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وقد انتشر . يعتبر اإلرىاب من أخطر الظواىر الشمبية التي عرفيا العالم المعاصر 
واإلرىاب ىو أحد الظواىر اإلجرامية الخطيرة , فمم يعد أي مجتمع بمنأى عنو, ليشمل العالم كمو

التي تبث الخوف والرعب في نفوس األبرياء وتيدد أمن المجتمع الدولي، واستقرار العالقات 
 .الدولية

ولكن في الوقت الحاضر وبعد . والحقيقة أن اإلرىاب ظاىرة قديمة قدم التاريخ البشري 
ذيوع صيت األعمال اإلرىابية تم التركيز عمى ىذه الظاىرة بحماس لم يسبق لو مثيل، حيث 

وبذلك , تزايدت العمميات اإلرىابية في اآلونة األخيرة وتنوعت صورىا فاتخذت أشكاال جديدة
فال يكاد يمر يوما دون أن , ييدد سيادة الدول و استقرار المجتمع الدولي ككل أصبح اإلرىاب

تطمعنا وسائل اإلعالم عن قيام فرد أو مجموعة بارتكاب أعمال إرىابية تثير الفزع وتبعث 
 .الرعب في النفوس 

وقد . والجزائر في تاريخيا لم تعرف اإلرىاب في صورتو الحديثة إال في مطمع التسعينات 
ثم بنصوص , جيتيا بسيف القانون ابتداء بتدابير قمعية ردعية من خالل قانون العقوباتوا

ونظرا الستفحال الظاىرة مع العجز عن وضع ح ليا لجأت الجزائر إلى آليات مغايرة , خاصة
تمييدا اإلصالحيم , تماما تمثمت في سياسة التسامح والرحمة والتوبة المفتوحة أمام اإلرىابيين

عادة إ  .دماجيم في المجتمع وا 

، التي تعرضت ليا الواليات المتحدة األمريكية 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  
ألن ىذا ،تو منطمق لإلرىاب ذارب ضد اإلرىاب إال أنو ال يعتبر لحمنطمق لوأعتبر ىذا التاريخ 

مصطمح حت ت ،ولكن ليسالسموك االجرامي من أقدم أساليب العنف التي عرفيا تاريخ البشرية
عنف موجو ضد األشخاص مرتكب صورة نما ظير في وا  ، اإلرىاب الذي لم يكن يعرف بعد

 1بعد ميالد المسيح  73و 66 بين سنة أول عمل إرىابي كان ما ولعلبصفة فردية ومنعزلة ، 
من ت من مجموعة والتي تكون  les zelotesاسمـــــــبوا ـمن المتعصبين عرفأين ظيرت مجموعة 

                                                 

 07ص 2004-مصر -دارالمطبوعـــات الجامعيــة  ( اإلرىاب و البنيان القانوني لمجريمة)إمــام حسنين عطــــا اهلل   - 1
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 ku-kluxتدمير،أما في أمريكا ظيرت مجموعةن الييود الذين قاموا بأعمال تقتيل و نيالفمسطي
klan   ىي   سم الوطنية ،و في تاريخ اإلسالم عرفت كذلك أعمالوالتي كانت تطارد السود بإ

تخذت اإلغتيال كوسيمة ، و التي إإرىابية في الحقيقة و كانت فرقة الحشاشين أكثر إنتشارا
مشتقة من إسم assasinإغتيال باإلنجميزية عممياتيم ،ويرى البعض أن كممة  أساسية في تنفيذ

نقطة فاصمة  ؤرخينيستعمل أغمب المدراسة تاريخ اإلرىاب  ،ومن خاللashashin2ىذه الفرقة 
الذي كان غير  بيا عرف مصطمح اإلرىاب ،إذ وىي الثورة الفرنسية من اإلرىاب بين عيدين

بعد تنفيذ حكم اإلعدام ضد  1794لقرن الثامن عشر سنة أواخر ا معروف من قبل ففي 
و بذلك ظير إصطالح  ،بوصفو إرىابيا استخدم الرعب واإلرىاب كمنيج لحكمو روبيسبيار

في ذلك الوقت لم يتعدى  هإال أن، 1829مية الفرنسية ألول مرة عام اإلرىاب في قاموس األكادي
تخذ اإلرىاب بعد الحرب العالمية الثانية إ نو أة والعمميات اإلرىابيحدود الدولة التي تقع فييا 

إنتشرت التنظيمات اإلرىابية و التي كانت تعمل باإلرىاب الدولي،وبعدا عالميا وظير ما يسمى 
لوجية مستفيدة من نشاطات وبالتنسيق مع بعضيا البعض مستعممة بذلك أحدث الوسائل التكن

. أخرى كالتجارة في المخدرات و تبييض األموال

حدود وأصاب دول مختمفة الموقع الجغرافي وقد قدرت  أصبح اإلرىاب ال يعرفوبذلك  
،وعمى إثر ذلك اىتم 3منظمة76ات اإلرىابية عمى مستوى العالم بدراسة حديثة عدد المنظم

،فمقد درس عمماء النفس   فقياء القانون وعمماء النفس واإلجتماع بيذه الظاىرة الخطيرة والفتاكة
،فبعدما  ه وأسباب العنف عندسموك اإلرىابي وقارنوه بالسموكات اإلجراميةاألخرى واإلجتماع 

بدراسة إال أنو لمشخص  والفيزيولوجية كان العنف يرجعو أساسا إلى البيئة اإلجتماعية و النفسية
أنو ال البيئة و ال البنية الفيزيولوجية تأثر عمى طبيعتيم اإلجرامية فإنيم سموك اإلرىابيين اتضح 
وليسوا بالمجرمين العاديين فان في اعتقادىم انيم يقدمون خدمة  ليسو منحرفين نفسانيين

لممجتمع وانيم ينقذوه من اليالك 
                                                 

 نفسيا،ص إمام حسنين عطا اهلل، المرجع نفسو  - 2
 167ص 2003افريل ( مجمة أنماط اإلرىاب العالمي)وزارة الخارجية األمريكية   - 3
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ن لنازييا  كما كان الحال لدى، 4رىم منحرفين في طريقة التفكيوبذلك تم التوصل إلى أن   
ن ىذا اإلنحراف في التفكير يظيرسابقا وظنيم أنيم العرق األعظم، يرات ألعمال إيجاد تبر في وا 

الخ  .....سياسية إماعقائدية أو ايديولوجية أوتبريرات العنف التي  يرتكبونيا وتكون ىذه ال

ف ىتموا بالدراسة القانونية لمفعل و مقارنتو بأعمال العنأما فقياء القانون إ 
،وحاولو اإلجابة عمى األشكاليات التي يتمخض فييا موضوع اإلرىاب بدءا بمحاولة األخرى

حد األساليب االزمة والضرورية لمكافحة ظاىرة أسبابو ألن القانون ىو أ تعريفو وكذا معرفة
يستنزف ستوجب إحداث تشريع خاص بو يكون رادعا بالقدر الذي اإلرىاب،ونظرا لخطورتيا   إ

مع وضع الحدود الفاصمة بين مدى تناسق التشريعات فيما بينيا  بالوقوف عمى، وذلك فيو 
إلرىابي في نظر البعض ىو مدافع ن ا،حيث تردد كثير  أ ختمط بو من صوراإلرىاب وما ي

.  عن الحرية في نظر البعض الآلخر

ل ــة من أجــخطوات ىام قد تحركت المنظمات الدولية وخطتوعمى صعيد أخر ف 
ة اإلرىاب الذي اتخذ ابعادا دولية ييدد األمن والسمم الدوليين،وعمى إثر ذلك وقعت ـــمكافح

 .ن الدول عمى عدة إتفاقيات دولية تجرم وتعاقب عمى اإلرىاب الدوليـالعديد م

وتبرز أىمية الموضوع من عدة زوايا فاإلرىاب ظاىرة إجرامية خطيرة تتطمب تسميط الضوء 
كما تتجمى األىمية العممية لموضوع البحث عمى إثر ما اكتنف  وعمى سبل مكافحتيا, عمييا

إلى جانب ذلك فإننا نسعى إلى . العديد من دول العالم من أعمال إرىابية تثير االنزعاج والقمق
ومن بين ىذه , تقديم الشبل والتجارب الناجحة لممكافحة والتي وجب إظيارىا كنموذج يقتدي بو

 :جزائرية وبذلك نطرح اإلشكالية التالية التجارب الناجحة التجربة ال

 ما ىو المسمك الذي اختارتو الجزائر في مكافحة اإلرىاب ؟ 

 .فيما تتمثل التجربة الجزائرية في مكافحة اإلرىاب ؟: أو بعبارة أخرى 
                                                 

4 -  ANDRES MONTERO GOMEZ(essai sur la mentalité terroriste) conférence présenté au colloque international 

sur le terrorisme ALGER LE 26-27-28octobre 2002. 
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 وماىي جريمة اإلرىاب في القانون الجزائري -

 وكيف  تعامل القانون  الدولي معو -

والوقوف عمى أسبابيا , تمدنا عمى المنيج الوصفي لوصف الظاىرةولإلجابة عمى ذلك اع
ووسائميا األكثر شيوعا وعمى المنيج التحميمي من أجل تحميل النصوص القانونية المتعمقة 

 .,بمكافحة اإلرىاب 

والتي تنقسم إلى فصمين نتطرق في الفصل  في الموضوع البحث   سوف نتطرق ليا 
القانون الجزائري ، والذي نعالج شتى جوانب ىذه الجريمة  األول إلى جريمة اإلرىاب في

موضوعيا و إجرائيا وكذا الجزاء المترتب عنيا ، وبعدىا في فصل ثان نتطرق إلى جريمة 
اإلرىاب في القانون الدولي دارسين ماىية اإلرىاب الدولي في ظل اإلتفاقيات الدولية وكذا 

 :اتيا وتكون الخطة وجزاء الجرائم اإلرىابية والمسؤولية عنيا
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جريمة  االرهاب الدولي   في القانون الجزائري  :  الفصل االول  
إف الدكلة الجزائرية دكلة فتية حديثة اإلستقالؿ كلكف ٌي األخرل لـ تسمـ   

ػرت بٍا فعىدها هف ٌذي الظاٌرة فمقد دفعت بالىفس كالىفيس خالؿ العشرية السكداء التي ـ
هار ك إرساء الدكلة ء ها ٌدهً اإلستعالجزائرية هىٍهكة في إعادة بىا كاىت السمطات

الجزائر كأرض خصبة لزرع ختيرت أ أف تتىبأ لها كاف يتدبر لٍا، إذسعٍا لـ مالديهقراطية 
اب  اب ،اإلٌر هف ككأف الهعطيات العديدة التي كاىت في الجزائر أىذاؾ كاىت تخدـ اإلٌر
ا دضطراب األكضاع في البالؤشرات التي كاىت تؤدم ال هحالة إلبيف الـ حركة  كتدٌكٌر

غتاؿ كالذم إ1987-1981ف سىة ػػػم ها بيػػالتهرد الهسمحة التي كاف يقكدٌا الهسمح بكيعؿ
العديد هف عىاصر األهف ،كذلؾ سرقة األسمحة الحربية هف الثكىات ك التصعيد العاـ 

كلعؿ أخطر هؤشر ٌك تكجيً العديد هف الشباب  لمخطب التحريضية في الهساجد
شاب  3000 كالذيف كاىكا حكالي لى أفغاىستاف لمكفاح باسـ الجٍاد،سرية إ الجزائرم بطرؽ

كبعد إلغاء اإلىتخابات التشريعية لشٍر ،1هكثفة حكؿ التقىيات الحربية بعد تمقيٍـ تدريبات
ا في 1991ديسهبر  حالة طكارئ سىة   2دخمت الجزائر في دكاهة كضعت عمى إثٌر

                                                 

اب الذم إىعقد بالجزائر ( عمى تكىسي)يد تدخؿ الس  - 1 الهدير العاـ لألهف الكطىي بهىاسبة الهمتقي الدكلي حكؿ اإلٌر
                                                                      2002اكتكبر  26.27.28اياـ 

.                                                                                                 1993ذم هدد سىة يعمف حالة الطكارئ كاؿ 1992فيفرم  09هرسـك تشريعي صدر بتاريخ   -- 2
اب 1992سبتهبر 30الهؤرخ في  03-92هرسـك تشريعي رقـ  -                             .                                                               يتعمؽ بهكافحة التخريب كاإلٌر
الهتعمؽ  03-92الهعدؿ كالهتهـ الهرسـك التشريعي  1993افريؿ  19الهؤرخ في  05-93هرسـك تشريعي رقـ  -

اب كالتخريب  .                                      بهكافحة االٌر
كالهتضهف قاىكف اإلجراءات 1966يكىيكسىة    08الهؤرخ في  155-66يعدؿ كيتهـ األهررقـ  10-95أهر رقـ  -

.                                                  الجزائية 
.                                                                          الهتضهف قاىكف العقكبات  1966يكىيكسىة  08الهؤرخ في  155-66يعدؿ كيتهـ األهر رقـ  11-95أهر رقـ  -
كالهتضهف تدابير الرحهة                  1995فيفرم  25الهؤرخ في  95/12اهر رقـ  -
.                 يتعمؽ باستعادة الكئاـ الهدىي1999جكيمية  13هؤرخ في 08-99قاىكف  -

اب ك هكافحتٍـ2005فيفرم  06هؤرخ في 01-05قاىكف رقـ   - ا ك يتعمؽ بالكقاية هف تبييض األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
 يتضهف تىفيذ هيثاؽ السمـ كالهصالحة الكطىية 2006فيفرم  27هؤرخ في 01-06أهر رقـ 
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اب األهر الذم استكجب إيسهى باإلكبٍذا عرفت الجزائر ها ،1992 حداث هجهكعة هف ٌر
كلقد   ،لشركط هحددة كفقا الىصكص القاىكىية التي تردع ٌذي االفعاؿ كتعاقب عميٍا

اب  ف رع الجزائرم الى يكهىا ٌذا تسعةاصدر الهش صكص قاىكىية تعالج هكضكع االٌر
ي                                                                                                      :كالقكاىيف ـالهراسي كهجهكعة هف الىصكص القاىكىية التي تبيىٍا    ٌك

  

لية في هجاؿ الجزائر عمى عدة اتفاقيات دك لقد صادقتكعمى الصعيد الدكلي  
اب ،كتعت اب عمى ها اكتسبتً هكافحة االٌر بر الجزائر عضك فعاال في هكافحة ظاٌرة االٌر

في ٌذا  1الؿ هعاىتٍا هف ٌذي الظاٌرة كاصبحت الدكؿ تستأثر بالتجربة الجزائرية هف خ
اب بتا اكتكبر  26.27.28ريخ الهجاؿ كلقد احتضىت الجزائر همتقى دكليا حكؿ االٌر

اب كالجريهة الهىظـ افريقيككذا اجتهاع جٍكم  2002    16.17 بتاريخ  ةػػػحكؿ االٌر
                                                                             2003سبتمبر

                                              مفهوم اإلرهاب    : المبحث األول
اب ٌي هشكمة تعريفً  ةأكؿ هشكمة تتعرض دارس           فإال حد يكهىا  ،هكضكع اإلٌر

اب ؼ الفقٍاء في ػػػكاختؿرغـ ظٍكري قديها ،   ٌذا  لـ يكجد تعريؼ كاحد جاهع لهعىى اإلٌر
اب ٌك  تعريفً بؿ كاختمؼ كذلؾ هف حيث كجكدي ، فٍىاؾ البعض هف يقكؿ عمى أف اإلٌر

ىاؾ هف ـك ػهف الضركرم دراسة هفً فإىػػً يرل أىً رد فعػػػؿ، كهف أجؿ ذلؾ فعػػؿ ٌك
اب ليتسىى لىا االحاطة بكؿ جكاىبً لذلؾ  ، كالرفتً أتستمـز هع فإف دراسة الشيء ، االٌر

اب  ىظرة عف  لديىا  تككف  لكي ـز عميىا كضع ٌذا الهبحث استؿ  كهػػا ٌك؟ هفٍـك االٌر
اب كهف اجؿ ذلؾ  كف ػػػالقاف  في  القاىكىي  هفٍكهً ك  لغكيا  سكؼ ىتطرؽ لهفٍـك اإلٌر

 في الهطمبيف التالييف الهقارىة التشريعات الجزائرم ك
 
 

                                                 

 يتضهف تىفيذ هيثاؽ السمـ كالهصالحة الكطىية 2006فيفرم  27هؤرخ في 01-06أهر رقـ  - 1



جريمة اإلرهاب في القانون الجزائري                   الفصل األول  
 

8 

 

لغة  رهاب مفهوم اإل   :المطمب االول
ألف هعرفة الفقٍاء  لدػػػػػػؿ  كبيرة  ةػػدرج  ابػػريلقد بمغت أٌهية الهعىي المغكم لإل 

عىاصري  ستىباط كاإ  قاىكىي  الهفٍـك المغكم يعد خطكة أكلى ىحك إيجاد تعريؼ 
اب ك لـ   القديهة ربية ف الهعاجـ العأ كخصائصً ، غير ا ػىـإ تتعرض لهصطمح اإلٌر

بً يعىي أخافً اؼ ػػٌب كالذم يعىي خفعؿ رػػتعرضت لؿ عؿ الهزيد بالتاء ٌك ػػها الؼ،أكأٌر
ب كاؿػػت ككردة كمهة  ،راٌب ػػشتؽ اؿعتً كهىٍا إػػصـك  في لمعبادة   ىقطعذم يعىي إػػٌر

بة في القراف الؾ اىً كتعالى اذ قاؿ عز ػػريـ بهعاف عديدة هىٍا الخشية كتقكل اهلل سبحػػػػػػػالٌر
بكف  ٌـ  لمذيف  رحهة ٌّدل ك  ىسختٍا  في ك }: ق العزيزم كتابػػػكجؿ ؼ  1{لربٍـ يٌر
ىا كمـ بكف جاءتػٌك  إىٍـ كاىكا }قاؿ عز كجؿ  ك يخافكف ، ك يخشكف   بهعىى  ة يٌر

ب يسارعكف  بكف} يضاقاؿ عز كجؿ أ ك 2{افي الخيرات كيدعكىىا رغبا كٌر يام فاٌر  3 {كاإ
بة تعف كفي آية آخرل قاؿ م الخشية هف اهلل ، ففي ٌػػػػػذي اآليات الكريهة الٌر

بكف بً عدك اهلل كعدككـ } تعالى بكف تعىي تفزعكف كتخيفكف أعداء اهلل، 4 {تٌر ىا تٌر  ٌك
بة كذلؾ الخػػػػكتعف بكت تعىي الخػػػكؼ كالؼػػػم الٌر دت ػػكؼ العظيـ اذ زمػػزع ، كالٌر

اب في المغة العربية الكاكلمهبالغة كمهة  الفرىسية م المغةػػتقابمٍا ؼ،كأف كمهة اإلٌر
ذي  الكمهة ذات أباف االتي استحدثت إ ك  Terrorisme ؿ  التيػػػىيػػصلثكرة الفرىسية ٌك
ي في المغةالفرىسية terreurػب  ػتعىي الرع  التي ك     كالهػػػػركبة هف كمهتيفterror ٌك
كهػػػػقطع ismeكالذم ٌك بالالتىية ismusىً العقالىية كالتىظيـ كعمػػيً كيفسر عمى أ 

اب ٌي الرعب الهىظـؿفالهعىى اؿ ابة إػػ، ككمـ غكم الحقيقي لكمهة اٌر  فػػػػػػػػػػي المػغة  ٌر
 ،كيرل البعض أىً هف   خالؿ5 استعهاؿ العىؼ لتحقيؽ اغراض سياسية الفرىسية تعىي

                                                 

 154سكرة األعراؼ األية  - 1
 90سكرة األىبياء األية  - 2
                                          51في سكرة الىحؿ األية كىفس المفظ كرد  40سكرة البقرة األية  - 3
    60سكرة األىفاؿ األية   - 4

5 - Larousse dictionnaire de français édition 2004  
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ة الهعركفة ػػػػػػػػػالمغةالعربية بعيدا عف الداللة القاىكىي الدراسة المغكية لمهصطمح  فإىً في 
اب اب كاف الترجهة اؿ ، لالٌر إال اىً استقرت العادة   ٌي االرعابصحيحة لكمهة االٌر

اب  كبقيت عمى ٌذا الهىكاؿعمى اصطالح  إال أىىا ىرل عكس ذلؾ فإذ درسىا  1 االٌر
اب هف اؿ ، فإف اإلرعاب ٌك  ىاحية المغكية البحتة ىجد أىً ال يدؿ عمى الرعب فقط اإلٌر

القياس l’effroi  اب كليس ٌك، ٌذا هف جٍة كهف جٍة آخرل فإف أخذىا ىتيجة لإلري
ك   هف اإلرعاب بالمغة الفرىسية فإىىا ىجد هصطمح لً هعىى قريب  فإف الهصطمح  إذا ٌك

اب كالذم يدؿ عؿ أالصائب ٌك اإل                                                                                                  .عمى درجات الرعب كالتخكيؼ كالخشيةٌر
المفهوم القانوني لإلرهاب      :المطمب الثاني 

ا إلى لقد أدل إ     اب في دكؿ العالـ عمى اختالؼ أكضاعٍا كىظهٍا كتطكٌر ىتشار اإلٌر
هكحد لٍذي الظاٌرة  كلكف لـ يكجد إيطار  ، ؼ اإلجتٍادات حكؿ إيجاد تعريؼ لًتكثي

