من األشخاص إجراءات خاصت بيااإلعفاءنظام 

 من المتابعة اإلعفاءإجراءات االستفادة من -1

 من المتابعة اإلعفاءىذه اإلجراءات تطبق عمى فئة األشخاص الذين استفادوا من 
 من األمر 6 وقد بينت أىم المادة 12-95 من األمر 3 و2القضائية والذين بينتيم المادة 
.  لالستفادة من أحكاموخاذىاتإاإلجراءات التي يجب عمييم 

الحضور التمقائي أمام السمطات القضائية أو اإلدارية، المدنية أو العسكرية واألمر متروك -
. لحرية المعنى

الحضور مرفقين دولي أمرىم أو محامييم -

 يوم من تاريخ تسمييم 30يجب عمى السمطة المخولة القضائية أن تسمم لممعنى خالل 
". مستفيد من تدابير الرحمة"وصل الحضور وثيقة تتضمن في صمب الموضوع جارة 

 

إجراءات االستفادة من تدابير الرحمة في حالة المتابعة القضائية -2

تطبق ىذه اإلجراءات عمى األشخاص الذين سمموا أنفسيم سواء كانوا بالغين أو قصر 
.  وتكون بعد12-95 من األمر 7حسب المادة 

. الحضور التمقائي أمام السمطة المختصة-

. تحويميم إلى محكمة القطب المختصة إقميميا-

. تقديميم أمام وكيل الجميورية-
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-10-9-8-4 األشخاص المذكورين في المواد خضاعيجوز لوكيل الجميورية ا
من نفس األمر لفحص طبي بناء عمى طمبيم أو أن يمتمس ذلك في طمب افتتاحي 11

 1 التحقيقإلجراء

موانع االستفادة من تدابير الرحمة  -ج

 من وثيقة االستفادة من تدابير الرحمة بإعادة المستفيدينفي حالة قام أحد األشخاص 
. ارتكاب جرائم إرىابية فانو يحرم من أحكام ىذا األمر مرة أخرى

كذلك بالنسبة لممستفيدين من العقوبات المخففة في حالة عوده إلى جرائم إرىابية 
. 2فانيم يحاكمون من جديد مع رفع العقوبة لمحد األقصى

 08-99مرحمة الوئام المدني : الفرع الثاني

 المتعمق بتدابير الرحمة قدم إجراءات ميمة وفعالة من عفو 12-95رغم أن األمر 
وتخفيف لمعقوبات المفوضة عمى مرتكبي الجرائم اإلرىابية والذين أوقفوا نشاطيم اإلرىابي، 
إال أن الجريمة اإلرىابية ظمت متواجدة وارتكبت عدة مذابح جماعية وىو األمر الذي دفع 

 إلى المبادرة بطرح مشروع تضمن محاولة إعادة 1999رئيس الجميورية بعد انتخابو سنة 
 قانوني سمي بقانون استعادة الوئام المدني رقم إطارالتسامح بين المواطنين ووضعو في 

 ووفقا لخطاب الرئيس اليدف منو ىو إعطاء 19993 سبتمبر 16 المؤرخ في 99-08
. 4فرصة لممتورطين في التنظيمات اإلرىابية لالندماج في المجتمع

 08-99مجال تطبيق قانون : أوال
                                                           

 .12-95 من األمر 07ينظر المادة - 1
 .12-95 من األمر 11ينظر المادة - 2
 .46ر عدد - المتعمق باستعادة الوئام المدني ج1999 جويمية 13 المؤرخ في 08-99القانون رقم - 3
4 -http://www.youtobe .com/watch ? v=2r7du-f7bj8 خطاب رئيس الجميورية سيد عبد العزيز بوتفميقة يوم 

16/09/1999 .
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 منو 3 و 1 األشخاص المذكورين  في المادة 08-99يستفيد من أحكام القانون 
 كما يستفيد منو المسجونين 3والمتيمون المسجونين أو غير المسجونين عند صدور القانون 

 المشروط الفوري، كما يجوز أن يستفيدوا من الوضع اإلفراجالمحكوم عمييم بحكم نيائي من 
. 1رىن الرجاء

 من المتابعة اإلعفاء: ثانيا

 نجد بأن 08-99 من الفصل الثاني من األمر 4 و 3حسب ما جاء في نص المادة 
المشرع قد أعفى فئتين من األشخاص من المتابعة وىم 