ابفة الدكؿ الهتضررة جاٌدة إلاكعهمت ؾ، كضعتا  يجاد تعريؼ لإلٌر
اب في هشركع تقدـ بً الهكتب الدكلي لتكحيد صطمح الرعب كأساس قاىكىي لإلـ  ٌر

ف يستقر ٌذا الهفٍـك ، كقبؿ أ1931القاىكف العقابي كذلؾ خالؿ هؤتهر باريس عاـ 
اب  رم أصيؿ ،كاف الهفٍـك القاىكىي لالٌر  ك عمى فكرة الخطر  يرتكز اساساكعىصر جٌك

ردد ٌذا ت العاـ ،كلقدCOMMUN DANGER كؿ اإلىساىية  الذم يقصد بً تٍديد 
بتكحيد القاىكف  الهفٍـك في الكثير هف كتب الفقٍاء كفي كثير هف الهؤتهرات الخاصة

في تقريري الهقدـ إلى هؤتهر باريس سىة  ككلقد حدد الفقيً الركهاىي رادكليسؾالعقابي 
رية لإل العىاصر 1931 اب عمى الىحك التالي الجٌك ابي كؿ الجرائـ ك "ٌر يعتبر عهؿ اٌر

االعهاؿ التحضيرية بقصد ارتكاب الجرائـ كاالتفاقات كالجهعيات التي تٍدؼ عف طريؽ 
   "العىؼ اك التخكيؼ الى فرض هذٌب هعيف سياسي اكاجتهاعي

 
                                                 

ابية)هسمـ خديجة   - 1 ص  1997جاهعة الجزائر كمية الحقكؽ  كالعمـك السياسية   رسالة هاجستير ( الجريهة اإلٌر
23                  
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اب     ألشخاص أك األهكاؿ عمى أىً القياـ باعهاؿ عىؼ ضد ا"كعرؼ كذلؾ الفقً اإلٌر
حالة ذعر كالشعكر -كليس لدل بعض األشخاص-عمى ىحك يشيع في الهجتهع كمً 

العهيؽ بإىعداـ األهف ، يىجـ عىٍا ىكع هف التفكؾ اإلجتهاعي كتحد هف إهكاىية رد الفعؿ 
اب ظٍرىذ بداية إٌتهاـ الفقً بجريهة اإلفـ 1 في هكاجٍة اإلعتداء  اساسييف عىصريف  ٌر

.       القاىكىي ك ٌها الرعب كالعىؼ فٍكهًـ لتحديد 
اب              أها عف التشريعات الداخمية فٍىاؾ ها لـ يتطرؽ أصال لتعريؼ جريهة اإلٌر

ىها ذكر أفعاؿ ابا كها ٌك الحاؿ فيأ ذا هاإ كاإ  الفرىسي، التشريع رتكبت بدافع هعيف تعد إٌر
ا ىاؾ  بعض التشريعات ال تكجد فيٍا جريهة إٌر فأعهاؿ العىؼ الداخمية ئهة بذاتٍا ب قاٌك

ابا عىدٌـ  ال تعتبر أعهاال إذ  هريكيكها ٌك الحاؿ بالىسبة لمقاىكف األ ،ال تعتبر إٌر
ابية إال إذا ارتكبت عبر الدكؿ اب  ،إٌر غير أىً كزارة العدؿ األهريكية تعرؼ جريهة اإلٌر

اب أك إلكراي اإلستخداـ غير الهشركع لمقكة كالعىؼ عىد األشخاص أك اؿ"بأىٍا  همكية إلٌر
 2سياسية أك إجتهاعية هدىييف عمى تعزيز أك تأييد أٌداؼالحككهة أك السكاف اؿ

أف الهشرع  اللـ تعرؼ ٌذي الجريهة ،إ أغمبٍا لتشريعات العربيةكبالىسبة  ؿ           
هادتً الثاىية كالذم ىص في  ،1992الهصرم قد عرفٍا كذلؾ بهكجب قاىكف صدر سىة 

اب كؿ استخداـ لمقكةأك  لمعىؼ أك التٍديد أك التركيع يمجأ إليً " عمى أىً يقصد باإلٌر
الجاىي  تىفيذ الهشركع إجراهي فردم أك جهاعي بٍدؼ اإلخالؿ بالىظاـ العاـ أك تعرض 

ذا كاف هف شاف ذلؾ إيذاء األشخاص أك إلقاء الرعب  سالهة الهجتهع أك أهىً لمخطراإ
 التػػػت اكالهكاصك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك باإلتصاالبيىٍـ أك تعريض حياتٍـ لمخطر أ

أك باألهكاؿ أك الهباىي أك باألهالؾ العاهة أك الخاصة أك احتاللٍا أك اإلستيالء عميٍا أك 

                                                 

اب في القاىكف الجىائي عمى الهستكييف الكطىي كالدكلي، هحهد هؤىس هحب الديف  - 1 تكزيع دارالفكر العربي ، اإلٌر
                                                 200ص هصر    1987طبعة سىة 

اب كتشريعات الهكافحة في الدكؿ اؿ،هحهد أبك الفتح الغىاـ  - 2  تكزيع دار الكتاب الحديث القاٌرة ،  ديهكقراطيةاإلٌر
. 60ص  1991هصر 
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أك تعطيؿ لعبادة أك هعاٌد العمـ ألعهالٍا هىع أك عرقمة ههارسة السمطة العاهة أك دكر ا
. 1تطبيؽ الدستكر أك القكاىيف أ ك المكائح

صكص حداث فالجزائرم ك لهكاجٍت ٌذي الظاٌرة إستكجب عميً إلهشرع أها ا    
ىً ألف الهادة األكلى هف قاىكف العقكبات تىص عمى أعميٍا ليضفي الشرعية  قاىكىية

ك القاعدة العاهة ف ىص ٌذي الهادة قإ،  "بغير قاىكف الجريهة كال عقكبة كال تدبير اهف"
طار ٌا إلـ يكف ؿ 1992عتداءات الكاقعة قبؿ سىة اإل في التجريـ ،األهر الذم جعؿ

اب ، إلى أ قاىكىي  ف صدر الهرسـك التشريعي رقـخاص بٍا تحت عىكاف جرائـ اإلٌر
رابع هكرر، كبذلؾ في القسـ اؿ 1995عقكبات سىة كالذم ىقؿ الى احكاـ قاىكف اؿ 92-03

اب أصبح لجريهة اإل يعتبر  "قػػفلجزائرم عمى أىص الهشرع ا ككف في عالـ القاف  كجكد ٌر
ابيا أ كحدة الكطىية هف الدكلة كاؿيستٍدؼ أ هر كؿ فعالهفٍـك ٌذا األك تخريبيا في فعال إٌر

ا العادم عف طريؽستقرار كالسالهةالترابية كاإ  كذكر  "أم عهؿ غرضً الهؤسسات كسيٌر
اب أخرل ىتطرؽ لٍا في حيىٍا ا كها جرائـ إٌر لهشرع كيتضح هف ٌذا الهفٍـك أف ا صكٌر

ىها ىص عمى هجهكعة هف  اب كاإ في  العىاصر تككفالجزائرم لـ يعرؼ جريهة اإلٌر
ي :                         هجهمٍا الهفٍـك القاىكىي ،ٌك

كالذم ٌك العىصر  ستعهاؿ الرعبـ كسائؿ هعيىة كهحددة كيقصد بٍا إستخداإ -1   
اب  كالذم إستعهمتً أ .               اتغمب التشريعاألساسي في جريهة اإلٌر

ي االغاية هف إ -2 ك تعريض سالهة إلخالؿ بالىظاـ العاـ أستخداـ ٌذي الكسائؿ ٌك
                                              . الهجتهع لمخطر

                                                 

  .1 طالهطبكعات الجاهعية   دار . ةرالقاٌ،  .القاىكىي  لمجريهة َالبىياو  اإلرٌاب .،اهلل اطع نيإهان حسى - 1
اب في  القاىكف الجىائي   ، السىة    .84 .ص   2004االٌر
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داـ ٌذي ػستخإ  مػفال يكؼ  يىةػػىتائج هع ؽ ػػػػػتحقي  جراهيأف يككف هف شأف الىشاط اإل -3
ك ـ أػػػػػب بيىًػلقاء الرعإيذاء األشخاص أك إف ذلؾ ف أف يككف هف شأؿ يتعيػػالكسائؿ ب

 ػػكاؿ ك ال ـأك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك باأل لمخطر هىٍـ أك حرياتٍـ أك أ تعريض حياتٍـ
اب أ م هف ٌذييشترط تحقؽ أ   شاط ػػف يٍدؼ ٌذا الفالىتائج بؿ يكفي لقياـ جريهة اإلٌر

  .اقعيةكلـ تتحقؽ هف الىاحية الك يا هىٍا حتىاإلجراهي لتحقيؽ أ
 دائرة التجريـ    هفػض  الٍاػػػدخك إعهاؿ زائرم  ببعض األػػػرع الجػػػحاطة الهشإف إ  

ابية الخاص باألعهاؿ اإل ة صكر ػػاؼػػػف يغطي بالتجريـ  ؾفي  أ  تًػػيدؿ عمى رغب ٌر
ابي ،غير أالىشاط اإل بالرجكع الى   ىًذ أاف إهف الىقص يشكبً  ىكع   ف ٌذا الهفٍـكٌر
الفعؿ  كؿػػػجؿ دخأ هف   كلى هف قاىكف العقكبات  السالفة الذكر تستكجب تعريؼالهادة األ

هف ؽ ع ك  350ادة  ػػػػػهثال بالىسبة لجريهة السرقة في الـ  فحيز التجريـ ، كها ٌك الشأ
ذم أدل األهر اؿ، فمقد عرفٍا الهشرع بصفة دقيقة، ؽ ع 254جريهة القتؿ  في الهادة 

اببالبعض الى القكؿ كأىً ال كجكد لجريهة اإل ف الهشرع ض األخر إػػػػػػ، كأعتبر البعٌر
لهشرع الجزائرم كعميً فاف ا  صالرهة هكجكدة أفعاؿ الهجـ ياتي بالجديد كأف األالجزائرم ؿ

ابلـ يعرؼ جريهة اإل اب ٌر هىً  كلكف ليس غفمة حقيقة الهشرع لـ يعرؼ جريهة اإلٌر
                                 .                                            1كأف أغمب التشريعات الهتقدهة سمكة ٌذا الهىٍج ا لتعقيد ٌذي الجريهةىها ىظركاإ 

                              اب ـــــة اإلرهــان جريمــأرك   :الثانيالمبحث 
ق تحقؽ األركاف الهككىة لً كأف أغمب فقٍاء إف أم عهؿ إجراهي يستمـز لتحقؽ        

فترضكا ،كأىٍـ إ(هادم كهعىكم)القاىكف الجىائي إعتهدكا عمى تقسيـ األركاف إلى إثىيف 
ك الركف الشرعي اب، فهف  ركف ثالثا ٌك ،التقسيـ الذم ىعتهدي في دراسة أركاف جريهة اإلٌر

كيخضع ٌذا الكجكد لهبدا ،كفػا في عالـ القافػجؿ دراسة جريهة يستكجب اكال كجكديأ
الهشركعية ،كالذم يعد الهصدر الكحيد في القاىكف الجزائي كالذم يشترط كجكد قاىكف 

ك بذلؾ يختمؼ عف هصادر القكاىيف األخرل التي تضيؼ  العرؼ كالشريعة كها هكتكب ،ٌك
                                                 

ابية )هسمـ خديجة  - 1  52سابؽ ص  هرجع( الجريهة اإلٌر
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 1996دستكر سىة  هف 47كها ىصت الهادة 1ىصت الهادة األكلى هف القاىكف الهدىي
إال في الحاالت الهحددة بالقاىكف كطبقا لألشكاؿ التي ىص ...ال يتابع أحد "عمى أىً 

اب ظٍرت قاىكىا سىة "عميٍا  كذلؾ بهكجب الهرسـك  1992،فبالىسبة لجريهة اإلٌر
القسـ الرابع هكرر  كبعدٌا ىقمت أحكاهً إلى قاىكف العقكبات فػػػػػي 92-03التشريعي رقـ 

ذا يعتبر األساس القاىكىي ك اب ، كقبؿ صدكر ٌذا ، ٌك الركف الشرعي لجريهة اإلٌر
اب كجكد، كػػػػالهرسـك التشريعي لـ يكف لجريـ التي أصبحت  الجرائـ هرتكبي كـكحة اإلٌر

اب عمى أساس إرتكابٍـ جرائـ هاسة بأهػف  الدكلة أك جريهةالعصياف فيها بعد جرائـ إٌر
اب  ،كلةالهدىي أهاـ جٍات القضاء العسكرم أك أهاـ هجمس أهف الد كبدخكؿ أعهاؿ اإلٌر

اد  هستخرجيف بذلؾ األركاف القاىكىية ػػدراس القاىكف  لإلجتًػػح الهجاؿ ؿػػػحيز التجريـ  فت
ف  يجب قبؿ  ذلؾ التعرض الػػى ػػالهككىة لٍذي الجريهة كالتي سكؼ ىتطرؽ لٍا لؾ

             :الهالحظة التالية 
اب ك أ 87دة لقد سكل الهشرع الجزائرم في الها   فعاؿ هكرر بيف أفعاؿ اإلٌر

قاىكف العقكبات كالهتعمقة بجىايات التقتيؿ  84حكاـ الهادة كالذم ىصت عميً أالتخريب 
فٍؿ : ٌك  ةػػػػػبالمغة الفرىسي  ترجهتً  الذم كالتخريب  كالذم هعىاي ٌك الٍدـ كالتحطيـ ك

ك ىفس  87الهىصكص عميً في الهادة  التخريب  Dévastationالتخريبهكرٌر
في ىصٍا هكرر ؽ ع   87بالرجكع الى ىص الهادة  84الهىصكص عميً في الهادة 

كالتي تعىي  2ٌك الفرىسي يتضح كاف الهصطمحات هختمفة تهاها فاف هرادؼ كمهة تخريب 
كترجهتٍا أف  القاىكىية  subversif كصػإف القاعدة العاهة في الىصتغير ىظاـ الحكـ ،

ألف الهادة الثالثة هف  الىص العربي ٌك الىص الرسهيالىص الفرىسي ٌك األصمي ك
الدستكر تىص عمى أف  المغة الكطىية كالرسهية لمجزائر ٌي المغة العربية ، كأف هجاؿ 

                                                 

ص  2002 الجزائر  الديكاف الكطىي لألشغاؿ التربكية طبعة(الكجيز في القاىكف الجزائي العاـ ) أحسف بكسقيعة  - 1
49 

2 -  Dictionnaire Larousse édition 2004  
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التفسير في القاىكف الجزائي ضيؽ ،غير أف ٌذا ال يعىي التقيد بهظٍر المفظ الكارد في 
يؿ األخطاء الهادية أك الىحكية لً الىص بؿ يجكز االخذ بىية الهشرع كغايتً هف أجؿ تعد

ابية  كهف ثهة يهكف األخذ بصكرة قمب ىظاـ الحكـ  كىدخمً تحت طائفة األعهاؿ اإلٌر
.          1الهجرهة

الركن المادي لجريمة االرهاب   :طمب األولالم 
 تككفيجابية ك السمبية التي في الجرائـ البسيطة ٌك تمؾ األعهاؿ اإلالركف الهادم         

اب ال يكفيالجريهة في جاىبٍا الهادم ،إال أىً في جريهة اإل بؿ يجب أف تتكفر   ذلؾ ٌر
. 2الغرض الذم سكؼ ىتطرؽ لً في حيىًخرل هتهثمة في الٍدؼ كعىاصرأ
ي الجرائـ الهىصكصالتشريع الفرىسي أخذ بثالثة أشكاؿ ـ كها أف  اب ، ٌك  عميٍا ف اإلٌر

اب البيئي  في كالهىظهات كالجهعيات ، غير أف الهشرع الجزائرم القاىكف العاـ ك اإلٌر
ي األفعاؿ التي تشكؿ البعض هىٍا جريهة في القاىكف اربعة ىص عمى  العاـ ك  أىكاع ٌك

ابية كجرائـ التشجيع كاإلشادة كالتهكيؿ كها أضاؼ الجرائـ الهتعمقة  الهىظهات اإلٌر
اب في القاباألسمحة الههىكعة ،كهف ثهة فإف  ف الجزائرم عدة صكريختمؼ ىكلجريهة اإلٌر

  :التالية  في الفركع  ة إلى أخرل ك الذم سكؼ ىتطرؽ لًهف صكرٌا الهادمركف
:    مكرر 87اإلعتداءات المنصوص عميها في المادة :  الفرع األول 

هكرر هف قاىكف  87لقد ىص الهشرع عمى هجهكعة هف اإلعتداءات في الهادة    
اب كالتي ٌيالعقكبات ك التي تككف الركف الـ :                             ادم لجريهة اإلٌر

ىعداـ األهف هف خالؿ اإلعتداء الهعىكم جك إ الرعب في أكساط السكاف كخمؽ بث -1 
 اسأهىٍـ لمخطر أك الهساص أكتعريض حياتٍـ أك حريتٍـ أكأك الجسدم عمى األشخ

ك أ: بههتمكاتٍـ  ف  هكرر ،كلقد إتفؽ الفقٍاء أ 87الهشرع في الهادة كؿ عهؿ تطرؽ لً ٌك
                                                 

                62هرجع سابؽ ص ( الكجيز في القاىكف الجزائي العاـ ) أحسف بكسقيعة  - 1
2 - Yves mayaud le terrorisme Dalloz 1997 page 07 
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رم  لإل اب ٌكالعىصر الجٌك لى غاية فمقد  كاف  هفٍـك  الرعب  هفقكد إ الرعب ،  ٌر
تقدـ بً فقٍاء الهكتب الدكلي لتكحيد قاىكف العقكبات الى هؤتهر باريس الذم  ع كهشراؿ

 ىتطرؽ فيها كسكؼ  اء هف ىصكص التشريع  اإليطالي،كذلؾ بايح 1931الهىعقد سىة 
                      .1 يمي عمى هاجاءت بً ٌذي الفقرة ليتسىى لىا هعرفة ركىٍا الهادم

ك الخكؼ كالفزع الشديد صمي لً عالقة بالهجاؿ الىفسي الرعب بهعىاي األف إ         ٌك
تحدثً ظاٌرة ت أك خطر آ ،ؼ لمىفس الىاجـ عف تصكر شر ٌائؿضطراب العىيكاإل
كيشكؿ ٌذا الهظٍر الخارجي خطكرة لى رعب ،ؿ الخكؼ إارجية ،كبٍذي الشدة يتحكخ

يسبب رعبا ،كلقد ىص الهشرع ، كبالتالي ليس أم خطرلى حد بعيدإستثىائية عمى الىفس إ
جتهع عميً الفقً في ككف هكرر عمى الرعب كىقطة أكلى كذلؾ تكريسا لها إ 87لهادة في ا

اب  رم في جريهة االٌر                                            .الرعب العىصر الجٌك
خذىا ب في أكساط السكاف ،فإذا أػػلى بث الرعػلقد ىص الهشرع في ٌاتً الفقرة ع 

شخاص المذيف يهمككف األ ٌـ  ىفٍـ اف السكاف الكمهة كها كجدتles habitantsق ػػػػٌات
الهكاف الخاص الذم يحؽ لمشخص أف يقكؿ أىً في هسكف   كيعرؼ الهسكف عمى أىً 

اري سكاء كاف يشغمً أـ ال، كأصحاب السكىات بٍذا الهفٍـك ٌـ السكاف كها  تطرؽ د
كاـ ػحأف ال تطبؽ عميً ػليس لً سؾ ثهة فهف  كهفلمسكف ، ؽ ع  355في الهادة  الهشرع

 غة الفرىسية يتضح كأف  ػل الىص بالؿػؿق بالرجكع إػفغير صحيح فإ ف ٌذا،إالصكرة ٌذي
 كمهة سكاف تقابمٍا كمهة   la population كػػػػػذا الهعىى قف قعب ،كاإ ػػكالتي تعىي الش

ث الرعب ػػبا ػػىـاف فقط كاإ ػكساط السؾة فاف الرعب ال يخص أػكسع، ك هف ثـاألرجح كاأل
                                                                          . 2يشهؿ كؿ الشعب

ي ىص الهشرع في ٌذي الفقرة كها - : عمى الكسائؿ التي تخمؽ الرعب ٌك

                                                 

اب في القاىكف الجىائي عمى الهستكييف الكطىي كالدكلي، هحهد هؤىس هحب الديف  - 1  209هرجع سابؽ ص ، اإلٌر
كهً طبعة، التحقيؽ القضائي، أحسف بكسقيعة - 2             88ص2006داٌر
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رعابٍـ كاإ ، لتأثيرعمى إرادة األفراد كالتي يقصد بٍا ا  :عتداءات المعنويةاإل (-أ)       
، كيهكف األخذ  كذلؾ بتٍديدٌـ ،كيقصد بالتٍديد ٌىا بهفٍكهً المغكم الكاسع ال القاىكىي

 .          دث لديٍـ شعكر بالخكؼبكؿ الكسائؿ التي هف شأىٍا أف تأثر عمى إرادة األفراد كتح
جسـ اإلىساف باحداث لً جركح كالتي ٌي الهساس ب :عتداءات الجسديةاإل (-ب)