 مكرر 87المنتمون لجماعة أو منظمة إرىابية داخل أو خارج الوطن والمذكورة في المادة -
 من قانون العقوبات ولم يرتكب أو يشارك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عمييا في 3

.  مكرر من نفس القانون87المادة 

. كل من حاز أسمحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى سمميا سمطات المختصة-

 من ذات األمر قد أعفى فئة ثالثة وىم األشخاص المسجونين أو 36كما نجد أن المادة -
غير المسجونين المحكوم عمييم بأحكام نيائية أو غير نيائية وذلك بتاريخ صدور ىذا األمر 

. من المتابعة

:  وجوبي متى توافرت شروطواإلعفاءوعميو نجد أن حسب المواد السالفة فان 

االنتماء إلى الجماعات أو المنظمات اإلرىابية  -

. ج.ع. مكرر ق87عدم ارتكاب الجرائم إرىابية المنصوص عمييا في المادة -

 .الحضور التمقائي أمام الجية المختصة، تسميم األسمحة سمطة المختصة-

 
                                                           

 .08-99 من القانون 03 و 01ينظر المادة - 1
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 اإلرجاءالوضع رهن : ثالثا

 منو عمى أنو تأجيل المؤقت لممتابعات خالل فترة 6يقصد بو حسب نص المادة 
 تحدده لجنة خاصة 1معينة، وذلك بيدف االستقامة الكاممة لمشخص الخاضع ليدا التأجيل

: تتأسس في النطاق اإلقميمي لكل والية تتكون من

. النائب العام المختص إقميميا الذي يترأس ىذه المجنة-

. ممثل عن وزير الدفاع الوطني-

. ممثل عن وزير الداخمية-

. قائد مجموعة الدرك الوطني لموالية-

رئيس األمن الوالئي -

. 2نقيب المحامين أو أي شخص أخر يمثمو يكون مؤىل لذلك-

 اإلرجاءاألشخاص الذين يستفيدون من الوضع رهن -1

:  يستفيد منو األشخاص التالية08-99 من قانون 8 و 7طبقا لنص المادتين 

 87ىي تظم األشخاص المنتمون لتنظيمات اإلرىابية مذكورة في المادة : الفئة األولى-أ
 أشير من تاريخ 6 والذين أعمموا السمطات عن توقفيم عن العمل اإلرىابي خالل 3مكرر 

 سنوات مع 10 إلى 3 تمتد من إرجاءصدور ىذا القانون ويخضع أصحاب ىذه الفئة لفترة 
 من قانون 7 الممغاة وىذه الفئة تناولتيا المادة 8/2حرمانيم من الحقوق المنصوص عمييا 

99-083 .

                                                           
 .341-340بوجمعة لطفي، االجراءات الخاصة لمكافحة الجرائم االرىابية في التشريع الجزائري، مرجع السابق، ص -1
 .08-99 من القانون 14ينظر المادة - 2
 .08-99 من القانون 12ينظر المادة - 3
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 من ىذا القانون تضم األشخاص المنتمون لجماعات 8نصت عمييم المادة : الفئة الثانية-ب
. إرىابية لم يرتكبوا التقبيل الجماعي لم يستعمموا متفجرات

 شيور من تاريخ صدور ىذا 3والذين أشعروا السمطات المختصة تمقائيا في أجل 
 سنوات وال تطبق عمييم أية تدابير 5 لمدة إرجاء، ويستفيد أصحاب ىذه الفئة بفترة 1القانون

. ع. ق8المنصوص عمييا في المادة 

 من ىذا 38وىي تخص فئة األشخاص المنصوص عمييم في المادة : الفئة الثالثة-ج
 أمام السمطات المتخصصة قبل صدور إرادتيمالقانون والذين حضروا بصفة تمقائية وبمحض 

ىذا القانون وأشعروىم بتوقيف عن كل نشاط إرىابي يمكنيم االستفادة من تدابير الرىن 
. 2 متى توافرت فييم الشروطباإلرجاء

 المدة المنصوص عمييا في اإلرجاءوال يجوز في جميع األحوال أن تتجاوز مدة 
.  سنوات10 و 3 من ىذا القانون وىي ما بين 12المادة 

 10 سنوات كحد أدنى و 3 بـ اإلرجاءالمالحظ أن المشرع قد قرر مدة الوضع رىن 
 إال أنو 3 في كل الحاالت بانقضاء المدة المحددةاإلرجاءسنوات كحد أقصى بحيث ينقضي 