ؽ ركحًصؿ الى أككدهات كقد ت ،كلقد تطرؽ الهشرع لٍذا الىكع هف االعتداءات في  إٌز
            .الباب الثاىي هف قاىكف العقكبات تحت عىكاف الجىايات كالجىح ضد االفراد

يىص عمى   لـ يكف 03-92التشريعي  صدكر الهرسـك   ىً عىدكها تجدر هالحظتً أ 
قاىكف   كعىد ىقمٍا ألحكاـ (االعتداءات عمى االشخاص)ٌاذيف الىكعيف كاىها ذكر فقط 

 1(ج)فصمٍا كزادٌا كضكحا  1995العقكبات سىة 
تٍديد حياة  تظٍر صكرة الرعب ٌىا في: االهف لمخطر الحرية اك تعريض الحياة اك -

    .                          الشخص كتعريضٍا لمخطر،كذلؾ بإستعهاؿ شتى الكسائؿ 
أها بالىسبة  لتعريض حرية األشخاص لمخطرفإىً حهاية لحرية  األفراد ككىٍـ        

لمخطر يككف في الحد هىٍا  يةرتعريض الحهاداـ لـ يخالفكا القاىكف ، ؼ يفعمكف أحرار فيها
كيشترط أف   كها يهكف أف يككف اإلىقاص هىٍا فقطاك االحتباس اك الخطؼ ، كالحجز

كالحبس  كالحجز االختطاؼ)،كلقد ىص الهشرع عمى ٌذي الصكرة تككف دكف سبب قاىكىي 
هف قاىكف العقكبات،كتعتبر ٌذي الكسائؿ األكثر  291في الهادة ( بدكف أهر هف السمطات

ابييف في إحتجاز  ائفإستعهاال لدل اإلٌر ك بالىسبة لتعريض األهف لمخطر ٌك ىفسً  الٌر
ف بأىٍـ ليسكا في أهاف كبالتالي شخاص يشعركاأل كبسببً  يصبح، هف خمؽ جك إىعداـ األ

   رعابٍـإ
راد هحهية دستكريا ، كهف ػػػػػػػػؼإف الهمكية الخاصة لأل  :الهساس بههتمكات االشخاص (-د)
ب عمى كؿ اإلبتزازات ل الههتمكات  كعاؽجؿ ذلؾ فمقد جـر الهشرع االعتداءات عؿأ

                                                 
ابيت 1992 سبتهبر 30الهؤرخ في  03-92هرسـك تشريعي رقـ  - 1   عمؽ بهكافحة التخريب كاإلٌر
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ف ٌذي الفقرة تتكمـ عف إال أ  باػالهمكية يخمؽ رعػػاس الشديد كالعىيؼ بػػف الهسكالسرقات، كأ
ف بث الرعب يتعمؽ بشخصية ها تجدر اإلشارة إليً أ ىًغير أ  الهمكية الخاصة فقط

لة ىفسية أتعمؽ بهسم ،فٍكآخرقد ال يحرؾ ساكىا عىد  رعب شخصفها معميً ، ىي الهج
عميً ٌك جساهة كخطكرة الفعؿ شخاص ،كلكف الشيء الهتفؽ درجاتٍا هختمفة لدل األ

ك القاضي تقديري يرجعك    1الى صاحب السمطة التقديرية ٌك
عرقمة حركة الهركر أك حرية التىقؿ في الطرؽ أك التجهٍر أك اإلعتصاـ في  -2

                                              :تاليةالهاديةاؿ الساحات العهكهية ،كيشهؿ األفعاؿ
كيقصد بٍا تعطيؿ حركة الهركر بأم : عرقمة حركة الهركر أك حرية التىقؿ في الطرؽ(-أ)

شخاص هف اإلستهتاع بحقٍـ ك هىع األأعهؿ هف شأىً جعؿ إستعهاؿ ٌذا الهرفؽ صعبا 
الطريؽ عمى أىً ٌك كؿ  هف قاىكف الهركر 2في حرية التىقؿ ، كلقد عرفت الهادة 

الهسالؾ العهكهية الهفتكحة لحركة هركر الهركبات ، كفي ىفس القاىكف ىص عمى الهبادئ 
التي تحكـ حركة الهركر كالتىقؿ عبر الطرؽ ، كلقد ىص الهشرع كذلؾ في قاىكف 

هىً عمى هعاقبة كؿ هف كضع عهدا آالت هتفجرة في طريؽ  402العقكبات في الهادة 
الركف ك  الطرؽ العهكهية إتالؼهف ؽ ع عمى  455م الهادة ،كها ىص ؼعاـ أك خاص 

ستعهاؿ اإلىقاص هف إكفي القياـ بام عهؿ هف شأىً الحد أتهثؿ الهادم في ٌذي الصكرة م
.          الهكاطىيف لمطرقات ،كلقد كسع الهشرع في الكسائؿ الهستعهمة في ذلؾ

إف ٌذي الصكرة لـ يكف هىصكص : ةالتجمهر أواإلعتصام في الساحات العمومي (-ب)
ككاف يىص فقط عمى عرقمة التىقؿ في الساحات  03-92عميٍا في الهرسـك التشريعي 

كىص عمى التجهٍر  1995العهكهية ،إال أىً تدارؾ ذلؾ في تعديؿ قاىكف العقكبات لسىة 
ف إضافة ٌاتيف الصكرتيفكاإلعتصاـ في الساحات العهكهية  ع تهاشيا ـ لـ يكف إال ،كاإ

   ، في الساحات العهكهية عتصاهاتآىذاؾ ك التي كثرت فيٍا الهسيرات كاإل األكضاع

                                                 
اب  1992 سبتهبر 30الهؤرخ في  03-92هرسـك تشريعي رقـ  - 1   يتعمؽ بهكافحة التخريب كاإلٌر
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كالهتضهف قاىكف اإلجتهاعات  1989ديسهبر  31الهؤرخ في  28-89كفقا لمقاىكف رقـ ك
، كالذم عرؼ في هادتً الثاىية اإلجتهاع العهكهي عمى أىً تجهٍر هؤقت 1كالهظاٌرات 

كؿ هكاف هفتكح لعهـك الىاس قصد تبادؿ األفكار أك  ألشخاص ،هتفؽ عميً كهىظـ في
ا لكي يسهح  الدفاع عف هصالح هشتركة كىص ىفس القاىكف عمى الشركط الالـز تكافٌر

هىً عمى أف الهظاٌرات العهكهية ٌي  15باإلجتهاع العهكهي ، كها ىصت الهادة 
رات التي الهكاكب كاإلستعراضات أك تجهٍرات األشخاص كبصكرة عاهة جهيع الهضاي

عرؼ قاىكف العقكبات التجهٍرفي تجرم عمى الطريؽ العهكهي كيجب أف يصرح بٍا ،كها
إال اف التجهٍر الذم ىص عميً ،رتيف هسمح كغير هسمحككالذم ٌك عمى ص 97الهادة 

كالهتهثؿ في اجتهاع هجهكعة هف االشخاص الهشرع في ٌذي الصكرة ٌك الهفٍـك الكاسع 
يقة غير قاىكىية،كيتهثؿ الركف الهادم في ٌذي الصكرة في في الساحات العهكهية  بطر
                                                                                   . بدكف ترخيص هف السمطات الهختصة هجرد اإلعتصاـ اك التجهٍر

ىمؾ : اإلعتداء عمى رهكز األهة كالجهٍكرية كىبش كتدىيس القبكر -3 هاٌك : صكرتيف ٌك
إف رهكز األهة كالجهٍكرية هىصكص : اإلعتداء عمى رهكز األهة ك الجهٍكرية ( –أ)

ف ٌاتً الرهكز هحهية  عميٍا دستكريا بؿ حتي الدستكر ٌك رهز هف رهكز الجهٍكرية، كاإ
 يهزؽ اكهىً عمى هعاقبة هف يدىس اك 160الهادة هثال ها ىصت  في قاىكف العقكبات

جرد اإلعتداء عميٍا كذلؾ ـ، كيقـك الركف الهادم في ٌذي الصكرة بالعمـ الكطىي  يشكي
                                                                                            .ىٍا تهس رهكز األهة الجزائرية كالجهٍكريةطرؽ هادية كاىت أك هعىكية الهٍـ أبشتى اؿ

هف قاىكف العقكبات عمى  151ك 150لقد ىصت الهكاد : ىبش أك تدىيس القبكر (-ب)
ف الركف الهادم في  ٌاتً الصكرة تحت عىكاف الجرائـ الهتعمقة بالهدافف كحرهة الهكتى ،كاإ

                                                 

يتعمؽ باالجتهاعات  1989ديسهبر سىة  31الهكافؽ  1410جهادل الثاىية عاـ  3هؤرخ في  28-89قاىكف رقـ  - 1
 . ك الهظاٌرات العهكهية
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هف شأىٍا إلحاؽ  ،كسيمة كاىت ةم أم كاف هستعهالٌذي الصكرة ٌك إتياف عهؿ هادم أ
                                                                                         .1أضرار بالقبكر

اإلعتداء عمى كسائؿ الهكاصالت كالىقؿ كالهمكيات العهكهية كالخاصة كاإلستحكاذ  -4
: التالية  عميٍا دكف هسكغ قاىكىي كتشهؿ األفعاؿ

ي األفعاؿ  التي : اإلعتداء عمى وسائل المواصالت والنقل (-أ)       يقاؼهف شأىٍا إ ٌك
ستعهمٍا تعتبر ٌذي الصكرة هف الصكر التي إ،كحركة الهكاصالت باإلعتداء عميٍا 

ابيف في بث الرعب بالقياـ بالحكاجز الهزيفة ليتسىى لٍـ اإلستحكاذ عمى كسائؿ  ،اإلٌر
ف كجكد كسيمة ىقؿ ك إالىقؿ كلكي يقـك الركف الهادم يجب إضافة الى فعؿ اإلعتداء 

ىاؾ شيء أخر هحهي في ٌذي الصكرة كلكف غير سبب اإلستحكاذ غير قاىكىي ،  ٌك
               مػػرىسي كيلعربي كاىها ٌك هكجكد في الىص الؼهىصكص عميً في الىص ا

 Les moyens de communication  كتتهثؿ في كؿ ٌي كالتي كسائؿ اإلتصاالت
شأىٍا  االذاعات السهعية كالبصرية اك هصالح البريد كالتي هفاإلعتداءات التي تهس 

. تصاالتك هىع السير العادم لإلأعرقمة 
تتهثؿ األهالؾ العهكهية في  :اإلعتداء عمى الممتمكات العمومية والخاصة (-ب)    
 اك الطرؽ لمدكلة كالتي ٌي هكضكعة تحت تصرؼ الجهٍكر كالغابات ٌي هالؾ التياأل

ي أهالؾ كطىية عاهة ،أها االهالؾ الخاصة فٍي  أهالؾ الخكاص أكأ  هالؾ الدكلةٌك
،كها تجدر إليً اإلشارة  كالهىصكص عميٍا في قاىكف االهالؾ الكطىية الخاصة الخاصة

عتداءات الكاقعة عمى الطرقات ضٍا في الفقرات السابقة هثال كاإلف الهشرع ىص عمى بعأ
كلى الهتعمقة خكاص الهىصكص عميٍا في الفقرة األهالؾ اؿأك اإلعتداءات الكاقعة عمى  أ

   .بههتمكات االفرادبالهساس 
                                                      

                                                 
 ىفس الهرجع  28-89قاىكف رقـ  - 1
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ٌا في الجك أك في باطف األرض أك دخاؿ هادة أك تسريبأك إ، اإلعتداء عمى الهحيط  -5 
لقائٍا عميٍا أك في الهياي بها فيٍا الهياي اإلقميهية هف شأىٍا جعؿ صحة اإلىساف أك إ

ا أإف البيئة بإ ،  يعية في خطرالحيكاف أك البيئة الطب ـ العىاصر التي يهكف أف قعتباٌر
ذا يعد تطكرا  تهثؿ غرضا ابي ٌك فمقد  الحديثة ،ات الجىائية ػػػالتشريع تًسايرلمفعؿ اإلٌر
اب البيئػفؾ التشريع الفرىسي الذم ٌذا السمكىص عمى   Terrorisme م ػص عمى اإلٌر

écologique     ك القياـ بأفعاؿ تعرض البيئة الطبيعية كي 1هىً 2-421في الهادة
لمخطػػػػػر كالتي يقابمٍا التمكث الذم  ٌػػك كجكد هادة أك طاقة في البيئة الطبيعية يغير 

كيفيتٍا أك كهيتٍا أك في غير هكاىٍا  أك زهاىٍا بها أف شأىٍا اإلضرار بالكائىات الحية أك 
كالهتعمؽ 03-83القاىكف رقـاإلىساف أك أهىً أك صحتً أك راحتً  ك لقد ىص عميً 

اب البيئي ليست هىبثقة أك هشتقة هف جريهة في القاىكف  بحهاية البيئة ، كجريهة اإلٌر
العاـ ، كعمى الرغـ هف كجكد ىصكص تعاقب عمى التمكث العهدم إال أىً لـ يجد الهشرع 

اب البيئي الذم ال يعتبر ـ جرد حالة جريهة يهكىً اف يستىد عميٍا كيشتؽ هىٍا تجريـ اإلٌر
ىظرية هحضة بعيدة عف الكاقع بؿ يشٍد العالـ تطكرا في هيداف التجريـ، كيتهثؿ الركف 
الهادم لٍذي الصكرة ،اإلدخاؿ الهتعهد لهادة خطيرة في أحد عىاصرالطبيعة التي تتككف 

هىٍا البيئة كالهتهثمة في الجك أكفي األرض كباطىٍا أكفي الهياي ،كاإلدخاؿ ٌىا ال يقصد 
كلكف الهفٍـك الكاسع كالذم يعىي الفعؿ الذم ( إدخاؿ شيء في آخر)عىى الدقيؽ لً بً الـ

يىجـ عىً تمكث الٍكاء أك الهاء أك األرض سكاءا هف خالؿ ىثر غازات أك إستخداـ أسمحة 
ف لفظ هادة في ٌذي الصكرة جاء ىكرة ليفيد التعهيـ كعدـ التخصيص بىكع ها  بيكلكجية ،كاإ

، كال تٍـ الخصائص الطبيعية أك الكهيائية الهككىة لٍا   طالها كهف ثهة تصمح أم هادة
أف هككىاتٍا تحدث أضرارا بصحة اإلىساف أكالحيكاف أك الكسط الطبيعي ،كال  يٍـ كذلؾ 

                                                 

1 - Yves mayaud le terrorisme op. Cit. page24  
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إف كاىت ههيتة أـ ال فقد تحدث عمة فقط ، كبذلؾ اليشترط تحقؽ ىتيجة هعيىة هف إدخاؿ 
الهادة التي تحدث خطرا  

سمطات العهكهية أك حرية ههارسة العبادة كالحريات   العاهة كسير عرقمة عهؿ اؿ -6
يساكم الهشرع ٌىا بيف الفعؿ الذم يككف هف شأىً : الهؤسسات الهساعدة لمهرفؽ العاـ

هىع ٌذي الجٍات هف ههارسة هٍاهٍا أك التدخؿ لجعؿ أداءٌا يككف بصكرة ىاقصة ،كها 
اهة كدكر العبادة كالهؤسسات الهساعدة ساكل الهشرع هف حيث الحهاية بيف السمطات الع

لمهرفؽ العاـ ،كيتهثؿ الركف الهادم في إتياف فعؿ ها هستخدـ بذلؾ شتى الكسائؿ هف أجؿ 
تحقيؽ هشركع إجراهي هثال إستخداـ العىؼ لعرقمة إجراء إىتخابات ،كتهتد ههارسة العبادة 

 06جريدة رسهية عدد  س هف الى كؿ الدياىات كحرية إقاهة الشعائر الديىية هثال هىع الىا
الدخكؿ إلى هسجد أك كىيسة ،أها بالىسبة لعرقمة الحريات العاهة فإىً يدخؿ  1986لسىة  
ىقاصٍا  الصكرة األكلى كالهتعمقة بتعريض الحرية لمخطر  سكاءا بالحد هىٍا ضهف  كاإ

ك عرقمة سير الهؤسسات العهكهية أك اإلعتداء عمى حياة أعكاىٍا أك ههتمكاتٍـ أ -7
                                  :االفعاؿ التاليةم كتتهثؿ ؼ عرقمة تطبيؽ القكاىيف كالتىظيهات

كفي عرقمة سير الهؤسسات العهكهية أك اإلعتداء عمى حياة أعكاىٍا أك ههتمكاتٍـ  (-أ) 
كالصكرة األكلى الهتعمقة بهىع أك عرقمة السير العادم  الركف الهادم ٌذي الصكرة

إال اف ٌذي  كالهتهثؿ في إتياف عهؿ هف شأىً الهىع اك العرقمة ، ت العهكهيةلمهؤسسا
أضافة حهاية لألعكاف العاهميف بٍا ككذا ههتمكاتٍـ  ، كهف ثهة فمتحقؽ ٌذي الصكرة 

  .الصكرة يجب تكفر صفة العاهؿ بهؤسسة عهكهية
الصكرة في أم الهادم في ٌذي كيتهثؿ الركف   عرقمة تطبيؽ القكاىيف كالتىظيهات (-ب)

ف ٌذي الصكرة أك تعطيؿ العهؿ بىص قاىكىي ،كها تجدر إليً الهالحظة هىع أكعرقمة أ
عهالٍا ألىً هف ضهف أعهاؿ السمطة رة عرقمة ههارسة السمطة العاهة ألتدخؿ ضهف صك

                                                                                .العاهة تطبيؽ القكاىيف 
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. اتـــــــــات أو الجمعيـــــــــــالتنظيم : الفرع الثاني
هي بتعبيرات هختمفة هثؿ الهىظهة تعبر التشريعات الجىائية عمى التىظيـ اإلجرا           

شتٍر لفظ عصابة في جرائـ الهخدرات في كلقد إ ،أك الجهاعة أك الجهعيةك العصابة أ
اب ، كالتىظيـ  ك هىظهة في جرائـ أهف الدكلةأ لفظ جهاعةحيف إشتٍر إستعهاؿ  ك اإلٌر

ك التعدد أيا كاىت تسهيتً أك ىكعً يشترط شرطا اإلجراهي أ م كجكد شخصيف أكليا ٌك
كتعرؼ الهىظهة بذلؾ عمى ، ىً هف غير الههكف تصكر هىظهة بشخص كاحدفإ، فأكثر

هشترؾ أيا كاىت  اىٍا كؿ جهاعة يتحيز أفرادٌا بعضٍـ البعض لمعهؿ عمى تحقيؽ ٌدؼ
تسهيتٍا ،كلٍا رؤساء يديركف أعهالٍا كهرؤكسكف تابعكف لٍـ  

اب في كلقد ىص الهشرع الجزائرم عمى التىظيـ اإلجراهي   الهتعمؽ بجريهة اإلٌر
                       :كيتككف الركف الهادم لٍذي الجريهة هف، 06هكرر 87 ك  03هكرر 87 الهكاد
ابية بأية حداث جهعية أك هىظـٌك إ اإلىشاء  Créationة ٌدفٍا القياـ بأعهاؿ إٌر

ىا تقع ،كسيمة   (-أ)  عف تحقيؽ الىتائج الهتكخاة الجريهة بهجرد اإلىشاء بغض الىظرٌك
التأسيس Fondationٌي هرحمة الحقػػػة عمى اإلىشػػاء كذلؾ بإحداث فركعػػػٍا : قهف
 Organisationكزيع  ػػأك الهىظهة كتكضع الىقاط الدقيقة لمجهعية  كػػكي:.الرئيسية( ب)-
ابية   التىظيـ (-ج) ذي الهرحمة ٌي العىصرالرئيسي في التىظيهات االٌر . األدكار فيٍا ٌك
ك التكجي:    La gestionل تىظيـ الجهعية ػػػشراؼ عؿق كاإلدارة كاإلػػػٌك
 .1كالهحافظة عمى البقاء الهادم لمهىظهة تسييراؿ(-د)
 
 
 
 

                                                 

اب كالبىياف القاىكىي لمجريهة، إهاـ حسىيف عطا اهلل \د - 1  580هرجع سابؽ ص  ، اإلٌر
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: L’adhésion ou la participation  
 اإلنخراط أو المشاركة (-و) 

اإلىظهاـ إلى الجهعيات ،كفي ٌذي الصكرة يفترض كجكد جهعية أك جهاعة تىشط        
بة بطريقة غير شرعية ٌذا هف جٍة كهف جٍة آخرل فال يتحقؽ الركف الهادم بإبداء الرغ

ىها يتهثؿ في اإلىظهاـ أكفي  الهشاركة، أعضاء الهىظهة  خكؿ الفعمي ضهففي الدكاإ
ابية اإل                                                                                      .1ٌر
ائي الجزائرم الهصطمح جديد عمى التشريع الجز فٍذا: الىسبة لإلىخراط أها ب  

 ك ك حزب شرعيلداللة عمى اإلىظهاـ لجهعية تىشط بصفة قاىكىية أكاف يستعهؿ ؿ،ؼ
بهجرد االىخراط يصبح الشخص عضكا،كيتحقؽ الركف الهادم في ٌذي الصكرة بقبكؿ 
               رئيس الهىظهة ككذا قبكؿ الشخص الذم يريد اإلىظهاـ دكف أف يقـك بأم عهؿ هادم

فٍي تعىي الهساٌهة بالفعؿ في ىشاط التىظيـ ،كلكف ها يقصد بً ٌىا  :بالىسبة لمهشاركةك 
كؿ هف ساعد "كالذم ٌك قاىكف العقكبات  42هىصكص عميً في الهادة ليس اإلشتراؾ اؿ
ؿ التحضيرية أك الهسٍمة أك الهىفذة لٍا هع اك الفاعميف عمى إرتكاب األفعأكعاكف الفاعؿ أ

فاإلشتراؾ     ،ىجد ىصً هختمؼ بالمغة الفرىسية ،إذ أىً بالرجكع إلى الىص"بذلؾ عمهً 
 ؽ ع ٌك 42بهفٍـك الهادة  la complicité اىية هفالفقرة الث أها اإلشتراؾ في هفٍـك

 ٌك 03هكرر 87الهادةLa participationف الهشرع كسع هف هجاؿ ،كيفٍـ هف ذلؾ أ 
ابية  . اإلشتراؾ في الجرائـ اإلٌر

يل لجربصكرة آخر 06هكرر  87كلقد جاءت الهادة    صكرة  يهة اإلىظهاـ ٌك
ابية أك جهعية أك جهاعة أك هىظهة إري الجزائرم الذم يىشط أك يىخرط في الخارج في

ف كاىت األفعاؿ غير هكجٍة ضد الجزائر، تخريبية هٍها كاف شكمٍا أ ك تسهيتٍا حتى كاإ
ي                                                  :كتشترط ٌذي الصكرة لقياهٍا ثالثة شركط ٌك

                                                 
ابية )عمى جرائـ   هسمـ خديجة  03هكرر 87الهادة  - 1    65هرجع السابؽ   ص(  الجريهة اإلٌر
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أف تككف  الجىسية إها  أف يككف الشخص جزائرم الجىسية كفقا لقاىكف :الشرط األول
ك  أصمية أك هكتسبة ، كالعبرة بالجىسية كقت إرتكاب الفعؿ الهادم الهككف لمجريهة ٌك

ابية في الخارج ذي فاألجىبي ال يخضع ألحكاـ قكهف ثهة   الىشاط أك اإللتحاؽ بهىظهة إٌر
                                                                              الصكرة      

ي أف م :الشرط الثاني    ف كاىت في الجزائر ىشاط الهىظهة ككف ٌك خارج الجزائر ، كاإ
ابية أك تخريبية تىشط  تطبؽ عميٍا أحكاـ الصكرة األكلى الهتعمقة باإلىخراط في هىظهة إٌر

                                                                           .في الجزائر
ذا الشرط هف أجؿ التفرقة بيف التكيؼ الجزائي كهف ثهة العقكبة الهقررة  :الشرط الثالث ٌك

فإف كاىت األٌداؼ اإلجراهية الهسطرة ال تعىي الجزائر فتككف العقكبة أخؼ عمى ها إذا 
                                                     .كاىت هكجٍة ضد الجزائر 

ف الهادم لٍذي الصكرة باإلىظهاـ الفعمي ، كال يكفي هجرد إعالف يتحقؽ الرؾ  
الرغبة في اإللتحاؽ كال حتى تقديـ طمب اإللتحاؽ ، بؿ يتحقؽ الركف الهادم باإلىخراط ك 
ابية سكاء  ابية أسست هف أجؿ القياـ بأعهاؿ إٌر اإلىظهاـ  الحقيقي لصفكؼ الهىظهة اإلٌر

                                                                                   .في الجزائر اك خارجٍا 
. و التمــــويلج ـــرويـادة والتـــــاإلش    :ثالثالفرع ال

كىظرا  03-92ؿ الهرسـك التشريعي رقـ لـ يكف لٍذي الصكرة كجكد في ظ   
كذا فعؿ الهشرع عمى إ،لخطكرة ٌذي األفعاؿ إستكجب الىص عميٍا  تعديؿ  قاىكف  ثرٌك

 05هكرر 87ك 04هكرر 87في الهاد  10-95باالهر رقـ  1995العقكبات سىة 
ة كالتركيج كالتهكيؿ كالتي كتشتهؿ ٌذي الصكرة عمى ثالثة سمككات هجرهة ٌي اإلشاد

                                                                                        : 1كها يميركىٍـ الهادم 

                                                 
كذا فعؿ الهشرع عمى  03-92الهرسـك التشريعي رقـ  - 1 كىظرا لخطكرة ٌذي األفعاؿ إستكجب الىص عميٍا ،ٌك

 05هكرر87ك 04هكرر 87في الهاد 10-95باالهر رقـ  1995إثرتعديؿ  قاىكف العقكبات سىة 
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الجزائرم فٍك   هعركؼ هف قبؿ في قاىكف العقكبات ٌذا اَلمفظ لـ يكف :ادةــــاإلش (-أ)
لركف الهادم لٍذي كيككف ا ،كهعىاي لغة الهدح كالتهجيد ،قبؿ هف يعرفً لـ ك قعف غريب

ابية ، كالذم  طريقة كاىت ٌدفٍا ةمالكتابة أك بأك الصكرة بالقكؿ أ تحبيذ األعهاؿ اإلٌر
غراءٌـ هف أجؿ القياـ بٍايجتٍا إستحساف ٌذي األعهاؿ كجعىت  لٍا هفضمة لدل الىاس كاإ

ي صكرة اإلشادة  10هكرر 87 الفقرة الثاىية هف الهادةالجزائرم في  كلقد ىص الهشرع  ٌك
ابية في الهساجد كيتهثؿ الركف الهادم لٍذي الصكرة في إلقاء خطب باأل عهاؿ اإلٌر

ابهكضكعٍا في الهساجد  كدركس كتحبيذي  تهجيد اإلٌر
ي كؿ  اإلعادة  05هكرر  87لقد ىص عمى ٌذي الصكرة في الهادة : الترويــــــج (-ب) ٌك

ابية  العهدية لطبع أك ىشر الكثائؽ أك الهطبكعات أك التسجيالت التي تشيد باألفعاؿ اإلٌر
ابية كاإ  ىها ،كيستخمص هف ٌذي الهادة أىٍا ال تخص الشخص الذم يشيد باألعهاؿ اإلٌر

كيشترط لقياـ تخص الشخص الذم يستعهؿ عهؿ الهشيد ليركجً كيىشري في أكساط الىاس 
                                 :1الركف الهادم لٍذي الصكرة شرطيف ٌها

ابية هكجكدة أصال ، أف تككف األحراز: الشرط األول كالهطبكعات التي تشيد باألعهاؿ اإلٌر
ف الهشرع لـ يىص عمى ٌذا  طبع كىشر الكثائؽ   كمهة إعادةهف  الشرط إال أىً  يفٍـكاإ

  .أىٍا هكجكدة فال يهكف إعادة طبع شيء غير هكجكد
 
 
 
 

                         

                                                 
ي كؿ  اإلعادة العهدية لطبع أك ىشر الكثائؽ أك الهطبكعات أك التسجيالت التي تشيد  05هكرر  87في الهادة  - 1 ٌك

ابيةباألؼ  عاؿ اإلٌر
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تيف فأكثر فهف يهمؾ كتابا كاحدا إعادة الطبع أك الىشر يتطمب كجكد ىسخ :الشرط الثاني
تجدر هالحظتً ٌك تقارب ٌذي ك تسجيؿ كاحد ال يعد هرتكبا لجريهة التركيج ،كها أ

 ،كالهتعمؽ باإلعالـ  07-90هف قاىكف رقـ 86كالصكرة التي جاءت بٍا الهادة الصكرة 
ال تشترط إعادة  07-90هف قاىكف 86في شرط إعادة الطبع ، فالهادة هع اإلختالؼ 

                                    .1الطبع ك إىها تقـك بهجرد حيازة طبعة كاحدة 
هكرر هف قاىكف العقكبات  333في الهادة  كذلؾ لقد إعتهد الهشرع ٌذا األسمكب 
هىع التشريع الجهركي دخكؿ التراب  أشياء هخمة بالحياء ، كها الهتعمقة بتداكؿ كعرضك

اب ا هف البضائع الهحضكرة  الكطىي الهىاشير كالكتب كالكثائؽ التي تحبذ اإلٌر ك إعتبٌر
                                                   .جهارؾهف قاىكف اؿ 21قا لمهادة طب

عمى القياـ  عهاؿ التحريضكرتي اإلشادة كالتركيج تدخؿ ضهف أكعميً فإف ص 
ابية، كلكف ليس التحريض الهىصكص عميً في الهادة  هف قاىكف  41باألعهاؿ اإلٌر

ىها التحريض بهفٍكهً المغكم الكاسع كالذم ٌك  الىاس عمى القياـ حهؿ "العقكبات كاإ
                                                                       "بأعهاؿ إجراهية كجعمٍا هحبذة لديٍـ 

 لقد ىصت ك ٌك التشجيع بتقديـ كسائؿ كهعكىات  هادية كاىت اك هالية،: ؿػػػػػػالتهكم (-ج)
اؿ الهتعمؽ بالكقاية هف تبيض األهكك 01-05هف القاىكف رقـ  04الهادة الفقرة األكلى هف 

اب عمى األهكاؿ . هادية أك غير هادية هعكىات التي قد تككف ك كتهكيؿ اإلٌر
كراؽ هالية هف أجؿ الحفاظ عمى لهالية تتهثؿ في تقديـ هبالغ أك أكالهاعكىات ا 

ابية ذي الصكرة ال ت إستهراراألعهاؿ اإلٌر ثؿ الركف ىها يتـتعمؽ ال باإلشادة كال بالتركيج كاإ ٌك
عهاؿ ،كتىطبؽ ٌذي الصكرة هع التحريض هف أجؿ القياـ بٍاتً األالهادم في تقديـ الدعـ 

ؽ ع كذلؾ بتقديـ ٌبات كعطايا ، غير أىً ال يهكف  41الهىصكص عميً في الهادة 
ابية هحرضا عميً كال ،ا ػػإعتبار الشخص  الذم يقدـ أهكاؿ هف أجؿ إرتكاب أعهاؿ إٌر

                                                 

كالهتعمؽ باإلعالـ، الهعّدؿ،  1990أبريؿ سىة  3الهكافؽ  1410رهضاف عاـ  8الهؤرخ في  07-90القاىكف رقـ  - 1
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ىها ٌك ههكؿ عميً كال يهكىىا إعتباري فاعال أ ؽ ع 41ادة ػػاـ الـػػىطبؽ أحؾ صميا كاإ
كيعاقب هف أجؿ التهكيؿ  

ابية ، كهف    كىظرا لخطكرة ٌذي الصكرة ككف بقاء التهكيؿ يعىي بقاء األعهاؿ اإلٌر
ف،الجىائية إلى هحاربة التهكيؿ كالقضاء عميً أجؿ ٌذا عهدت السياسة التشريعية  كفقت  كاإ

اب ،كلقد ربط تبيض األهكاؿ بصفة هباشرة هع في ذلؾ فسكؼ ت قضي ال هحالة عمى اإلٌر
ابية عمى الهستكل الكطىي كالدكلي  اب إذ أىً يساٌـ في ديهكهة االعهاؿ اإلٌر  تهكيؿ اإلٌر

اب، 03إذ عرفت الهادة   ةغير هشركعاىٍا   هف قاىكف تبيض األهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
كميا أك جزئيا هف أجؿ إرتكاب أعهاؿ تخداهٍا كبإرادتً تقديـ أك جهع األهكاؿ بىية إس

ابية                                                                                         ".إٌر
ر ائـــــــازة األسمـــحة والذخـــــــحي :الفرع الرابع

الفعؿ ائركهىعت حيازة األسمحة كالذخ 07هكرر 87ق الجريهة الهادة ىصت عمى ٌذ 
كقد عدد الهشرع الجزائرم هختمؼ أفعاؿ الحيازة كاإلستيالء ،الذم يتحقؽ بهجرد الحيازة 

ا كحتى تصميحٍا تاجرة فيٍا بالبيع كالشراء ككذا إعميٍا كحهمٍا أك الـ ستيرادٌا أك تصديٌر
كيفٍـ هف الىص أىً يخص كؿ السمطة الهختصة ، ستعهالٍا كذلؾ دكف رخصة هفإأك 

ي الهادة ، خالفا لها كاىت عميً في  حةأىكاع األسؿ الهرسـك هف  07الىص األصمي ٌك
ستبدلت ٌاتً األخ ىجدٌا 03-92التشريعي رقـ   يرةتىص عمى األسمحة الىارية كاإ

، كلهعرفة ها ٌي األسمحة الههىكعة  لتشهؿ كؿ أىكاع األسمحة باألسمحة الههىكعة
ك  21الصادر بتاريخ  06-97قـ األهر ر يستكجب الرجكع إلى الىص الذم يحكهٍا ٌك

،كالذم عرؼ العتاد الحربي 1كالهتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة  1997جاىفي 
كؿ األسمحة كعىاصر األسمحة كالذخيرة كعىاصر الذخيرة ككذا " في هادتً الثالثة عمى أىً

كصىفٍا ٌذا ،"كؿ الكسائؿ الهعدة لذلؾ أك الهكجٍة لمحرب البرية أك الجكية أك البحرية 
                                                 

ىجدٌا تىص عمى األسمحة الىارية  03-92الهرسـك التشريعي رقـ  - 1
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كاألسمحة البيضاء كبحذؼ الهشرع األهر إلى ثهاىية أصىاؼ هف بيىٍا األسمحة الىارية 
كتبديمٍا باألسمحة  03-92لألسمحة الىارية كالتي كاف يىص عميٍا في الهرسـك التشريعي 

كأدخؿ األصىاؼ الثهاىية الهىصكص عميٍا   الههىكعة يككف قد كسع في هجاؿ التجريـ
الىارية كذخيرتٍا كالعتاد الهكجً لحهمٍا كبعض   كالتي تشهؿ األسمحة 06-97في األهر 

كالسالح كعة أسمحة الصيدتجٍيزات الهالحة كالكشؼ كأعتبر كذلؾ هف األسمحة الههف
 الركف الهادم األبيض كأسمحة الرهاية كحتى األسمحة التاريخية كالتي يهكىٍا أف تشكؿ

اب  جريهة إٌر
ر التي ٌي أكثعمى الهتفجرات هف ؽ ع   07كررـ87كىص كذلؾ في الهادة   

ابية الكسائؿ إ الهشرع الهكاد التي تدخؿ في  لٍا أضاؼك،ستعهاال في تىفيذ العهميات اإلٌر
ب أك صىاعة ٌذي الهكاد الهتفجرة ،كيتحقؽ الركف الهادم في ٌذي الصكرة بالحيازة تركي

ح لٍاتً األسمحة دكف اف يككف كالحهؿ كالهتاجرة كاإلستيراد كالتصدير كالتصىيع كاإلصال
 .                          .                                     هرخص بذلؾ هف السمطة الهختصة

 ،تخص األسمحة البيضاء فٍيؽ ع  07هكرر 87الهادة  أها في الفقرة الثالثة هف 
ا في األهر كالتي ٌي في حقيقة األهر تدخؿ ضهف األسمحة الههىكعة كالتي ىص عميً

ا الهشرع الصىؼ السادس هف األسمحة الههىكعة، 97-06 عتبٌر كلقد ذكرت األسمحة كاإ
ؿ األسمحة البيضاء دكف تحديد ىكعٍا كعميً تأخذ ؾ 07هكرر  87الهادة في   البيضاء

 كها  ،كاإلستراد أك التصىيعأكالتكزيع أكالشراء أ يتحقؽ الركف الهادم بالبيعبشتى أىكاعٍا ،ك
باع أك  عمى هف كبالتالي  فال تقـك الجريهة " أسمحة "هادة جاءت بصفة الجهعغة اؿاصي

ٌذا فيها يتعمؽ بالركف الهادم لهختمؼ   سكيىا كاحدا أك كزع أك إستكرد أك صىع  شترلإ
اب  ، كلكف لقياـ الجريهة يشترط تكفرركف آخر كالذم سكؼ ىتطرؽ لً صكر جريهة اإلٌر

        التالي  في الهطمب
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                                     الركـن المعنـــوي لجريمة اإلرهاب :المطمب الثاني
لكؾ ىتساب السكالذم ٌك إهعىكيا  اركف فيٍا تكافرم أف جريهة يجب لقياـ أية 

ىً اإلرادة التي يقترؼ بٍا الفعؿ إذ ٌك اؿ عالقة التي تربط بيف اإلجراهي لىفسية صاحبً ،كاإ
ا الجاىي في ككشخصية الجاىي  (الركف الهادم)لجريهة هاديات ا ٌك ىية داخمية يضهٌر

ها ،كيتخذ الركف الهعىكم صكرتيفىفسً اب  ،الخطأالقصد أك إها ٌك كتشترط جريهة اإلٌر
 ،اصذك طابع خ ٌا القصد الجىائي فيغير أف كباقيٍا هف الجرائـ قصد جىائي لقياهٍا 

لتاف سكؼ ىتطرؽ لٍها في خاصا الىقطتيف اؿ ك قصدافٍي تشترط لقياهٍا قصدا عاها 
:   1التالييف الفرعيف

ام  ـــــصد العــــــالق    :الفرع األول
ا اإلرادة التي إتجٍت الى هخالفة يجهع الفقً عمى أف القصد اؿ    ٌر جىائي فكرة جٌك

يهة عمى ككف لمجرتياف الفعؿ الهادم الـرادة الجاىي إلى إإتجاي القاىكف ،كالقصد العاـ ٌك إ
القصد  كلكي يتكفر  لى الىتيجة التي حددٌا القاىكف ،الىحك الذم كصفً القاىكف  كاإ 

ها العمـ  كاإلرادة               الجىائي العاـ ال بد تكافر عىصريً المذاف يككىاي ٌك
كعمى أف ٌذي األفعاؿ ستبث  لألفعاؿ الهرتكبة، ٌك الهعرفة الكاهمة كالتاهةك : مالعمــ -أ

فعاؿ باأل الجاىي دراية ٌككبصفة عاهة  أك أىٍا سكؼ تمحؽ أضرارا،ط أبرياءرعب كس
هف الدستكر عمى أىً  60الذم يجرهٍا، كتىص الهادة كليس هعرفة القاىكف  التي يقـك بٍا

          .                                                                        ال عذر بجٍؿ القاىكف
تحقيؽ غرض عف طريؽ كسيمة  تجً الىتعرؼ اإلرادة بأىٍا ىشاط ىفسي إ :رادةاإل -ب

 هحض إرادتًكالذم يقـك بً الجاىي باىكىا ٌي التصرؼ الذم يحدث األثركاإلرادة ؽهعيىة ،
كيجب أف يككف  فيجب أف ال يشكب ٌاتً اإلرادة عيب كالغمط أك التدليس أك اإلكراي ،

بالىسبة لألٌمية  اأـيً اإلرادة ،فالهجىكف ليس لديً إرادة ،دالشخص هسؤكال جزائيا لتتكفر ؿ
                                                 

               103هرجع سابؽ ص( الكجيز في القاىكف الجزائي العاـ ) أحسف بكسقيعة  - 1
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كفقا  سىة18فالقاعدة العاهة في الهسؤكليةالجزائية تفرؽ بيف البالغيف كالقصر كذلؾ بسف 
ابية  ،1هف قاىكف اإلجراءات الجزائية 442ألحكاـ الهادة  غير أىً في هجاؿ الجرائـ اإلٌر

ق كيحاكـ هع البالغيف سىة هسؤكال عف أفعاؿ 16أك التخريبية فيعتبر الشخص الذم بمغ 
ف ٌذا التخفيض يثير جدال كيطرح تساؤالت ، فكيؼ يهكف إعتبارهثال الشخص الذم ، كاإ

ابية ؟ غير أف  17سىً  سىة حدثا في جريهة قتؿ عادية كبالغا إذا ها إرتكب جريهة إٌر
ٌدفٍا ردعي بدرجة اإلجابة عمى ٌذا التساؤؿ تكهف في السياسة التشريعية كالتي كاف 

كذا  كهف أجؿ الحد هف ٌذي الظاٌرة كسع في هجاؿ التجريـ هف حيث األفعاؿ ك ،أكلى
: السابقة الذكر عمى الىحك التاليلألفعاؿ الهادية  كالقصد الجىائي   هف حيث األشخاص

ٌي جرائـ  قاىكف العقكباتهكرر 87الهىصكص عميٍافي الهادة  بالىسبة لإلعتداءات -1-
اإلرادة )بحت كيجب أف تتكفر فيٍا العىصريف السابقيف فٍي أفعاؿ هادية ساسا ،عهدية أ

  ،أم يجب أف تتجً إرادة الفاعميف إلى تحقيؽ الىتيجة اإلجراهيةلقياهٍا ( كالعمـ
رادة اإلىشاء ك إ ف تتكفر لدل الجاىيرائـ التىظيهات كالجهعيات يىبغي أبالىسبة لج -2-

ف إذ ال يهكف أ ،ة أها العمـ بغرض ٌذا التىظيـ فإىً هفترضٌذا بالىسبة لإلرادالتىظيـ ،
ابية دكف تصكر تكلى زعاهة أك قيادة هىظهة إف            ػػػػػػػا ٌداؼ اىشاءيبأ عمـاؿ ٌر

ابية هفترضا ـك زعاهة تىظة أا أف العمـ في قيادكيتضح جمي قارىة بجريهة يـ أك جهعية اٌر
ضٍا الفقرة الثاىية هعرفة غر 03هكرر  87هادة شترط الهشرع في اإلشتراؾ فيٍا، حيث إ