 نجد أن المشرع قد أجاز لمجنة بناءا عمى 08-99 من القانون 22بالرجوع إلى نص المادة 
:   مسبق في حالتين ىمااإلرجاءمقرر منيا بإمكانية رفع حالة 

.  سموك استثنائي في خدمة البالدلإلرجاءحالة ما إذا تميز الشخص الخاضع -

. 4حالة ما إذا كان الشخص قد قدم براىين كافية عمى استقامتو-

                                                           
 .08-99 من القانون 13ينظر المادة - 1
 .08-99 من القانون 23ينظر المادة - 2
 .08-99 من القانون 38ينظر المادة - 3
 08-99 من القانون 25ينظر المادة - 4
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 8 الحرمان من الحقوق المنصوص عمييا في المادة اإلرجاءيترتب عمى الوضع رىن 
 من قانون العقوبات 9من قانون العقوبات وكذلك من التدابير المنصوص عمييا في المادة 

. 1 من قانون اإلجراءات الجزائية1 مكرر 125والمادة 

 08-99تخفيف العقوبة بموجب القانون : رابعا

صراحة ظروف التخفيف وحدد لمقضاة قنن إن المشرع في قانون الوئام المدني قد 
. األشخاصلكل  فعل مجرم، وقد ميز بين ثالث فئات من المستوجبةالعقوبة 

 تشمل األشخاص الذين 08-99 من القانون 27نصت عمييم المادة : الفئة األولى-1
 شيور من صدور القانون ولم يرتكبوا تقتيال أو وضعوا متفجرات أو 3سمموا أنفسيم خالل 

:   ويستفيدوا من العقوبات المخففة كالتالياإلرجاءأن لم يستفيدوا من الوضع رىن 

.  سنوات12 تخفف لـ إعدامإذا كانت العقوبة األصمية -

.  سنوات7 تخفف بـ 20 سنوات إلى 10إذا كانت العقوبة األصمية -

. 2 سنوات3 سنوات تخفف إلى 10إذا كانت العقوبة األصمية -

 شممت األشخاص الذين قاموا بعمل إرىابي كالتقتيل ووضع المتفجرات :الفئة الثانية-2
 فتخفف العقوبة كالتالي اإلرجاءالذين قبموا الوضع تحت الرىن 

.  سنوات8إذا كانت العقوبة األصمية اإلعدام، تخفف لـ -

.  سنوات5 سنة تخفف لـ 20 سنوات و 10إذا كانت العقوبة األصمية تترواح بين -

. 3أما باقي الحاالت األخرى فان العقوبة تخفف لمحبس لمدة سنتين كحد أقصى-

                                                           
 .08-99 من القانون 3 فقرة 11ينظر المادة - 1
 . من قانون الوئام المدني27ينظر المادة - 2
 . من قانون الوئام المدني28ينظر المادة - 3
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 تضم األشخاص الذين انظموا 08-99 قانون 29تعرضت لو المادة : الفئة الثالثة-3
 أشير من 6لمجماعات اإلرىابية والذين أشعروا السمطات بتوقفيم عن أعمال اإلرىابية خالل 

: صدور ىذا القانون ويكون التخفيف كالتالي

. إعدام سنة بالنسبة لمعقوبة أصمية، 15 عام وحد أدنى 20السجن كحد أقصى -

 سنوات كحد أدنى إذا كانت العقوبة األصمية السجن 10 سنة كحد أقصى و 15السجن -
. 1المؤبد

الميثاق من أجل السمم والمصالحة الوطنية  : الفرع الثالث

عمى الرغم من نجاح قانون استعادة الوئام المدني في تخفيف ظاىرة اإلرىاب إال أن 
المشرع قد اقتنع بفشل الحل األمني واألسموب الردعي في حل األزمة، ىو ما أدى بو إلى 

 ميثاق السمم والمصالحة الوطنية تدعيما لسياسة الوئام المدني، وقد قررت الجزائر أن إعداد
تخوض مسعا جديدا لتحقيق ذلك عن طريق تقرير إجراءات وتدابير احترازية بموجب نص 

، وتتمثل ىذه التدابير في انقضاء الدعوى 2 سمي بميثاق السمم والمصالحة الوطنيةثالث
.  من جزء منيافاإلعفاء العقوبة واإلبدالالعمومية 