ف يككف عمى ، كيجب هف أجؿ قياـ الجريهة في حؽ الهىخرط أك الهشترؾ  أىشطتٍاأك أ
األهر الهىتفي كذلؾ في جريهة  ، أك الهشارؾ فيٍا عمـ بغرض الجهعية الهىخرط فيٍا

ابيةفي الخارج في هىظهة إ الذم يىخرط جزائرماؿ فترض عمـ الشخص إ، إذا أف الهشرع ٌر
كلـ يىص عمى شرط عمهً بغرضٍا  بىشاط ٌذي الهىظهة

                                                 
 هف قاىكف اإلجراءات الجزائية 442الهادة  -1
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 صكر    فترض العمـ ألىً ال يهكف تالهشرع اإلرادة كاإ شترط بالىسبة لجرائـ اإلشادة إ -3 -
قتىاع كالهقتىع يعمـ بها يدافع عىً فاإلشادة إ ،شخص يشيد بأعهاؿ يجٍؿ هحتكاٌا

ـػم ٌذي الجريـػػهشرع ؼشترط اؿجريهة التركيج إبالىسبة ؿ -4 - ا ػة عىصرم القصد ٌك
هف يعيد  كؿ"ستعهؿ فيٍا لفظ كالتي إ 05هكرر 87العمـ كاالرادة كيتضح ذلؾ في الهادة 

..... عهدا
لهتفجرات فٍي جرائـ هادية عهدية أساسا كتقـك جرائـ حيازة األسمحة كاؿ بالىسبة -5 -

شترطبهجرد الحيازة  فترض العؿ كاإ فالشخص الذم يحهؿ قىبمة هف ، ـ الهشرع اإلرادة كاإ
                                                                                .الهؤكد أىً يعمـ ها ٌي 

سمحة أها بالىسبة لألسمحة البيضاء فيتعيف عمى الجاىي أف يعمـ أف ٌذي األ -6 -
                       .غراض هخالفة لمقاىكفستيراد ألع أك شراء أك تصدير أك إالبيضاء ٌي هحؿ بي

ابية أف الهشرع  لـ يساكم بيف كها تجدر هالحظتً في القصد العاـ في الجرائـ اإلٌر
   ، ك في البعض اآلخر إفترض العمـ شترط فيٍا العمـ كاإلرادةالصكر،فالبعض هىٍا إ

(  ابيــــــاإلره رضــــالغ)اص ـــصد الخـالق  : الفرع الثاني
اب لقياهٍا قصدا خاصا ، إتشترط ج     ضافة لمقصد العاـ السابؽ الذكر ريهة االٌر

ف ف يككف الفعؿ الهادم الهكككأ،كيتهثؿ القصد الخاص في غاية هعيىة يتطمب القاىكف 
القاىكف بغاية هحددة  عتدادفإف إذا كاف لكؿ فعؿ غاية لمجريهة قد ارتكب في سبيمٍا ،فإ

ريهة كيختمؼ القصد الخاص هف ج 1ادة الفاعؿ يجعؿ هىٍا قصدا رإليٍا كتطمبً أف تتجً إ
اـ كيعتبرالى إخرل ، غير أف القصد الخاص في جريهة اإل اب لً طابع ههيز ٌك هف  ٌر
ك الغرض هف إ                     .رتكابٍا خاصية ٌذا الىكع هف الجرائـ إال ٌك

رتكاب الجرائـ كال يعتبر رض في إغخذ باؿقاىكف العقكبات أىً ال يأ إف القاعدة العاهة في
ىها يأخذ بالىية كيصرؼ اؿعىصرا في تككيف الجر ها ىظر عف الباعث سكاءا فييهة ،كاإ

                                                 

اب كالبىياف القاىكىي لمجريهة، إهاـ حسىيف عطا اهلل  - 1  674هرجع سابؽ ص، اإلٌر
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ر لىا هكقؼ قهكرر يظ 87ىً في ىص الهادة إال أ 1يتعمؽ بقياـ الجريهة أك بقهعٍا 
اف ف هعيارذاف يعتبراؿتخاذي هعيار الغرض كالٍدؼ لتحديد ٌذي الجريهة كاؿالهشرع بإ

    ؿػىً بالرجكع الى الىص الفرىسي  ىجد اف الهشرع استعـغيرأ ،لصيقيف بذاتية الجاىي
Visant  اب   االكؿ   ذاتي   كيظٍرهعياريف لتحديد جريهة   يستٍدؼفظ  ػػػػفي   ؿ االٌر

ها الهعيار الثاىي فٍك هكضكعي كيتضح  ذاتي هتعمؽ بشخصية الجاىي،أ ٌدؼ
Ayant pour objet   بالتالى ك،.....كالتي تقابمٍا كمهة غرضً  هف خالؿ  ةػكمـ

اب الهعياريف الهكضكعي كالذاتي ،فيتجسد الهعيار  إستعهؿ الهشرع لتحديد جريهة اإلٌر
م في بث الرعب أها الهعيار الذاتي يتهثؿ في الهساس بأهف الدكلة كالكحدة عضكالهك
اب الغرض ىية كالسالهة الترابية،كالكط ٌك الىقطة هركزا ٌاها بؿ يحتؿ في جريهة اإلٌر

فبتحديد الغرض يتسىى لمقاضي التكيؼ ككف لمغرض عالقة كطيدة  ،الرئيسية في ذلؾ
الغرض كعىصر رئيسي ب ف كؿ التشريعات تأخذكها أتكيؼ القاىكىي لمسمكؾ اإلجراهي ؿبا

ابكجرائـ اإل لمتفرقة بيف جرائـ القاىكف العاـ ابي ليس ٌر ، ككف الغرض هف العىؼ اإلٌر
الرعب  كالذم ٌكالٍدؼ هىً  كالذم يهثؿ ،ثر الىفسي لمكاقعةصكد بذاتً ك لكف األهؽ

 ..ك اجتهاعية أ ياسيةفقد تككف الغاية سالغرض ف الغاية تختمؼ عف كالتخكيؼ، كها أ
أقصى  هف خالؿ فرض سيطرة بكسائؿ هف شأىٍا تحقيؽ الكلكف ال يهكف التكصؿ إليٍا إ

ابي ليس ٌك الشخص الذم تعرض لمفعؿ   فإف غرض الخكؼ،كهف ثهة ف ػقدر ـ اإلٌر
ذا ثارة الفزع كالخكؼ في جهكع الىاسكلكف ٌك إ (الهجىي عميً) ٌك القصد الخاص في  ٌك

اب كها هعادلة رياضية  ىٍادخاؿ عىصر الٍدؼ تحت الغرض ،ككأإ كيهكىىا جريهة اإلٌر
ي إستٍداؼ أهف الدكلة بأ 87ىص عميٍا الهشرع الجزائرم في الهادة  م عهؿ هكرر ٌك

                                  .م القياـ بعهؿ غرضً بث الرعب هستٍدفا بذلؾ اهف الدكلة أ... قغرض
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ابيا اال اذا كاف هستٍدفا أ - هف الدكلة كالكحدة الكطىية كالسالهة فال يككف الغرض إٌر
ا العادم ابيا أكتخريبيا هستٍدفا أ، الترابية كاستقرار الهؤسسات كسيٌر هف كال يككف فعال إٌر

ا العادم إال إستقرار الهؤسسات حدة الكطىية كالسالهة الترابية كاإ الدكلة كالك ذا كاف كسيٌر
كهف ثهة كالتي عمى رأسٍا بث الرعب 1هكرر  87فعاؿ الهذككرة في الهادة األ ٌاغرض

ابية اسمكبيف الغائلمجرالهعىكم  استعهؿ الهشرع الجزائرم في ىصً عمى الركف  يةائـ االٌر
تحديد طبيعة الٍدؼ هف  ىًؼ لدل الفقً عمى أهعرك كالقصدية ،فاسمكب الغائية ٌك

اب ٌك إستخداـ العىؼ  ،خذي كهحكر لتحديد الجريهةالسمكؾ اإلجراهي كأ كفي جريهة اإلٌر
ف أغمب التشريعات التي أخذت بٍذلىظاـ العاـ،كاخالؿ باؿ  الدكلة هفلمهساس بأ ا كاإ

ابي ٌك سياسي األ ،أم أف الغرض هف األعهاؿ ٌك سمكب تجعؿ الٍدؼ لمعىؼ االٌر
ىها قد اسياسي،لكف قد ال يككف الٍدؼ في طريقة الحكـ تغير كأحداث تغير في الحكـ إ  كاإ

لباعث ٌك القكة الهحركة ف اإال أىً ٌىاؾ إختالؼ يكهف في أ  ،ك إجتهاعيا يككف عقائدم
كالشفقة أك اإلىتقاـ أك الغيرة ،فٍك القكة ة هعيىة شباع حاجاىي إلم دفع الجفٍك الذرادة لإل

ذا يشهؿ  الىفسية الحاهمة عمى السمكؾ اإلرادم الهىبعثة عف إدراؾ كتصكر الغاية ، ٌك
حالتي اإلقداـ ك اإلحجاـ أم الدفع أك الهىع ، فالباعث ٌك إدراؾ الهىفعة كالرغبة في 

ك هستقؿ عف الجريهة ذاتٍا  كال يدخؿ في تككيىٍا  إذف ٌكىشاط يتعمؽ بالغاية تحصيمٍا ٌك
كال شأف لً بالغرض ، أها الغرض فٍك السبب الىٍائي الهباشر الذم يىشدي الجاىي هف 

ؾ فرؽ بيف الغاية كالغرض يتهثؿ في أف الغاية ٌي الٍدؼ راء سمككً الفعمي،كها أىً ٌىاك
إف كاف الباعث ٌك الرغبة فإف البعيد لإلرادة،حيث يعد بمكغٍا إشباعا لحاجة هعيىة ، ؼ

الغاية ٌي إشباع ٌذي الرغبة كيتهثؿ الفرؽ بيف الغرض كالغاية ، في ككف الغرض ٌدؼ 
شخص  شعكر شخص بالكراٌية إتجاي :قريب في حيف أف الغاية ٌدؼ بعيد ، كهثاؿ ذلؾ

ك (يهيؿ الدافع الباعث )أخر  شباع ٌذا الباعث يككف بقتمً ٌك جٍة كاإلرادة الهت(الغرض)كاإ
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ي ( القصد الجىائي )إلى القتؿ تهثؿ  كبعد قتمً تككف الغاية هف الجريهة قد تحققت ٌك
      .1  إرضاء الشعكر بالكراٌية

ي في حقيقة األهر  02هكرر  87لقد ىص الهشرع في الهادة  ""      ىقطة ٌاهة ،ٌك
ابية كثيرة كيهكف أف ال تدخؿ ضهف األصىاؼ اؿ سابقة كبذلؾ تدارؾ هىً ككف الجرائـ اإلٌر

ىص في ٌذي الهادة عمى أف كؿ األفعاؿ الهجرهة سكاءا في قاىكف العقكبات أك في 
اب إذا ها إقترىت بٍا ، كيقصد ٌىا شهكلٍا  القكاىيف الخاصة يهكىٍا أف تصبح جرائـ إٌر

ابي ،كبالتالي  فإف كؿ األفعاؿ الهجرهة يهكف اف يشكؿ ركىٍا الهادم  عمى الغرض اإلٌر
كف ػػابي لتؾػاب ك يضاؼ إلى ركىٍا الهعىكم الغرض اإلريػػػهة اإلريجرمػف ؿػػػرؾ

اب كفقا لمىهكذج الهىصكص عميً قاىك دم بىا إلى القكؿ كأف ىا،األهر الذم يؤجريهةإٌر
اب جىايات ،بؿ قد تككف جىح         .ليس كؿ جرائـ اإلٌر
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  وبتهاــــوعقاب ــرهمتابعة جريمة اإل  : الثالثالمبحث 
اب لقكاعد إ    جرائية ىص عميٍا قاىكف اجراءات جزائيةتخضع هتابعة جريهة اإلٌر

ىً كالذم يحكـ األعهاؿ اإلجرائية هىذ حدكث الكاقعة اإلجراهية إلى الىطؽ بالحكـ ،إال أ
عات عدة ئرم خاصة هف حيث الهتابكىظرا لخصكصية ٌذي الجريهة عرؼ التشريع الجزا

ك تحقيؽ األهف كالطهأىيىة ف يككف قاىكىيهاعي قبؿ أتعديالت كاف الٍدؼ هىٍا إجت ، ٌك
جٍة اخرل فمقد عهد الهشرع الى  جٍة كلكف هف ٌذا هففي ىفكس هكاطىي الجهٍكرية ،

الىقطتيف المتاف سكؼ ىتطرؽ لٍها سميط عقكبات شديدة عمى هرتكبيٍا ردع ٌذي الجريهة بت
                                         :في الهطمبيف التالييف 

ـــــابعــــة والمحاكمـــــــــة  متإجراءات ال     :المطمب االول
اب  كهحاكهة هتابعة عمىىص     شأىٍا  قاىكف االجراءات الجزائية جريهة اإلٌر

كأغمب الفقً يقسهٍا الى كتتهيز ٌذي االجراءات بأىٍا هرحمية شأف جهيع الجرائـ  ،
كتٍدؼ ٌذي ،(التحقيؽ كالهحاكهة )آخرل قضائية لة هرحمتيف هرحمة شبً قضائية كهرح

ىً باع اجراءات هىذ حدكث الكاقعة اإلجراهية الى غاية الىطؽ بالحكـ إال أالهراحؿ الى ات
حداث تعديالت دل خطكرتٍا فمقد أحاط الهشرع بٍا بإـككىظرا لخصكصية ٌذي الجريهة 
يف المتاف الىقطتا هف الجرائـ عف باقيً جعمٍا هتهيزة هها في الهتابعات ككذا في العقكبات

    : سكؼ ىتطرؽ لٍها في الفرعيف التالييف
.  المتابعــــــــــة والتحقيــــــق  :ول الفرع األ

ف الدعكل ل أجراءات الجزائية عؿتىص الهادة األكلى هف قاىكف اإل                
ا رجاؿ القضاء أالعهكهية لتطبيؽ العقكب د اليٍـ بٍا ظفكف الهعٍكك الهكات يحركٍا كيباشٌر

ة لتقرير الحؽ في العقاب ٌي الكسيمة القاىكىيإف الدعكل العهكهية ؼ ،بهقتضي ٌذا القاىكف
. 1ستيفائً بهعرفة السمطة القضائية تكصال إل

                                                 

ايبية - 1                                                                                           44ص  2004دار ٌكهً طبعة -البحث كالتحرم ، شرح قاىكف األجراءات الجزائية الجزائرم، عبد اهلل أٌك
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سابقة لٍا ،كالتي ٌي البحث  ةػػكلية أػػة ٌىاؾ هرحؿػػكل العهكهيػػعؿ تحريؾ الدػػق قبػػػفغير أ
الجرائـ كهرتكبيٍا كجهع ٌهيتً في البحث كالتحرم عف كهف أكت، ؿ ستدالالتهٍيدم ك اإل

يهٍا لمىيابة التي يرجع كتقدالالزهة لتحريؾ الدعكل العهكهية الهعمكهات كتحضير الهادة 
كتعتبر ٌذي الهرحمة سابقة عمى الدعكل ،هدل ضركرة عرضٍا عمى التحقيؽ  لٍا تقدير

هف حيث ف تطبع بالهشركعية ،ذلؾ يجب أة كؿالعهكهية لذا تسهى بهرحمة شبً قضائي
صفة كصالحيات ،كقد  حتراـ القكاعد القاىكىية الهىصكص عميٍا في ٌذا الهجاؿ هف إ

كالتي  كخطكرة ٌذي الظاٌرةتغيرات كتعديالت في ٌذي القكاعد ،تهاشيا  أحدث الهشرع 
                                      :يمي  سكؼ ىتطرؽ لٍا فيها

ابىسبة لصفة فباؿ -1 ميف لضبط جريهة اإلٌر ت يالبهكجب عدة تعد ك األشخاص الهٌؤ
ميف قاىكىا لضبطٍاغيرت في صفة األشخاص ا ي لهٌؤ                                      :ٌك

هف قاىكف اإلجراءات الجزائية  28،27،23،22،21،20،19،15ىصت الهكاد   -أ  
هر القضائية ، إال أىً بهكجب األ ة ضابط الشرطةالذم لٍـ صؼ عمى األشخاص 

 07فقرة 15ادةـاؿفىصت  ،ت هست صفة ضابط الشرطة القضائيةتعديال طرأت 95/10
ف الىص القديـ يىص عمى حيث كا،هف الهصالح العسكرية لألعمى تعديؿ في هصطمح 

                                                                                             .دارييف لٍذا القطاع ؿ حتى الهكظفيف اإلهكظفكا األهف العسكرم كبالتالي كاف يشـ
بقاء لى إكالذم يىص ع، 1996كت هؤرخ في أ96/259صدكر هرسـك تىفيذم رقـ  -ب

كىصت   1ديدةػػػػالبمدية تحت سمطة الجٍاز التىفيذم لمبمدية هع اعطاءٌا تسهية ج شرطة
ي الحرس البمدمgarde communalهة أعكافهىً عمى هساي 03الهادة  الحرس   ٌك

 هىً عمى ههارستٍـ  06تىص الهادة اـ ، كها البمدم في الهحافظة عمى الىظاـ الع
.  قضائيةاؿشرطة  اؿلصالحيات الشرطة القضائية تحت سمطة ضابط 

 
                                                 

،كالذم يىص عمى إبقاء شرطة البمدية تحت سمطة الجٍاز  1996هؤرخ في أكت 96/259الهرسـك تىفيذم رقـ  - 1
 التىفيذم لمبمدية هع اعطاءٌا تسهية جػػػػديدة  
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اب كبمكغً درجات قصكل هف اؿٌذا كهع تطكر اإل -ج خطكرة خاصة في الهىاطؽ ٌر
كالتي تـ تحديد شركط سمطات العهكهية لتىظيـ ستعاىة باؿباإل بادر الهكاطىكف الهعزكلة

في شكؿ فرؽ سهية بالكطىيكف  الهشركع في إطار Patriotesههارستٍـ لحؽ الدفاع 
،غير أف عهمٍـ ال 1997جاىفي  04هؤرخ في  97/04هىظـ، كذلؾ بهكجب هرسـك رقـ 

.                                كا يعهمكف بالتىسيؽ هعٍـيهكف تشبيًٍ بعهؿ الشرطة القضائية كلكف كاف
إف إحداث ٌذي العىاصر الجديدة في سمؾ األهف الجزائرم ،هاٌك اال سبيؿ الى حكـ 

اب في ظؿ تشريع هىظـ                            اىفسٍـصفكؼ هكافحة اإلٌر
ابي أضيفت كهددت كىظرا لخطكرة الفعؿ ا:القضائية لىسبة لصالحيات الشرطة با -2 إلٌر

كالتي ىقمت إلى الفقرة  92/03هر هف األ 19لقد ىصت الهادة الصالحيات ،ؼ بعض
 تهديدكالتي تىص عمى  هف قاىكف اإلجراءات الجزائية، 16السابعة هف الهادة 

ابية ة الجرائـ اإلطار البحث كهعايفقميهي لضابط الشرطة القضائية في إاالختصاص اال ٌر
ختصاص إعمى كذلؾ  95/10هر رقـ كها ىص األكاهؿ التراب الكطىي ،لى تخريبية إكاؿ

ختصاص في كالذيف لٍـ إ ،ية التابعيف لمهصالح العسكرية لألهفضباط الشرطة القضائ
، كيعهمكف في جهيع الحاالت تحت رقابة الىائب العاـ لدل الهجمس الكطىي كاهؿ التراب 

ة بذلؾ القضائي الهختص إقميهيا  كيعمـ ككيؿ الجهٍكرم
كلكف في الصالحيات الكظيفية لضباط الشرطة ،كطرات تعديالت في ىفس الهجاؿ  

كجهع االستدالت كاجراء التحقيقات  ، غاتالقضائية فبعد ها كاىت تمقى الشكاكل كالبال
       لػػػػػػػػؿكالتي ىقمت إ1 92/03الهرسـك التشريعي رقـ  هف 20االبتدائية ىصت الهادة 

ج عمى اهكاىية ضباط الشرطة القضائية  بىاء عمى  .ا.ؽ17هف الهادة الفقرة الثالثة 
ىكاف لعاـ لدل الهجمس القضائي الهختص إقميهيا أف يطمبكا هف أم عرخصة هف الىائب ا

شعارات أك أكصاؼ أك صكر تخص أشخاص يجرم أك لساف أك سىد إعالهي ىشر إ

                                                 
 ج.ا.ؽ17كالتي ىقمت إلػػػػػػػػى الفقرة الثالثة هف الهادة  92/03الهرسـك التشريعي رقـ  - 1
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فة بأفعاؿ كابٍـ جرائـ هكصكرتإل(  هطاردتٍـ1992كاىت سىة )ك هتابعتٍـ البحث عىٍـ أ
ابية أ ذا  صحافة سكاءاؿكتقصد ٌىا ك تخريبية ،إٌر كاىت هكتكبة اك اذاعة كتمفزيكف ٌك

          .                                                 لتسٍيؿ الكشؼ عف هرتكبي ٌذي الجرائـ
جزائية عمى القكاعد اؿجراءات قاىكف اإل51لقد ىصت الهادة :الحجز لمىظر  بالىسبة -

يأكد ىفس الشركط الخاصة بً  65،كىص الهادة كالشركط التي تحكـ الحجز لمىظر 
ساعة ،هع  48دتً التي ال يهكف أف تتجاكز ساسي في الحجز لمىظر ٌي ـكالشرط األ