انقضاء الدعوى العمومية :أوال

 المتابعة القضائية في حق األفراد الذين إبطالىي مجموعة اإلجراءات التي تتضمن 
يسممون أنفسيم ويتعاونون مع السمطات في محاربة اإلرىاب ويستفيد من ىذا التدبير الفئات 

. 01-06 من األمر 9 إلى 4التالية المذكورة في المواد من 

                                                           
 . من قانون الوئام المدني29ينظر المادة - 1
 المتضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة 2006 فيفري 27 الموافق لـ 1427 محرم 28 المؤرخ في 01-06األمر رقم - 2

 .11عدد . ر.الوطنية ج
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تتضمن ىذه الفئة األشخاص الذين ارتكبوا عمل إرىابي أو شاركوا فيو : الفئة األولى-1
 28 إلى 2000 يناير 13وسمموا أنفسيم لمسمطات المختصة خالل الفترة الممتدة ما بين 

. 20061فيفري 

 الذين ارتكبوا 01-06 من األمر 5 تضم األشخاص المذكورين في المادة :الفئة الثانية-2
األفعال المنصوص عمييا في قانون العقوبات الذين يسممون أنفسيم طواعية أمام السمطات 

. 012-06 أشير من تاريخ نشر األمر 6وذلك في مدة أقصاىا 

 تمثل األشخاص المبحوث 01-06 من األمر 06 نصت عمييم المادة :الفئة الثالثة-3
عنيم داخل الوطن وخارج الوطن بسبب ارتكابيم أو اشتراكيم في ارتكاب األفعال المنصوص 

 أشير من تاريخ نشر 6عمييا في قانون العقوبات الذين يمثمون طواعية أمام السمطات خالل 
. ىذا القانون

 وىم الموجودين داخل أو خارج 01-06 من األمر 7نصت عمييم المادة : الفئة الرابعة-4
التراب الوطني الذين ارتكبوا األفعال المنصوص عمييا في قانون العقوبات والذين وضعوا حد 

 أشير من تاريخ 06لنشاطيم اإلرىابي وصرحوا بذلك أمام السمطات المختصة خالل مدة 
.  من نفس األمر10 ويضاف ليتو الفئة األشخاص المذكورين في المادة 3نشر األمر

 وىي 01-06 من األمر 08ىي الفئة المنصوص عمييا في المادة : الفئة الخامسة-5
تخص األشخاص الموجودين داخل أو خارج التراب الوطني الذين صدر عندىم أحكام غيبية 
أو أحكام التخمف عن الحضور وذلك الرتكابيم فعل أو أكثر من األفعال المنصوص عمييا 

                                                           
 .01-06 من األمر 04ينظر المادة - 1
 .01-06 من األمر 05ينظر المادة - 2
 .01-06 من األمر 7ينظر المادة - 3
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 6 ويمتثمون طوعا أمام السمطات المختصة خالل ميمة 01-06 من األمر 2في المادة 
. 1لنشاطاتيمأشير كحد أقصى من تاريخ نشر ىذا األمر ويصرحون بوضع حد 

 من نفس األمر في حق األشخاص 9كما تنقضى الدعوى العمومية وفق المادة 
المحبوسين والذين لم يصدر بشأنيم حكم نيائي سبب ارتكابيم أو اشتراكيم في ارتكاب 

. 2 من المرسوم2األفعال المنصوص عمييا في المادة 

العفو : ثانيا

 فانو يستفيد من العفو األشخاص 01-06 من األمر 17 و 16طبقا لنص المادة 
الذين تمت محاكمتيم بصفة نيائية والموجودين رىن المؤسسة العقابية تنفيذا لمعقوبة الصادرة 
في حقيم بسبب ارتكابيم أو محاولة ارتكابيم أو مشاركتيم في ارتكاب األفعال المنصوص 

 10 مكرر 87 إلى 2-6 مكرر 87 والمواد 5 مكرر 87 مكرر إلى 87عمييا في المواد 
 وىذا وفق ما نصت عميو المادة األولى من 3من قانون العقوبات واألفعال المرتبطة بيا

 المتضمن اإلجراءات العفو تطبيق 2006 مارس 7 المؤرخ في 106-06المرسوم الرئاسي 
. 4لألمر المتضمن تنفيذ ميثاق المصالحة الوطنية

يستثني ن االستفادة من العفو األشخاص المحكوم عمييم نيائيا والذين ارتكبوا وشاركوا 
أو حرضوا عمى ارتكاب مجازر جماعية أو انتياك الحرمات أو استعمال متفجرات طبقا لما 

                                                           
 .01-06 من األمر 8ينظر المادة - 1
 .01-06 من األمر 9ينظر المادة - 2
 .01-06 من األمر 16 و 17ينظر المادتين - 3
 المتضمن 2006 مارس 7 الموافق لـ 1427 صفر 07 المؤرخ في 106-06 من المرسوم الرئاسي 1ينظر المادة - 4

 .14ر عدد .اجراءات عفو تطبيقا لألمر المتضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة الوطنية ج
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 من المرسوم الرئاسي 2 وكذلك المادة 01-06 من األمر 2 الفقرة 16نصت عميو المادة 
06-1061 .

استعمال العقوبة وتخفيضها : ثالثا

ىو التدبير الثالث الذي استحدثو مشروع الميثاق من أجل السمم والمصالحة الوطنية 
 انقضاء بإجراءاتوىو ما يخص مرتكبي األعمال اإلرىابية التخريبية والذين ىم غير معنيين 

: الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عمييا بموجب ىذا األمر وىو ما يخص فئتين

 01-06 من األمر 18ىي فئة األشخاص المنصوص عمييم في المادة : الفئة األولى-1
ىم األشخاص الذين صدر في حقيم حكم نيائي الذين يوجدون داخل المؤسسات العقابية 

لتنفيذ عقوبتيم وذلك بسبب ارتكابيم أو مشاركتيم في ارتكاب األفعال المنصوص عمييا في 
بحيث يستفيد ىؤالء األشخاص من تدابير استبدال العقوبة .  من نفس األمر2المادة 

وتخفيفيا شريطة أن ال يكونوا من الذين شممتيم إجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو 
 من ىذا 10الرئاسي، ولعل المشرع يقصد بذلك األشخاص المنصوص عمييم في المادة 

 انتياك حرمات أو استعمموا متفجرات في أماكن أواألمر والذين ارتكبوا مجازر جماعية 
. 2عمومية

 وىي فئة األشخاص 01-06 من األمر 19 ىي ما نصت عمييا المادة :الفئة الثانية
الموجودين داخل أو خارج اإلقميم الوطني والذين ىم مطموبين ويجري البحث عنيم من طرف 

 تعريضيم عمى ارتكاب األفعال أو أوالسمطات الجزائية وذلك بسبب ارتكابيم أو مشاركتيم 
المجازر الجماعية أو انتياك حرمات أو استعمال متفجرات في أماكن عمومية يرتد عمييا 

 وغير المحبوسين، بحيث يستفيد ىؤالء باإلدانةالجميور والذين صدرت ضدىم أحكام نيائية 
                                                           

 األشخاص المحبوسين المحكوم عمييم نيائيا الذين ارتكبوا األفعال المجازر 106-06 من المرسوم 2تنص ا لمادة - 1
 .الجماعية أو انتياك الحرمات أو استعمال المتفجرات في األماكن العمومية أو شاركوا فييا أو حرضوا عمييا

 .01-06 من األمر 18ينظر المادة - 2
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 المتابعات وانقضاء الدعوى إبطالمن تدبير العقوبة أو تخفيضيا إذا لم تشمميم إجراءات 
 بشرط 20161 من دستور 91 العفو الرئاسي المنصوص عميو في المادة إجراءالعمومية أو 

 أشير من تاريخ 6 حرة أمام السمطات المختصة خالل ميولة وبإرادة طواعية يمتثمواأن 
 بعد 2006 أوت 31 و2006 مارس 1صدور ىذا القانون أي خالل الفترة الممتدة ما بين 

. 2صدور حكم نيائي اتجاىيم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1996 من دستور 77 والتي تقابميا المادة رقم 2016 من الدستور الجزائري سنة 91ينظر المادة - 1
 .01-06 من األمر 19ينظر المادة - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