هف الدكلة إهكاىية هضاعفتٍا  إذا ها تعمؽ األهر بجرائـ تهس أ
ىً يخضع عمى أتكر دساؿفمقد ىص  ،ساعة هىصكص عميٍا دستكريا 48ف هدة إ 

ساعة  48ف يتجاكز ، كال يهكف أظر في هجاؿ التحريات لمرقابة القضائيةلمف التكقيؼ
رع عمى ٌذي الذم عدؿ قاىكف االجراءات الجزائية خرج الهش 95/10كبصدكر االهر ،

حجز صبحت هدة اؿكالتي أ1هف ؽ إ ج  في الفقرة الرابعة 51الهادة  القكاعد العاهة بىص 
هكر كيقـك هأيكها  12ٌابية كتخريبية تصؿ الى لمىظر في الجرائـ الهكصكفة بافعاؿ ار

 لقضائي هف خالؿ ٌذا الحجز بسهاع أقكاؿ الهشتبً فيً ك تحرير الهحاضرالضبط ا
جهٍكرية هراقبة هدة كيدكف ذلؾ في سجؿ خاص بهصالح الضبطية ليسىى لككيؿ اؿ،

تصاص هصالح الضبطية القضائية كسكؼ ىطرؽ الحجز لمىظر ، ٌذا فيها يتعمؽ بإخ
                                                                               :  عمى هستكل الىيابةفيها يمي إلى الهرحمة الثاىية 

ة لى الىيابة القضائية كتحرير الهحاضر يقدـ إجراءت القاىكىية أهاـ الضبطيبعد إتهاـ اإل  
لى قاض تح تحقيؽ في القضية كيرسؿ الهمؼ إسكاء بؼصة التخاذ ها يجب قاىكىا ،الهخت

ىا يتحكؿ كصؼ الشخص هف هشتبً ؼ رؾ الدعكل العهكهية كتحيً الى هتٍـ ،التحقيؽ ٌك
هٍكرية ىظر لغهكض القضية بإرجاع الهحضر إلى جاؿ كيؿك يقـك كعمى اثر ذلؾ ،أ

ككذلؾ بهكجب قرار هسبب ،  حفظ الهمؼ الضبطية إلستكهاؿ البحث كالتحرم أك يقـك ب
                                                 

في  51دؿ قاىكف االجراءات الجزائية خرج الهشرع عمى ٌذي القكاعد العاهة بىص  الهادة الذم ع 95/10االهر - 1
 الفقرة الرابعة هف ؽ إ ج
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هف  06عمى الىيابة التحقؽ هف اىقضاء الدعكل العهكهية الهىصكص عميٍا في الهادة 
فال يجكز هتابعة شخص هتكفى ، ككف  كالذم ٌك كفاة الهتٍـاءات جزائية ،رقاىكف اج
ىقص اؿ فالذم كا الهجتهع في تطبيؽ العقكبة عمى الجاىي قد إىتفت،ككذا التقادـ هصمحة

اب تىقضي بالتقادـ شأىٍا شأف الجرائـ اؿ كبير في التشريع الجزائرم ، إذ كاىت جريهة اإلٌر
ذا  اب ٌك األخرل ،عكس أغمب التشريعات الهقارىة التي تىص عمى عدـ تقادـ جريهة اإلٌر

ية  بهكجب إثر تعديؿ قاىكف اإلجراءات الجزائ ردعا لمجريهة،األهر الذم تداركً عمى
 هكرر كالتي تىص08الهادة دثت ح، كأ2004ىكفهبر10الهؤرخ في  14-04قـ القاىكف ر
ال تىقضي الدعكل العهكهية بالتقادـ في الجىايات كالجىح الهكصكفة بأفعاؿ "عمى أىً 

ابية كتخريبية ،غير أف ىقطة التقادـ تثير إشكاألهف حيث التطبيؽ عمى كقائع حدثت "إٌر
ادـ في ٌذي الحالة ؟اإلجابة عمى ٌذا التساؤؿ فٍؿ يستفاد هف التؽ،قبؿ صدكر التعديؿ

فٍىاؾ هف يعتبري قاعدة  1يككف بهعرفة الصبغة القاىكىية لمتقادـ ،كالتي يختمؼ فيٍا الفقً
ي األثر الفكرم عمى جهيع الكقائع كالجرائـ التي  إجرائية كتطبؽ القاعدة العاهة فيٍا ٌك

ؿ القاىكف الهعدؿ أك الهمغى ، كقعت في ظؿ سرياىً كعمى تمؾ التي إرتكبت حتي في ظ
ىاؾ هف يعتبري قاعدة هكضكعية كتطبؽ عميً قاعدة القاىكف األصمح لمهتٍـ  ،غير أىً ٌك

                                                                         : ىرل أف التقادـ هف القكاعد اإلجرائية كذلؾ ىظرا لألسباب التالية 
التي ٌي قكاعد إجرائية     هشرع أحكاـ التقادـ قاىكف اإلجراءات الجزائية  كلقد ىظـ اؿ -
التعديؿ كاىت هتكجٍت إلى الردع  كهف جٍة أخرل فإف ىية الهشرع في إصدار ٌذا -

ابية كالتي كقعت قبؿ  األهر الذم يؤدم بىا إلى القكؿ كأف الدعكل العهكهية  لمجرائـ اإلٌر
هكرر                             08دـ بىاءا عمى الهادة تقاال ت 2004صدكر تعديؿ سىة 

كالذم ٌك إجراء قاىكىي تىقضي بً الدعكل العفك الشاهؿ كذلؾ عمى الىيابة التحقؽ هف 
ك هف صالحيات رئيس العهكهية الىاشئة  عف الجريهة في أم هرحمة كاىت عميٍا ،ٌك

                                                 

ايبية  - 1      17هرجع سابؽ ص ، شرح قاىكف األجراءات الجزائية الجزائرم، عبد اهلل أٌك
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ابع كالتي تتعمؽ بحؽ رئيس هف الدستكر في بىدٌا الس 77المهادة  الجهٍكرية إستىاد
الجهٍكرية في إصدار عفك خاص عف العقكبة بالتخفيض أك اإلستبداؿ، كها تىص الهادة 

هف الدستكر في بىدٌا السابع كالذم يتعمؽ بحؽ السمطة التشريعية في إصدار عفك  122
كالذم يعتبر هف القكاعد الهكضكعية فٍىا ىطبؽ قاعدة أك الغاء قاىكف العقكبات  عاـ،

ككذلؾ صدكر حكـ حائز لقكة الشيء الهقضي بً كفي ٌذي الحالة ،القاىكف األصمح لمهتٍـ
تحكـ جٍات الحكـ بإىقضاء الدعكل العهكهية لسبؽ الفصؿ فيٍا      

ىً في الجرائـ اإل    ك االىقضاء بـكاإ ابية ظٍر ىكع جديد هف االىقضاء ٌك كجب القاىكف ٌر
أىً ال يتابع قضائيا خالؿ شٍريف  92/03عي هف الهرسـك التشرم 40ة فمقد ىصت الهاد

ابية اإلالهىظهات  حدلسبؽ أف إىتهى إلى إتداء هف تاريخ صدكر ٌذا الهرسـك هف بإ ٌر
شعر السمطات كأصابتً بعجز دائـ ل كفاة شخص أك إكلـ يرتكب جرائـ أدت اؿكالتخريبية 

هثؿ في إشعار كربطت ٌذي الحالة باإلىقضاء بشرط كالذم يت بهغادرتً تمؾ الهىظهة
ك عمـ  ذا الشرط يحكل عمى شرط هفترض ٌك السمطات بهغادرتً تمؾ الهىظهة ، ٌك

ابية  تابعة كذلؾ عمى عدـ ـ 41هادة اؿكىصت  ،السمطات بأىً يىش في هىظهة إٌر
اعية الى ك كسائؿ هادية كالذم قدهٍا طكالشخص الذم كاف حائزا عمى أسمحة كهتفجرات أ

،كفي ٌذي الحالة ال ٌذي الشركط ال يتابع بٍذي الجرائـ  فرتتكف السمطات الهختصة فإ
يتابع أصال الشخص الذم سمـ ىفسً أك قدـ طكاعية أسمحة أك هتفجرات أك كسائؿ هادية  

ك شٍريف  ك أجؿ اإلستسالـ أكالتقديـ ٌك إال أف عدـ الهتابعة هصحكب بشرط زهىي ٌك
تابعة األشخاص الهتكرطيف إبتداءا هف صدكر الهرسـك كبعد فكات ٌاتً الهدة يهكف ـ

 بعدٌا صدرك 95/10هف االهر رقـ  02هادة لغيت ٌذي الهكاد بهكجب اؿإىً فيٍا،إال أ
كالذم كضع قيكد عمى  ،1هةكالهتعمؽ بتدابير الرح 1995هؤرخ في فيفرم  95/12هر ألا

رة في كلهىظهات الهذؾاهىً عمى عدـ هتابعة الهىتهيف  02 ادةـاؿفمقد ىصت الهتابعة ،

                                                 

 ؽ بتدابير الرحهةكالهتعؿ 1995هؤرخ في فيفرم  95/12كبعدٌا صدر األهر  95/10االهر رقـ  - 1
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في الهىصكص عميٍا   كلـ يرتكبكا أية جريهة هف الجرائـ  ،ؽ ع 03هكرر  87 ادةـاؿ
هكرر هف ؽ ع أدت إلى قتؿ شخص أك سببت لً عجزا دائها أك هست  87الهادة 

بالسالهة الهعىكية أك الجسدية لمهكاطىيف أك خربت أهالكا عهكهية أك خاصة ، كهف ثهة 
شخص إلى الهىضهات الهذككرة في الهادة فٍذي الصكرة تشترط شرطيف ٌها إىتهاء اؿ

هف ؽ ع ،كأىً لـ يرتكب أية جريهة هف الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة  03هكرر87
.                                                             هكرر 87

سمحة يسمـ طكاعية أ عمى عدـ هتابعة هف12-95هف األهر 03 ادةـاؿكىصت   
ـ الهرتكبيف تً كاىت بحكز ، كبذلؾ فقد هيز ٌذا األهر بيف ىكعيف هف األشخاص ٌك

لً  هكرركالتي أدت إلى قتؿ شخص أك سببت 87لمجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة 
عجزا دائها أك هست بالسالهة الهعىكية أك الجسدية لمهكاطىيف أك خربت  أهالكا عهكهية 

 كا إعفاءا تاها إذا ها قرركا العكدة طكاعية ،أك خاصة، كالغير الهرتكبيف لٍا الذيف أعفي
الهتعمؽ بتدابير  12-95هف األهر رقـ  03ك02كها تجدر إليً اإلشارة أف الهادتيف 

،كفي إجراءات  03-92هف الهرسـك التشريعي  41ك 40الرحهة ٌها ىفسٍها الهادتيف 
تتضهف عبارة  يـك كثيقة 30خالؿ أجؿ يتعدل 1تدابير الرحهة تسمـ السمطات القضائية 

حالة هتابعة  12-95هف األهر  07هستفيد هف تدابير الرحهة ، كلقد تضهىت الهادة 
ابية  األشخاص الذيف قدهكا أىفسٍـ طكاعية في حالة إرتكابٍـ لجرائـ هكصكفة بأفعاؿ إٌر

ذا هاإرتكب  كتخريبية  كها يجكز هتابعة القصر المذيف بمغكا سف السادسة عشر ، كاإ
ابية أك  األشخاص المذيف سمهت لٍـ كثيقة اإلستفادة هف تدابير الرحهة جريهة هكصكفة إٌر

ال يستفادك هف تدابير ٌذا األهر ككذا  12-95هف األهر  10تخريبية فإىً بهكجب الهادة 
األعذار الهكجكدة في قاىكف العقكبات ،كفي حالة اإلستفادة هف تدابير الرحهة يكضع حدا 

 95/12هر ألالغيت احكاـ ا اال اىً  لدعكل العهكهية ،لمهتابعة  كال تحرؾ الىيابة ا
                                                 

،كفي  03-92هف الهرسـك التشريعي  41ك 40الهتعمؽ بتدابير الرحهة ٌها ىفسٍها الهادتيف  12-95األهر رقـ  - 1
 إجراءات تدابير الرحهة تسمـ السمطات القضائية
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جكيمية  13الهؤرخ في  99/08الهتعمؽ بتدابير الرحهة كعكضت بقاىكف رقـ 
-95أحكاـ األهر  42كالذم ألغت هادتً كالهتعمؽ باستعادة الكئاـ الهدىي 1999

عفاء ل في اإلإلى طريقتيف تتهثؿ األكؿ(الهتابعات)هف الىاحية اإلجرائية كالذم تطرؽ ،12
ف االرجاء                                                                                  .1هف الهتابعات كالثاىية الكضع ٌر

                     .                          .                        عفاء هف الهتابعات اإل: الحالة االكلى -
حدل عمى أىً ال يتابع هف سبؽ لً أف إىتهى إلى إ 03ادة ـاؿفي  ايًالهىصكص عؿ

ـ يشارؾ في ػػىً ؿكأداخؿ الكطف أك خارجً ، 03هكرر87الهىظهات الهذككرة في الهادة 
عهؿ الهتفجرات في أهػػاكف كلـ يستحداث عجز دائـ ؿ أك إغتصاب أك تسبب في إػػقت

اءا هف تاريخ صدكر ٌذا أشٍر إبتد 06كالذم يككف قد أشعر السمطات في أجؿ عهكهيػػة 
ف صدكر التشريع ػػكبذلؾ فمقد أعطى الهشرع فرصة أخرل كبعد ستة سىكات ـالقاىكف 

، كهف أجؿ أف يعفى شخص هف الهتابعة يجب كؿ لكؿ هف يتراجع عف أخطاءي السابقةاأل
        :                                            أف يتكفر فيً الشركط التالية

يجب أف تككف الهدة التي يشعر فيٍا التكقؼ التمقائي عف اإلىظهاـ كالتي : شرط الهدة -1
                                        .      أشٍر إبتدءا هف تاريخ صدكر ٌذا القاىكف 06ٌي 

، كسكل الهشرع ها 03هكرر 87سبؽ اإلىتهاء إلحدل الهىظهات الهذككرة في الهادة  -2
.                                                كاىت تىشط داخؿ القطر الجزائرم أك خارجً إف
هف الهتابعات يجب أف يككف لـ يرتكب كلـ هف أجؿ أف يستفيد شخص هف اإلعفاء  -3

.        هكرر هف ؽ ع 87يشارؾ في أية جريهة هف الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة 
عمى أىً لف يتابع الشخص الذم كاف حائزا  08-99ف القاىكف ـ 04كأضافت الهادة 

ذا  أسمحة أك هتفجرات أك كسائؿ هادية أخرل ،كسمهٍا تمقائيا إلى السمطات الهختصة،كاإ

                                                 
 كالهتعمؽ باستعادة الكئاـ الهدىي1999جكيمية  13الهؤرخ في  99/08القاىكف رقـ  - 1
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كاىت الحالة هف قبيؿ اإلعفاء هف الهتابعات يشرع الىائب العاـ في حفظ الهتابعات كيسمـ 
 .عاتلمهعىي الكثيقة التي تثبت اإلعفاء هف الهتاب

  الوضع رهن االجراء:الحالة الثانية -
جيؿ عمى أىً التأ 06ق الهادة عرفتإف ٌذا اإلجراء جديد في التشريع الجزائرم ،كلقد 

تقاهة الكاهمة لمشخص الخاضع سهعيىة بغرض التأكد هف اإلالهؤقت لمهتابعات خالؿ فترة 
كالتي ٌي    ق،شركط االستفادة هف 08-99هف القاىكف رقـ  07كحددت الهادة لٍا 
هف ؽ ع   03هكرر 87سبؽ اإلىتهاء إلى إحدل الهىظهات الهذككرة في الهادة  -
ابي أك تخريبي كحضركا تمقائيا   - إشعار السمطات الهختصة بتكقفٍـ عف كؿ ىشاط إٌر

أهاهٍا فرديا أك جهاعيا في أجؿ ستة أشٍر إبتداءا هف صدكر إستعادة الكئاـ الهدىي        
اب أك الهشاركة في إرتكاب جرائـ أدت إلى قتؿ شخص أك تقتيؿ جهاعي أك عدـ اإلرتؾ -

  .أك أهاكف يتردد عميٍا الجهٍكر أك إغتصاب  إعتداءات بالهتفجرات في أهاكف عهكهية
ـ  08كلقد أضافت الهادة  ف اإلرجاء ، ٌك طائفة أخرل هف الهستفديف هف الكضع ٌر

ف إىتهكا إلى إحدل   87الهىظهات الهذككرة في الهادة األشخاص الذم سبؽ لٍـ كاإ
كالمذيف لـ يرتكبكا التقتيؿ الجهاعي كلـ يستعهمكا الهتفجرات في  ج هف قع 03هكرر

األهاكف العهكهية أك األهاكف التي يتردد عميٍا الجهٍكر كالذيف أشعركا جهاعيا أك تمقائيا 
طات الهختصة في أجؿ ثالثة أشٍر إبتداءا هف تاريخ صدكر قاىكف الكئاـ الهدىي السؿ

ابي ،كالمذيف يككف قد سهح لٍـ بالهشاركة تحت سمطة الدكلة  بتكقفٍـ عف كؿ ىشاط إٌر
اب ،كأحالة الفقرة الرابعة هف الهادة  كالذم إلى التىظيـ عىد الحاجة  08في هحاربة اإلٌر

كالذم يحدد  1 1999جكيمية  20الهؤرخ في  142-99صدر بهكجب هرسـك تىفيذم رقـ 
كبعد هف قاىكف الكئاـ الهدىي ،  كأىشأ بذلؾ لجىة اإلرجاء،  08الهادة  كيفيات تطبيؽ

كرغـ الىتائج الحسىة التي جاء بٍا ، إال أف  مىتٍاء هدة العهؿ بقاىكف الكئاـ الهدفإ
                                                 

هف قاىكف  08كالذم يحدد كيفيات تطبيؽ الهادة   1999جكيمية  20الهؤرخ في  142-99رقـ  هرسـك تىفيذم - 1
 الكئاـ الهدىي



جريمة اإلرهاب في القانون الجزائري                   الفصل األول  
 

44 

 

كصدكر  2006لى غاية سىة إ، اكاىت عميً تي الحالة اؿ إلى رجعت األكضاع األهىية 
كالذم صدر بىاءا  الكطىية ، ؽ السمـ كالهصالحةكالهتضهف تىفيذ هيثا 06/01رقـ ألهرا

هف الدستكر،  77ك 07عمى إرادة الشعب الذم إستشاري رئيس الجهٍكرية تطبيقا لمهادة 
ت عميً صككالذم ك 2005أكتكبر14الهؤرخ في 1278 -05حكؿ الهرسـك الرئاسي رقـ 

. 1الشعب بىعـ
لهكصكفة اعهاؿ هىً عمى االفعاؿ ا 02ىص عمى هجاؿ تطبيقً في الهادة ك 

ابية كتخريبية  ستثىت الفقرة األكلى هف الهادة اٌر الهىصكص عميٍا في القسـ الرابع هكرركاإ
ابية 06هكرر37 أك تخريبية كالهتعمقة بالجزائرم الذم يىشط في الخارج في جهعية إٌر

        إلى 2000جاىفي  13كتككف أعهالٍا هكجٍة ضد الخارج،كهجالً الزهىي لمتطبيؽ هف 
أشٍر بعد تاريخ ىشري، كلقد آت ٌذا األهر بعدة ىقاط جديدة تؤثر عمى الدعكل  ستة

العهكهية، فبهكجب ٌذا األهر تىقضي الدعكل العهكهية لألشخاص المذيف سمهك أىفسٍـ 
عمى كؿ شخص إرتكب الجرائـ ك ،  األهر كتاريخ ىشر ٌذا  2000اىفي ج 31هابيف 

ؽ ع هاعدا المذيف إرتكبك الجريهة  الهىصكص عميٍا في القسـ الرابع هكرر هف
كها تىقضي الدعكل  ،06هكرر  87الهىصكص عميٍا في الفقرة األكلى هف الهادة 

إذا ها سمـ شخص ىفسً بعد ستة أشٍر هف تاريخ ىشر ٌذا األهر ، كها تىقضي العهكهية 
الدعكل العهكهية في حؽ كؿ شخص هحؿ بحث داخؿ التراب الكطىي أك خارجً ، 

 هف األهر ، كبالىسبة لألشخاص المذيف  02رائـ الهىصكص عميٍا في الهادة إرتكب الج
اإلشادة أك التركيج يستفيدكف هف إىقضاء الدعكل العهكهية بكضع حد إرتكبكا جرائـ 

كيسهى ٌذا الىكع هف التشريع بتشريعات  كالتصريح لمسمطات الهختصة بذلؾ ، لىشاطٍـ
اب،كها أخذت بعض  التكبة ،كالتي لعبت دكرا ٌاها كأساسيا في هكافحة جرائـ اإلٌر
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 463هف قاىكف العقكبات اإليطالي ككذا الهادة 279التشريعات الهقارىة بٍا ، كالهادة 
 .1 الفقرة األكلى هف قاىكف العقكبات الفرىسي

ذا هاتقرر إستفادة شخص هف ٌذا األهر تقـك الىيابة بتقرير اإلعفاء هف الهتابعات             .كاإ
فعهال بهبدأ الهسؤكلية الشخصية كتفريد العقاب : لىسبة لألشخاص هحؿ الهتابعةبا أها