فً هذا القسم تناولنا القواعد اإلجراُيٌ والموضوعيٌ للجريمٌ 

اإلرهابيٌ من خّل تبيان الخصوصيٌ اإلجراُيٌ للضبطيٌ القضاُيٌ فً 

 ومن 22-06 والقانون 10-95الجريمٌ اإلرهابيٌ وهذا بناءا علٍ األمر 

جوٌ أخرى الخصوصيٌ اإلجراُيٌ للتحقيق اِبتداًُ وإجراءات 

. المحاكمٌ فً الجريمٌ اإلرهابيٌ

كما بينا أيضا األحكام الموضوعيٌ للجريمٌ اإلرهابيٌ تحت ضوء 

العقوبات المقررة لوذه الجريمٌ واآلليات اِحتواُيٌ لمكافحٌ الجريمٌ 

اإلرهابيٌ  
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تأسيسا لما سبق ذكره في ىذه الدراسة، ونظرا لخصوصية ىذا النوع من الجرائم، التي 
تأخذ في أغمب صورىا صفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجريمة سياسية مصحوبة 

بالعنف وبعث الرعب، فقد حرصنا أن نوضح في الفصل األول الجريمة اإلرىابية في التشريع 
الجزائري بإبراز بعض التعريفات المقررة ليذه الجريمة ثم عرضنا خصائصيا، وكذا تمييزىا 

عن ما يشابييا من الجرائم، كما تم إبراز البنيان القانوني لمجريمة اإلرىابية، حيث أن المشرع 
الجزائري لم يأتي بتجريم جديد، فالجريمة اإلرىابية ىي جريمة عادية في ركنيا المادي إال 

 .أنيا من حيث الركن المعنوي ىي جريمة سياسية وىذا راجع لمباعث السياسي فييا

نظرا لما تتميز بو الجريمة اإلرىابية من طابع خاص كان من المستمزم مكافحتيا، فقد 
تم التطرق في الفصل الثاني من ىذه الدراسة إلى خصوصية القواعد اإلجرائية والموضوعية 

ليذه الجريمة، فقد كان إلزاما عمينا التعرض إلى ما جاء بو المشرع الجزائري في المرسوم 
 كأول تشريع خص بالجريمة اإلرىابية، إضافة إلى 1992 الصادر سنة 03-92التشريعي 

ما اتبعو من تعديالت مواكبة منو لتطور الجريمة وصوال إلى قانون السمم والمصالحة 
 .الوطنية

 :تم التوصل في األخير إلى النتائج التالية

إن معالجة الجريمة اإلرىابية بحمول قانونية منعزلة وبمدونة تقميدية في سبيل 
مكافحتيا كان غير كافي لمقضاء عمييا بل أنيا أثبتت محدوديتيا في مواكبة التطور الذي 

عرفتو ىذه الجريمة خالل تمك الفترة، وىو األمر الذي اقتضى من المشرع الجزائري التفكير 
في إيجاد بدائل أنجع تتناسب وخصوصية ىذه الجريمة، وبادر في ىذا اإلطار إلى اعتمادا 

إستراتيجية قانونية شاممة قائمة عمى مبدأي الردع والفعالية، وذلك من خالل سن قواعد 
إجرائية وموضوعية أكثر صرامة من تمك القواعد التي أقرىا في التشريع الخاص، وصوال إلى 
تدخل السمطة السياسية الرئاسية وذلك عن طريق تقديم حمول كفيمة لمقضاء عمى ىذه الظاىرة 
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عن طريق تطبيق سياسة العفو والسمم والمصالحة والتي كانت مصاحبة لمسياسة الردعية، إذ 
كانت قواعد مكافحة الجريمة اإلرىابية ممزوجة بين القمع والمصالحة، كما تطورت القواعد 
اإلجرائية وتدعمت بإجراءات وأساليب بحث أكثر تطورا تماشيا مع الخطورة التي تتمتع بيا 

 .الجريمة اإلرىابية

رغم تعدد التعاريف واختالفيا وتعدد الدراسات السابقة ليذه الجريمة فانو ال يوجد حتى 
اآلن تعريف جامع وموحد ليا، والصعوبة التي تكمن في ذلك تتمثل في التالعب أو 

التضارب في المصطمحات التشريعية من دولة ألخرى، إذ أن الدول التي تعتبر السموك 
المرتكب والمكون لمجريمة اإلرىابية، ىو في نظر دول أخرى يعتبر دفاع مشروع أو حركة 

 .تحررية

إن المشرع الجزائري قد تجاوز فكرة وضع تعريف لمجريمة اإلرىابية، وركز عمى 
البحث عن الوسائل الالزمة لمحد منيا، إذ أن غاية المشرع كنت سن قوانين من شأنيا 