،يجب أف يككف هف يكجً لً اإلتٍاـ شخصا طبيعيا حيا كها يهكف أف يككف شخصا 
ستثىاءا يهكف أف يطمب هف  ضافة إلى ذلؾ يجب أف يككف هعمـك اكهعيىا ،كاإ هعىكيا،كاإ

ف، كيهكف كذلؾ لمدكلة هالحقة رعاياٌا جٍات التحقيؽ التحقيؽ في قضايا ضد هجٍكلي
اب طبقا ؿ الذيف يرتكبكف في الخارج جرائـ عمى كالتي تىص  هف ؽ إ ج  582لهادة إٌر

إهكاىية هتابعة كؿ جزائرم يرتكب جىاية خارج إقميـ الجهٍكرية ،كيشترط فيٍا عكدة الجاىي 
كز هتابعة الجزائرم إذا إلى الجزائر  كأف ال يككف قد حكـ عميً ىٍائيا في الخارج، كها يج

، كها أىً إذا 2 ها إرتكب جىحة في الخارج ، كيسهى ٌذا الهبدأ بهبدأ الشخصية اإلجابية
اب في شكؿ هىظهة تىشط عبر أىحاء العالـ بها فيٍا الجزائر،  هكف مككاىت جريهة اإلٌر

في عمى أىً تعد هرتكبة  كالتي تىص هف ؽ إ ج 586لهادة طبقا ؿ هتابعتٍا في الجزائر
اإلقميـ الجزائرم كؿ جريهة يككف عهؿ هف األعهاؿ الههيزة ألحد أركاىٍا الهككىة لٍا قد 
ابية في الخارج كالتي تكجً  تـ في الجزائر ،كيهكف هتابعة جزائرم يىشط في هىظهة إٌر

. 03هكرر 87ىشاطٍا ضد الجزائر  أك في الخارج طبقا لمهادة 
       :عمى هستكل التحقيؽ      
 التحقيؽ  ميقـك قاض جراء تحقيؽ،يـ ككيؿ الجهٍكرية طمب إفتتاحي بإبعد تقد          

كفقا لشركط كقكاعد هىصكص عميٍا كك رفض اجراء تحقيؽ حسب الحالة بإجراء تحقيؽ أ
تعديؿ اؿتحقيؽ قد هسٍا اؿ ختصاصات قاضي،كها أف إجرائية الجزائية في قاىكف اال

اب كالتي ٌي كها يؿ  :                        م بظٍكر جريهة االٌر
                                                 

اب في القاىكف الجىائي عمى الهستكييف الكطىي كالدك، هحهد هؤىس هحب الديف  - 1                                                                                      640هرجع سابؽ ص ، لياإلٌر
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إف القاعدة العاهة في اإلختصاص الهحمي لقاضي  : صاص الهحميبالىسبة لإلخت -
 -هف قاىكف اإلجراءات الجزائية ، كالذم يحدد بهكاف كقكع  40التحقيؽ ٌي الهادة 

الجريهة أك هحؿ إقاهة أحد األشخاص الهشتبً في هساٌهتٍـ في إقترافٍا أك بهحؿ القبض 
ٌؤالء،عمى أف يككف في دائرة إختصاص الهحكهة التي يعهؿ بٍا قاضي  التحقيؽ  عمى

اب ،إذ ىصت  في هجاؿ التحقيؽ في قضايا جرائـإال أف لٍذي القاعدة إستثىاء  الفقرة اإلٌر
عمى أىً يجكز تهديداألختصاص 2004هف ؽ إج ،بعد تعديؿ سىة  40الثاىية هف الهادة 

هف بيىٍا جريهة رة إختصاص هحاكـ أخرل في جرائـ   الهحمى لقاضي التحقيؽ إلى دائ
اب ، كأحالة تطبيؽ ٌذي الهادة عف طريؽ التىظيـ  8لـ يصدر إال غاية  كالذم اإلٌر

قد ىصت الهادة الثاىية هىً عمى كؿ، 3481-06هكجب الهرسـك التىفيذم رقـب2006أكتكبر
قاضي التحقيؽ بٍا هديد اإلختصاص الهحمي لهحكهة سيدم أهحهد كككيؿ الجهٍكرية كت

إلى هحاكـ الهجالس القضائية ؿ الجزائر ك الشمؼ كاألغكاط كالبميدة ك البكيرة كتيزم كزك 
كالجمفة كالهدية كالهسيمة كبكهرداس كتيبازة كعيف الدفمى،كها هددت الهادة الثالثة هىً 

كـ اإلختصاص الهحمي لهحكهة القسىطيىة كككيؿ الجهٍكرية كقاضي التحقيؽ بٍا إلى هحا
اية كبسكرة كتبسة كجيجؿ كسطيؼ ػػكبجالجالس القضائية ؿ قسىطيىة ك أـ البكاقي كباتىة 

 كسكيكدة كعىابة كقالهة كبرج بكعريريج كالطارؼ كالكادم كخىشمة كسكؽ أٌراس كهيمة
،كها هدد اإلختصاص الهحمي لهحكهة كرقمة كككيؿ الجهٍكرية كقاضي التحقيؽ بٍا إلى 

يميزم كتىدكؼ كغرداية، هحاكـ الهجالس القضائي  ة ؿ كرقمة كأدرار كتاهىغست كاإ
راف كككيؿ الجهٍكرية   كهددت الهادة الخاهسة اإلختصاص الهحمي لهحكهة ٌك

راف  ضائيةػس الؽػجاؿهػكقاضي التحقيؽ بٍا إلى اؿ كتيارت كسعيدة كبشار كتمهساف ؿ ٌك
يف تيهكشىت كسيدم بمعباس كهستغاىـ كهعسكر ك البيض ك تيسهسيمت كالىعاهة  كع

ك عمى  هف قاىكف االجراءات الجزائية 47الهادة  ىصت الفقرة الثالثة هف  ك، كغميزاف
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هتداد إهكاىية قاضي التحقيؽ أف يقـك بأية عهمية تفتيش أك حجز في أم هكاف عمى إ
اب    طىي إذالتراب الك       ا ها تعمؽ األهر بجرائـ اإلٌر

 صاصات الكظيفية لقاضي التحقيؽ فياإلخت لقد عدلت: بالىسبة لإلختصاص الكظيفي -
اب كها يمي :  هجاؿ جريهة اإلٌر

ف الحبس الهؤقت قاىكف إجراءات جزائية،عمى أ 123تىص الهادة : الحبس المؤقت  
إف لتزاهات الرقابة القضائية غير كافية إجراء إستثىائي كال يهكف المجكء إليً إال إذا كاىت إ

يداع بالكضع  في هؤسسة عقابية كهذكرة إهر أإختصاص قاضي التحقيؽ في إصدار 
ابة اإلـهحددة قاىكىا،كأف هدة الحبس الهؤقت بالىسبة لجرم يككف كقفا لهدة  ليست  ٌر

 أشٍر قابمة لمتجديد اربع هدة  كباقيٍا هف الجرائـ،فمقد هدد في الحبس الهؤقت كجعمً
حقيؽ طمب تهديد هكف لقاضي التهكرر كم 125ٌذا ها ىصت عميً الهادة هرات ،خهسة 

هكرر فقرة 125 ادةـاؿبهكجب الحبس الهؤقت هف غرفة اإلتٍاـ كالتي  خكؿ لٍا القاىكف 
الثاىية أف تهدد هرتيف ،ك في ٌذي الحالة فإف الهشرع لـ يأخذ بهعيار العقكبة الهقررة قاىكىا 

كذا يسكل أف تككف الع قكبة لمجريهة لتحديد هدة التهديد ، كلكف أخذ بطبيعة الجريهة ٌك
                   . 1الهقررة قاىكىا لمفعؿ اإلعداـ أك السجف  الهؤبد أك الهؤقت 

يقصد بالتفتيش البحث الهادم الذم يىفذ في هكاف ها سكاء كاف هسككىا أك :  شـــــــالتفتي 
 ،كيعتبر ٌذا غير هسككف ، كيعكد تقدير هالئهة التفتيش لمسمطة التقديرية لقاضي التحقيؽ 

اء هف أخطر اإلجراءات ككىً يهس بحرهات الهساكف كالتي تعد هف الحقكؽ الساسية اإلجر
تضهف الدكلة عدـ إىتٍاؾ "هف الدستكر عمى  40الهضهكىة دستكريا ، فمقد ىصت الهادة 

ال تفتيش إال "،كىصت الفقرتيف الثاىية كالثالثة هف ىفس الهادة عمى أىً "حرهة الهىزؿ
،كلٍذا " بأهر هكتكب صادر عف السمطة القضائية الهختصةبهقتضى القاىكف،كال يككف إال

ت أكقات القياـ كحدد كد كشركط هف أجؿ القياـ بًجراء بعدة قيفمقد أحاط الهشرع ٌذا اإل
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ابية كالتخريبيةبً،إال أىً في إطار كضع األسس القاىكىية لهحاربة الجرائـ اإل قرر  ،ٌر
م كقت خكؿ الهساكف كتفتيشٍا في أتحقيؽ دقكاعد خاصة تسهح لقاضي اؿ كضع الهشرع

جراءات إلقاىكف اهف  47ادةـاؿخارج الهيقات القاىكىي الهقرر لٍا  كلقد ىصت 
بجرائـ هر ية لقاضي التحقيؽ عىدها يتعمؽ األهكافالجزائيةعمى ذلؾ كالتي أعطت اإل

ابية أك تخريبية أف يقـك بأم عهمية تفتيش أك حجز ليال أ ك هكصكفة بأفعاؿ إٌر
              . 1هف جٍة ٌذا كيعتبر ٌذا خركج عف القاعدة العاهة.....ىٍارا 

لتزاـ لتحقيؽ هف كجكب اإلجراءات الجزائية يعفي قاضي اإف قاىكف اإلخرل ؼكهف جٍة أ
حضكر صاحب الهسكف كالشاٌديف الهىصكص عميٍها في التفتيش عف الجرائـ بقاعدة 

حكاـ إذ ها تعمؽ األهر ؽ ٌذي األفال تطب ؽ إ ج45كىصت عمى ذلؾ الهادة الخرل،ا
ابية كتخريبيةبجرائـ هكصكفة بأفعاؿ إ تفتيش ؾحفاظ عمى السر الهٍىي ستثىاء اؿ، بإٌر

فتحدد   1991جاىفي  08الهؤرخ في  91/04هف قاىكف رقـ  80الهحاهي الهادة هكتب 
                                                               شركط تفتيش هكتب هحاهي    

 المتعمقة بجريمة  االرهاب  ةــالمحـاكم: الفرع الثاني   
لدعكل العهكهية أيف يتـ تفحص كافة في اف الهحاكهة ٌي الهرحمة الحاسهة إ          

حيث  ها هفأ،أك بإىقضاء الدعكل العهكهية ك البراءة الدعكل سكاء باإلداىة أدلة أ
كالذم  03-92يعي رقـ بصدكر الهرسـك التشر ا ختصاص فمقد طرات تعديالت عميًاإل
اب كالتخريب ، الجزائرم القاىكف حدث فيأ لجٍات حدد في الفصؿ الثاىي هىً اجريهة اإلٌر

اب ، عمى هىً   11فمقد ىصت الهادة القضائية الهختصة في البت في جرائـ اإلٌر
عمقة في الجرائـ الهت تىظر ل الهجالس الخاصةث جٍات قضائية تسـثالإستحداث 

ابية كتخريبية ،فعاؿ الهكصباأل الخاص هف خهسة قضاة رئيس الهجمس  كيتككفكفة إٌر
ؼ ىشاء غربة هع إهساعديف كيهارس الىيابة ىائب عاـ يعيف هف بيف قضاة الىيا كأربعة
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ذا الهجمس كلقد خص قأهيف ضبط يعيىً كزير العدؿ ، هاىة ضبط يشرؼ عميٍاالتحقيؽ كأ
ف هرسـك ،فإ حيث التشكيمة ككذا هف حيث تعييىٍـق هف سـبخصكصية كها يدؿ عميً إ

             .        .103-92هف الهرسـك التشريعي17 ادةـلؿ طبقا تعييىٍـ ال يىشر
ابية كايا الهتعمقة بالجرائـ الهكصكفة إالقضكيختص ٌذا الهجمس في الفصؿ في  تخريبية ٌر

ث الحكـ كهف حيث عميىتٍا ، هف حي لس عدت هشاكؿ قاىكىية لقد أثارت ٌذي الهجا،ك
كتراجع عف  ككذلؾ كيفية تحرير ديباجة الحكـ ككف القاضي بٍا ال يىشر إسهً، كهف ذلؾ

ي هحكهة الجف التي لٍا الكالية في  اياتفكرة الهجالس الخاصة لفائدة الهحاكـ العاديةٌك
ابلىظر في الجرائـ الهكصكفة بأفعاؿ ا   ية أك تخريبيةإٌر
كالتي تىص عمى أىً  248الهادة  ر في الجىح ،كلقد ىصتكهحكهة الجىح لمىظ 

الجرائـ الهكصكفة .......هحكهة الجىايات الجٍة القضائية  الهختصة بالفصؿ في  تعتبر
ابية أك تخريبية الهحالة إليٍا بقرار ىٍائي هف غرفة اإلتٍاـ ، كيطرح التساؤؿ بأفعاؿ إٌر

ابية أك تخريبية كالهحالة إليٍا حكؿ ىص الهشرع عمى إضافة الجرائـ الهكصكفة بأؼ عاؿ إٌر
بقرار هف غرفة اإلتٍاـ،قد تككف اإلجابة بأف الهشرع عىد إلغاءي لمهجالس الخاصة ىص 

عمى إختصاص هحكهة الجىايات لمفصؿ فيٍا ،غير أف هحكهة الجىايات بعد إلغاء 
 اإلتٍاـ غرفة  الهجالس الخاصة تصبح هختصة بقكة القاىكف بالجىايات كالتي تصدر فيٍا

ىاؾ ىقطة أخرل تثير التساؤؿ كالهتهثمة في ىص الهشرع عمى  قرار إحالة ىٍائي، ٌك
اب كالتخريب هها يؤدل القكؿ إلى أىٍا  إختصاص هحكهة الجىايات في جرائـ اإلٌر

هختصة حتى بالجىح ، غير أف ذلؾ غير صحيح فإىً بالرجكع إلى الىص بالمغة الفرىسية 
جىايات فقط كتككف اإلضافة التي جاء بٍا الهشرع في الهادة يتضح كأف األهر يتعمؽ باؿ

 249الهتٍـ فمقد ىصت الهادة ختصاص بشخص في اإل قأفكها ،لـ تأت بالجديد 248
ىاؾ ا عمى األية  في الحكـ جزائيف لهحكهة الجىايات الكالعمى أ شخاص البالغيف  ،ٌك

                                                 
 .03-92هف الهرسـك التشريعي17لمهادة  - 1



جريمة اإلرهاب في القانون الجزائري                   الفصل األول  
 

50 

 

ابيةإستثىاء إذا ها تعمؽ األهر بأفعاؿ إ هختصة بالحكـ عمى القصر م ك تخريبية فً ٌر
كاعد العاهة الهتعمقة الؽعف كاهمة ،كبالتالي خرج الهشرع  سىة 16الذيف بمغكا هف العهر 

الهحاكهة كالتشكيمة فمقد غير سرية بهحاكهة األحداث هف حيث االختصاص كهف حيث 
ؤكال الهشرع بٍذا التعديؿ أحكاـ الهسؤكلية الجزائية كالتي تىص عمى أف الشخص يعتبر هس

ئيا ببمكغً سف الثاهىة عشر ،كها قؿ سىً عف ذلؾ يعتبر حدث إال أىً في جريهة جزا
اب فإف السف الجزائي قد ىقص كأصبح ستة عشر سىة ، كها قؿ عف ذلؾ يعتبر  اإلٌر

ابية أك تخريبية يحاكـ في هحكهة األحداث  حدث الذم إذا إرتكب جريهة هكصكفة إٌر
ة التي كقع في كؿ اإلختصاص إلى الهحكـفإف كاىت جىحة يؤ ،حسب اإلختصاص

ف كاىت جىاية يؤكؿ إختصاصٍا العهؿ اإل جراهي اك هحؿ إقاهتً أك هحؿ القبض عميً كاإ
هف قاىكف  02فقرة  451اإلختصاص إلى هحكهة األحداث لدل هقر الهجمس طبقا لمهادة 

ت هف ع قد كسع هف إختصاص هحكهة الجىايا،كعميً فإف الهشر1  اإلجراءات الجزائية
                  .   حيث الكصؼ القاىكىي ككذا هف حيث األشخاص                       

العقوبات المقررة لجريمــــــــة اإلرهـــــــــاب    :المطمب الثاني
ظاٌرتاف في إف السمكؾ اإلجراهي يبدأ بالجريهة كيىتٍي بالعقكبة فٍها هتالزهتاف ككىٍها   

الغرض الفقيً اإلىجميزم سهارؾ  قاؿ   كلقد لإلجراـ  هتتابعتافsemark إف"ٌذا الشأف
الرئيسي هف الجزاء ٌك إلزاـ األفراد بإحتراـ الىظـ كالقكاعد التي يسير عميٍا الهجتهع ،هف 

ا العهؿ اإلجراهي ، ألف في  جٍة أخرل ِيدل إلى تٍدئة الخكاطر اإلجتهاعية التي أثاٌر
ا إحتراـ الىظـ اإلجتهاعية بقاء اؿ حتقاٌر هجتهع ىفسً ك إستهراري ،كفي الخركج عميٍا كاإ

ك خاص بٍذي الجرائـ ىظاـ عقابي ههيز أ لـ يخمؽالهشرع الجزائرم كها أف  " فىاؤي كزكالً
هف كالذم يتسـ بالردع تدرجا تشديد الجزائي حسب جساهة الفعؿ ،لى اؿإىها إتجً فقط إك

                                                 
 هف قاىكف اإلجراءات الجزائية 02فقرة  451لمهادة  - 1
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لهؤقت إضافة إلى العقكبات تبعية االهؤبد الى السجف  عداـ كعقكبة السجفعقكبة اإل
كتكهيمية ك التي سكؼ ىتطرؽ لٍا كها يمي         

المقررة لها  اتــالعــقــوب   :الفرع األول
                                                         :العقوبات االصمية  (-أ

كاألتي 1 كررـ 87   تككف العقكبات األصمية لمصكر التي جاءت بٍا الهادة  -
كيقصد  عميٍا في القاىكف السجف الهؤبد  عداـ عىدها تككف العقكبة الهىصكصعقكبة اإل+

ابي هف ذلؾ إ عقكبتٍا السجف الهؤبد تككف ذا كاىت الجريهة دكف غرض اٌر
السجف الهؤبد عىدها تككف العقكبة الهىصكص عميٍا السجف الهؤقت هف عشر الى  +

                                                                                            .عشريف سىة 
ص       السجف الهؤقت هف عشر سىكات الى عشريف سىة عىدها تككف العقكبة الهىصك+

                                            .سىكات  10عميٍا في القاىكف السجف هف خهس الى 
  في القكاىيف العقابيةتككف العقكبة ضعؼ ها ٌك هىصكص عميً : كربالىسبة لباقي الص -
ابية  عقكبتً السجف الهؤبد تىظيـأكسيس أكتأىشاء ها يخص إفي  - .     أكتسيير هىظهة إٌر
ابية عقكبتًك الهساٌـ في التىظيـالشريؾ أ - السجف الهؤقت  ات أك الجهعيات اإلٌر

                                                                     .سىكات الى عشريف سىة 10هف
ابية،أكتهكيؿ  تشجيعجرائـ اإلشادة أك -  (التركيج )ككذلؾ جرائـ الطبع كالىشر الجرائـ اإلٌر

ككذا غراهة هالية هف سىكات  10سىكات الى خهس الهؤقت هف  السجفعقكبتٍا 
                                        دج500.000دج الى 100.000

جريهة الجزائرم الذم يىشط أك يىخرط في الخارج في جهعية أك جهاعة أك هىظهة  -
ابية أك تخريبية ، كالتي تككف أفعالٍا غير هكجٍة ضد الجزائر عقكبتٍا السجف الهؤقت  إٌر

                                                 
 هف القاىكف العقكبات  الجزائرم  87لهادة  ا- 1
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دج 1.000.000دج إلى  500.000سىة كبغراهة هالية هف  20سىكات إلى  10هف 
ف الهؤبد عىدها تستٍدؼ األفعاؿ اإلضرار بهصالح الجزائر  ،كتككف العقكبة السج

فٍي بحسب  7 هكرر 87سمحة كالهتفجرات بحسب الهادة بالىسبة لجريهة حيازة األ -
كتككف العقكبة كها يمي   خطكرة السالح

ك بالتجارة أك ؿ أالعـبك إذا كاىت حيازة األسمحة كالذخائر سكاء باإلستيالء أ+   
سىة كغراهة هالية  20الى 10لتصدير تككف العقكبة السجف الهؤقت هف ابك باالستيراد أ

دج 100.000لى إ دج500.000هف 
االعداـ  عقكبتٍا  أك أية هادة تدخؿ في تركيبٍا أك صىاعتٍا ذا كاىت هتفجراتإ+ 
ا بالبيع أسإذا كاىت حيازة ا+   ك باالستيراد أك بالشراء أك لحة بيضاء كبهختمؼ صكٌر

ابيةاض إبالتصدير ألغر سىكات كغراهة 10سىكات الى 05السجف الهؤقت هف  عقكبتٍا ٌر
. دج500.000الى  دج100.000هالية هف 