القضاء عمييا، الن األصل في وضع التعاريف ىو من اختصاص الفقو وليس من 
 .اختصاص المشرع، وانتيج بذلك منيج العديد من التشريعات

من خالل تطرقنا إلى صور الجرائم اإلرىابية، تم التوصل إلى أنيا في الغالب ليا 
 .وصف جناية، وعميو فقد قرر ليا المشرع أشد العقوبات

الجزائر نجحت في احتواء الجريمة اإلرىابية من خالل السياسة الجنائية التي انتيجتيا 
في محاربتيا، حيث أصبحت الجريمة اإلرىابية شاذة الوقوع عكس ما كانت عميو في 

 .السابق

قد خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة بالنسبة لممسؤولية الجزائية لمحدث الذي 
 16ارتكب جريمة إرىابية، إذ اعتبره مسؤوال مسؤولية كاممة ويعامل معاممة البالغ إذا أتم سن 

 .سنة كاممة وقت ارتكابو لمجريمة
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يتعدى األثر في الجريمة اإلرىابية الشخص المستيدف بيا، إذ أنو يمتد ليشمل 
 .أشخاصا غيره

رغم التشابو والتقارب بين الجريمة اإلرىابية وغيرىا من الجرائم، إال أنو يوجد اختالف 
 .واضح بينيما من حيث الباعث والغرض والوسيمة

تعتبر المواجية القانونية أفضل الحمول وأكثرىا نجاعة من خالل سن تشريعات 
 .صارمة وقاسية لمعاقبة مرتكبي ىذه الجرائم، مما يحول دون ارتكابيا مرة أخرى

 .اإلرىاب ىو ظاىرة عالمية وسموك قديم ال دين لو وال مذىب لو وليس لو وطن معين

 :من خالل النتائج المتوصل إلييا ارتأينا اقتراح التوصيات التالية

ال بد من وضع تعريف واضح وموحد لمجريمة اإلرىابية والذي يتم عمى أساسو التفرقة 
 .بين ما ىو جريمة إرىابية وما يعتبر حركة تحررية

كان عمى المشرع عدم انتياج سياسية جنائية عالجية فحسب، بل كان من المفروض 
عيو انتياج سياسة جنائية وقائية سابقة لوقوع الجريمة اإلرىابية، والتي من شأنيا تجريم الفعل 

 .قبل وقوعو

عمى المشرع الجزائري انتياج سياسة جنائية ذات أبعاد مستقبمية مواكبة لتطور 
 .الجريمة بدل القيام بتعديالت متعددة في مدة قصيرة الحتواء الظاىرة

كان من المفترض أن يكون الحل في احتواء الظاىرة اإلرىابية من جانب السمطة 
 .التشريعية بدل أن يكون من السمطة الرئاسية في البالد

 مكرر، فالجرائم المذكورة ضمنيا ىي 87عمى المشرع إعادة النظر في نص المادة 
جرائم منصوص عمييا بمواد مستقمة بذاتيا، فحبذا لو أشار في ىذه المواد عمى أن العقوبة 

 .تكون مشددة إذا ارتكبت لغرض إرىابي أو يعتمد عمى منيج المكررات
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كما أنو عمى المشرع رفع تجميد تطبيق عقوبة اإلعدام عمى الجريمة اإلرىابية، حيث 
أن وقف تطبيق ىذه العقوبة في جريمة خطيرة كالجريمة اإلرىابية ال يحقق الردع العام 
 . والخاص، وىذا لكون ىذه األخيرة تمس بالمصالح الحيوية لمدولة واألفراد المحمية قانونا
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مــلخص المذكرة 

 

ومن خّل ما تم ذكره ونظرا لحساسيٌ جريمٌ اإلرهاب التً يػلب 

عليوا طابع العنف ولضرورة مكافحتوا يمكننا استنتاج أن الحلول 

المقترحٌ التقليديٌ خاصٌ كانت غير كافيٌ للقضاء عليوا ما أوجب وضع 

استراتيجيٌ هادفٌ بقواعد أكثر صرامٌ وذلك عن طريق تدخل السلطٌ 

. الرُاسيٌ بتطبيقوا سياسٌ العفو والسلم والمصالحٌ الوطنيٌ

وعليى نجد أن الجزاُر نجحت فً احتواء الجريمٌ اإلرهابيٌ حيث 

. أصبحت هذه الجريمٌ شاذة الوقوع عكس ما كانت عليى فً السابق
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