جريهة تأدية خطبة أك هحاكلة تأديتٍا داخؿ هسجد أك في هكاف عهكهي تقاـ فيً  -
سىكات  03الصالة دكف إعتهاد هف طرؼ السمطة الهختصة عقكبتٍا الحبس هف سىة إلى 

دج                                                 100.000دج إلى 10.000هف كغراهة هالية 
جريهة تأدية خطبة هخالفة لمهٍهة الىبيمة لمهسجد أك يككف هف شأىٍا الهساس          -

ابية عقكبتٍا الحبس هف   05سىكات إلى 03بتهاسؾ الهجتهع أك اإلشادة باألعهاؿ اإلٌر
                                        دج200.000دج إلى 50.000سىكات كغراهة هالية هف 

.  العقوبات التبعية والتكميمية(-ب
في عمى كجكب الىطؽ بالعقكبات التبعية الهىصكص عميٍا 09هكرر  87تىص الهادة  

كىي القاف هف قاىكف العقكبات إذاهاتـ الحكـ بعقكبة جىائية،كالتي ٌي الحجر 06الهادة 
الحرهاف هف سىتيف الى  كلقد حدد الهشرع بٍذا الصدد هدةالحقكؽ الكطىية كالحرهاف هف 
اردة ههتمكات الهحكـك عميً صـة الثاىية هف ٌذي الهادة ىصت عمى ها الفقرعشر سىكت ،أ
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،كلكف دكف أف كههتمكاتً الخاصة  في إرتكاب الفعؿ تشهؿ الكسائؿ الهستعهمة ،كالتي
الة فيهكف هصاردة أهكاؿ لٍا عالقة بجريهة الهشرع غير أىً هف  باب العد يحددٌا

ابية ال غير ، كها أىً يهكف الحكـ بالعقكبات  اب أك هتحصمة جراء عهميات إٌر اإلٌر
 .1هف قاىكف العقكبات 09التكهيمية الهىصكص عميٍا في الهادة 

.  خفيفظروف التشديد والت : الفرع الثاني
اب ليست بجريهة أصمية بسيطة يرل بعض الفقً أف جريهة ا: ظركؼ التشديد -أ    إلٌر
قاىكف العقكبات زائد الغرض م هىصكص عميٍا ؼاؿجرائـ اؿىها ٌي جريهة هركبة هف كاإ 
ابي اإل ف ها إقترف بأٌر ابي ٌك ظرؼ هشدد كاإ خرل ة جريهة أم،كبالتالي فإف الغرض اإلٌر

ف جريهة فإبذلؾ بالعقكبات الهقررة لٍا ،إال أىىا ىرل عكس ذلؾ تشدد العقكبات هستدليف 
اب جريهة هستقمة اصميةاإل ليست ظرؼ تشديد  لكحدٌا كليست هركبة كهف ثهة فٍي  ٌر

إىً هف :ٌا ليست ظرؼ تشديد ىستدؿ بها يمي، كبقكلىا أف هعقدة  ىٍا جريهةكها في األهر أ
تشديد كيظاؼ اليٍا فقط ٌذا ىت بظرؼ قترا ها إذف تسهية الجريهة تبقى إالهستقر عميً أ

ؿ العهد هع سبؽ ح القتببظرؼ التشديد يص قترففإذا ها إ ذلؾ القتؿ العهدؿ ظرؼ كهثا
ابي تصبح جريهة إقترىت الجريهة اإلصرار كالترصد ،إال أىً إذا إ ابيبالغرض اإلٌر ة ٌر

. هىصكص عميٍا في ىصكص خاصة بٍا 
فإف ظرؼ التشديد في هحكهة الجىايات يككف بهكجب  ٌذا هف جٍة كهف جٍة آخرل  

اب فيىص عميٍا في اسئمة هحكهة الجسؤاؿ هست ىايات كالذم قؿ ،اها في جريهة اإلٌر
ابية تعهؿ عمى "ٌك ٌؿ الهتٍـ فالف هذىب إلرتكابً بتاريخ جىاية اإلىخراط في جهاعة إٌر

حكاـ الرجكع أل، ك إىً عىد  "بث الرعب في أكساط السكاف هع عمهً بذلؾ 
ل القاىكىي الصحيح فىصت عمى ىجدٌا ىصت عمى ظرؼ تشديد بالهعف 6هكرر87الهادة

ابية في الخارج  كعاقبً بالسجفالذم يىخرط في جهعية إعقكبة الجزائرم  الهؤقت هف  ٌر

                                                 
 هف قاىكف العقكبات  الجزائرم  09الهادة  - 1
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ذا ها لـ دج إ1.000.000دج الى  500.000ف ػػػسىة كغراهة ـ 20سىكات الى  10
ك هضاعفة العقكبة  تكف تستٍدؼ الجزائر،كبعدٌا ىص عمى ظرؼ التشديد لٍذي الصكرة ٌك

يهكف طرح  سؤاؿ بخصكص كفي ٌذي الحالة ،اؿ هكجٍة ضد الجزائرا كاىت االفعاذا ـ
فقط  تهكىىا لكحدٌا  02هكرر 87ٌذا الظرؼ ، غير أىً إذا ىص الهشرع عمى الهادة 

ابي ظرؼ هشدد ك أف القكؿ  عمى الجرائـ الهىصكص عميٍا في قاىكف  الغرض اإلٌر
  1979لسىة  625دة األكلى هف قاىكف ،كها ىص عميً التشريع الهصرم في الهاالعقكبات

اب أك قمب الىظاـ الدستكرم ظرؼ هشدد عاـ يسرم عمى الجرائـ  عمى أف قصد اإلٌر
 عميٍا بعقكبة خالؼ السجف هدل الحياة كيقضي الىص الهرتكبة بٍذا القصد كالهعاقب

ة ٌذي تجدر هالحظتً أف الهشرع  شدد في عقكب كهاالهقررة بهقدار الىصؼ  العقكبة بزيادة
اب سياسة ردعية هشددة، كىص هباشرة  الجريهة ألىً إعتهد في العقكبة عمى جريهة اإلٌر

ذا ها تقميص هجاؿ ظركؼ التخفيؼ يظٍر في  عمى العقكبات الهشددة ٌك
قاىكف 53ٌي الهادة القاعدة العاهة في ظركؼ التخفيؼ  :من العقوباتالتخفيف  -ب

ابية كتخربأعهاؿ إعقكبات غير أف هرتكبي األفعاؿ الهكصكفة  يبية ال يستفيدكا هف ٌذي ٌر
اب في ىص خاصالهادة  ي كىص عمى التخفيؼ هف عقكبة جرائـ االٌر الهادة  بٍا  ٌك

:  1كالتي ٌي كها يمي 8هكرر 87
عىدها تككف عقكبة السجف الهؤبد  عشركف سىة سجىا -
. الىصؼ عىدها تككف العقكبة الصادرة عقكبة سجف هؤقت  -
حظ عمى ىص ٌذي الهادة أىٍا ىصت عمى التخفيؼ في هادة الجىايات فقط كالشيء الهال 

كعمى العقكبة السالبة لمحرية فقط ،كعميً يهكف تطبيؽ ظركؼ التخفيؼ الهىصكص عميٍا 
ابية أكؽ ع  53في الهادة  .                 تخريبية  عمى الجىح الهكصكفة بأفعاؿ إٌر

                                                 

اب كتشريعات الهكافحة في الدكؿ ا، أبك الفتح الغىاـ هحهد  - 1         65صلديهكقراطية، هرجع سابؽ اإلٌر
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أحكاـ  ستة عشرسىة كلـ يكهؿ الثاهىة عشر  بالىسبة لمحدث الذم بمغؽ ىطبٌؿ كلكف  
  ال ىًفي رأيىا أ أم ٌؿ يستفيد هف عذر صغر السف ؟ هف قاىكف العقكبات 50الهادة 

اب عف القاعدة العاهة في ،ألىٍا إستثىاء خاص ب يستفيد هف أحكاـ ٌذي الهادة جريهة اإلٌر
ت ال تطبؽ أحكاـ ككذلؾ فإف هحكهة الجىايا السف ، صغر ظركؼ التخفيؼ ككذلؾ  عذر

ىها هحكهة األحداث كها أىً إذ يستفيد فها العبرة هف جعؿ إختصاص  50الهادة  ؽ ع كاإ
،غير أىً إذا كاف هتابع هف أجؿ جىحة  ىً اإلستفادة هىٍا كبالتالي ال يهؾلهعاقبتً 

ابي أك تخريبي ،فيهكىىا أف ىطبؽ عميً أحكاـ الهكاد  هف  53ك 50هكصكفة أىٍا عهؿ إٌر
فإىً يستفيد هف أحكاـ الهادة سىة  16ك سىة 13ها بالىسبة لمحدث الذم سىً بيف ، أؽ ع 

هف ؽ ع ككىً حدث كيحاكـ في هحكهة األحداث ، أها بالىسبة لمحدث الذم لـ يكهؿ  50
                                      .الثالثة عشر ال تكقع عميً سكل تدابير الحهاية أك التربية 
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رىاب في القانون الدولي  جريمة اإل    : الثانيالفصل 
نظرا إلنتشار جريمة اإلرىاب في العالـ كشمكليا عمى أكثر دكلة إستكجب معو تحرؾ           

المجتمع الدكلي لمكقكؼ عمى نقاط التجريـ في القانكف الدكلي الجنائي كالذم يعرؼ عمى أنو 
مصدرىا مف العرؼ الدكلي كالمعاىدات كالمكاثيؽ  مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تجد

الدكلية ،كالتي تبيف ماىية الجرائـ الدكلية كالمبادلء العامة التي تحكميا مف أجؿ ردع كمعاقبة 
في كثير مف مقترفييا كصيانة األمف ك اإلستقرار الدكلييف ،كيستعيف القانكف الدكلي الجنائي 

ا أنو يشمؿ مجمكعة اإلشكاالت الجزائية التي تطرح عمى كـ1 امو بالقانكف الجنائي الداخميأحؾ
كلقد حدد بيذا الصدد مشركع التقنيف العاـ الخاص بالجرائـ ضد السالـ  2المستكل الدكلي

مكاد  04اغت ىذا المشركع في قامت المجنة الدكلية المكمفة بيذا العمؿ كصككالبشرية كأمنيا ، 
كأمف البشرية المذككرة في ىذا ، رائـ ضد السالـ نصت المادة األكلى منو عمى تصنيؼ الج ،

التقنيف تعد جرائـ دكلية كيجب معاقبة األفراد المسؤكليف عنيا ، كما نصت المادة الثانية منو 
عمى الجرائـ ضد السمـ كأمف البشرية كالعدكاف كذكرت الفقرة السادسة مف نفس المادة عمى 

أك تشجيعيا أك السماح ، رىابي في دكلة أخرل مباشرة سمطات الدكلة أنكاعا مف النشاط اإل
كبذلؾ  ،3لسمطات الدكلة بنشاط منظـ ، الغرض منو تنفيذ األعماؿ اإلرىابية في دكلة أخرل

 .    أعتبر اإلرىاب مف أبرز صكر الجرائـ الدكلية ،كبدأ اإلىتماـ بمكضكعاتو
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                                     ماىيــة اإلرىاب في القانون الدولي:  المبحث األول
لقد أضحى مف الضركرم التعرض لمفيـك اإلرىاب الدكلي ،كليذا عقد المجتمع           

تحديد المقصكد  ففي ظؿ القانكف الجنائي الدكلي ،كأالدكلي العـز عمى محاكلة إيجاد مفيـك لو 
قميمية تكتسي أىمية متزايدة باإلرىاب كفقا لما نصت عميو اإلتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ك اإل

، كرغـ ذلؾ فال ىديدا حقيقيا ألنو يعكس كجية نظر حكؿ ىذه الظاىرة ،ك التي أصبحت تشكؿ ت
يكجد إطار مكحد لمكاجية ىذه الظاىرة كرغـ تعدد المحاكالت لتعريفو مف خالؿ ما تمثمو قكاعد 

ديد مفيـك اإلرىاب الدكلي  القانكف الدكلي كقرارت المنظمات الدكلية مف ضكابط يمكف بيا تح
األمر الذم يمكف مف اإلحاطة بيذه الظاىرة كبذلؾ يمكف محاربتيا غير أت مشكمة تعريفو عمى 

ق المستكل الدكلي كاإلقميمي بنفس الدرجة التي كاجيتو  عمى المستكل الكطني ، ككف مفيـك
ؼ كجيات نظر ككذا إختالمنصكص عمييا في القانكف الدكلي  يتالمس مع أعماؿ إجرامية

                                                                        . الدكؿ حكؿ مفيكمو فيناؾ مف تدخمو ضمف األعماؿ المشركعة
  .                                                  مفيوم االرىاب في القانون الدولي: ول المطمب األ

المستكيات اإلعالمية كالثقافية كالسياسية  ح اإلرىاب عمى جميعبإزدياد تداكؿ مصطؿ 
إستكجب إيجاد تعريؼ لو عف طريؽ اإلتفاقات الدكلية، غير أف تعريؼ أية مسألة تعرض 

لمحكار في النطاؽ الدكلي تعتبر قضية بالغة الصعكبة ، كما حدث عند محاكلة تعريؼ الجندم 
تعريؼ العدكاف  منذ بداية منتصؼ القرف التاسع  في محادثات جنيؼ ، كما حدث عند محاكلة 

لى غاية  صدكر قرار تعريؼ العدكاف رقـ  ، نفس  19741أفريؿ  12المؤرخ في  3314عشرا 
، كقبؿ التطرؽ إلى محاكالت تعريؼ المشكمة طرحت عند محاكلة إيجاد تعريؼ مكحد لإلرىاب

الدكلية لإلرىاب ، فيرل البعض  اإلرىاب عمى المستكل الدكلى ، يستكجب عمينا التطرؽ لمصفة
، إذتـ إستبعاد األفعاؿ التي تعتبر مف الشؤكف الداخمية إلرىاب ال يمكف أف يككف دكلياأف ا

الخاصة بالدكلة ،كلقد إنقسـ مكقؼ الفقو الدكلى مف الخاصية لإلرىاب عمى إتجاىيف اإلتجاه 

                                                 
1
 14 المؤرخ 29- 3314 الجمعيت العامت لألمم المتحدة لقرار 1974 لسنت 3314رقم  الجمعيت العامت لألمم المتحدة قرار  - 

 1994ديسمبر /كانون األول
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ؿ قادرة عمى خمؽ خطر عاـ ، أم اإلستعماؿ الغير مشركع لكسائ( إتجاه الخطرالشامؿ )االكؿ 
أك تدمير أسس كؿ تنظيـ إجتماعي كيعد ذلؾ إرىابا دكليا ، غير أنو مايعاب عمى ىذا اإلتجاه 
تجاه ثاني ينظر إلى أسمكب تنفيذ  أنو يحتاج إلى تحديد مدلكؿ أسس التنظيـ اإلجتماعي ، كا 

لقد أضافت منظمة ك  1اؿ عمى المستكل الدكلي كالتي تتـ بكسائؿ تخمؽ خطرا عاماعـاأل
                                                          :لية لإلرىاب ،كىيالشرطة الجنائية األنتربكؿ عناصر أخرل لمصفة الدك

إذا كانت األىداؼ المعمنة مف مرتكبيو تمس أكثر مف دكلة                              -
نتيى في بمد أخر                                           إذا بدأ إرتكابو في بمد            - كا 

إذا مس الضرر الناجـ عنو دكؿ أك منظمات دكلية                                        -
كبالتالي يمكننا القكؿ ك أف الصفة الدكلية ىي التي تميز بيف اإلرىاب الدكلي ك الكطني 

إذا لحؽ ىذه الصفة أحد عناصره المادم أك الشخصي ،أك  ، فاإلرىاب يككف دكليا(الداخمي)
.                                                      كاف مرتبط بجريمة دكلية 

كعميو يمكف القكؿ أف مفيـك اإلرىاب عمى المستكل الكطني أك الدكلي ىك مفيـك كاحد يعني  
مف في فرض السيطرة كتحقيؽ األىداؼ التي إستخداـ العنؼ لخمؽ حالة مف الرعب كالفزع ، تؾ

يرمي إلييا الفاعؿ ، كلقد عكست اإلتفاقيات ك المعاىدات الدكلية كاإلقميمية كاإلعالنات 
كالمكاثيؽ كالمؤتمرات كالندكات الدكلية اإلختالؼ الحاد بيف الدكؿ فيما تشممو أعماؿ اإلرىاب 

رىاب، لقد أطمؽ مصطمح اإلرىاب الدكلي الدكلي ،كسكؼ نتناكؿ مكاقفيا حكؿ تحديد مفيـك اإل
عمى مستكل اإلتفاقيات الدكلية في المؤتمر الثالث لتكحيد قكانيف العقكبات الذم إنعقد في 

.  1930،2برككسؿ سنة
مؤداه اإلستخداـ المتعمد لمكسائؿ القادرة عمى إيجاد خطر كتـ كضع تعريؼ لإلرىاب   

دد سالمة كصحة اإلنساف كيدمر الممتمكات مشترؾ إلرتكاب فعؿ يعرض الحياة لمخطر كيو
أك الضارة  ، ك إشعاؿ المكاد الخانقة ، المادية كتتضمف ىذه األفعاؿ الحرؽ كالتفجير كاإلغراؽ

                                                 

 616مرجع سابؽ ص،اإلرىاب ك البنياف القانكني لمجريمة،إمػػاـ حسنيف عطػػػػا اهلل  - 1
 01ص  1994ربي طبعة تكزيع دار الفكرالع ،اإلرىاب الدكلي كمسؤكلية شركات الطيراف،ريحي أحمد البنا  - 2
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ثارة الفكضى في كسائؿ النقؿ كالمكاصالت كالتخريب في الممتمكات الحككمية كخدمات المرفؽ  كا 
أك األغذية مما ينتج عنو أمراض سكاءا  ، بتسميـ مياه الشر فيالعاـ كالتمكيث كالتسبب عمدا

ف مسألة اإلرىاب لـ تثر بشكؿ جدم أ لإلنساف أك الحيكاف أك النبات،كما أف الفقو إتفؽ عمى
ككزير الخارجية الفرنسي ( إسكندر األكؿ)عمى النطاؽ الدكلي إال بعد إغتياؿ ممؾ  يكغكسالفيا 

كالتي عمى أثرىا أخذت الحككمة  1934عمى يد أحد الكطنيف الكركات في مرسيميا عاـ 
، كبذلؾ صدرت أكؿ 1الفرنسية أنذاؾ زماـ المبادرة كطالبت المجتمع الدكلي بتجريـ اإلرىاب 

إتفاقية يعتبرىا الفقو أكؿ محاكلة دكلية لتقنيف اإلرىاب عمى المستكل الدكلي ،كىي إتفاقية جنيؼ 
نصت الفقرة الثانية ،ؼاىدة اإلرىاب ، كالتي سميت بمع 1937نكفمبر  16التي إنعقدت بتاريخ 

جية ضد دكلة كمف مادتيا األكلى عمى أف تعبير األعماؿ اإلرىابية يعني األعماؿ اإلجرامية الـ
في أذىاف األشخاص معينيف أك مجمكعة مف األشخاص أك  ما ،كتستيدؼ خمؽ حالة رعب

إلرىاب بصفة عامة ؼ ا، األكؿ كص،كلقد إعتمدت ىاتو اإلتفاقية عمى تعريفيف2عامة الجميكر
 24إرىابية ، غير أنو رغـ مشاركة ىامكعة مف األعماؿ ك إعتبرتبتعداد مج قاـكالتعريؼ الثاني 

كبمكجب قرار رقـ  .دكلة في ىذه اإلتفاقية لـ يصادؽ عمييا سكل دكلة كاحدة كىي اليند
المتحدة ،كمفت الجمعية العامة لمنظمة األمـ  1972سبتمبر  23صادر بتاريخ   61418/5

لجنتيا السادسة بدراسة أساليب منع اإلرىاب الدكلي ، ككنو بناءا عمى طمب األميف العاـ 
المؤرخ في  8969يتجاىؿ حياة الناس كيعرض حرياتيـ األساسية لمخطر، كبمكجب القرار رقـ 

إلرىاب قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إنشاء لجنة خاصة بدراسة ا 1972ديسمبر  18
كالتي بعد أف بدأت أعماليا كزعت اإلرىاب عمى المستكل الدكلى دكلة  35مف عضكية  تتككف

                                                                                                 :بيف أربعة مناطؽ كىي
يف المممكة المتحدة منطقة العالـ الغربي ،كأبرز صكرة لإلرىاب فييا ذلؾ الذم يمارس ب -

يرلندا كبيف الكاليات المتحدة األمريكية ك ككبا                                    .كا 
                                                 

 268صمرجع سابق عبد اهلل سميماف سميماف المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي - 1
                                   514كالدكلي مرجع سابؽ ص   ، اإلرىاب في القانكف الجنائي عمى المستكييف الكطني، محمد مؤنس محب الديف  - 2
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                                                                                           .منطقة العالـ اإلشتراكي حيث حكادث العنؼ بيف تشيككسمكفاكيا ك اإلتحاد السكفياتي  -
سرائيؿمنطقة الشرؽ األكسط الذم تمارس فيو أعماؿ العنؼ  - .          بيف العرب كا 
.                                                                       منطقة دكؿ عدـ اإلنحياز -

ب الباردة بيف كتبيف كذلؾ لياتو المجنة أف اإلرىاب لعب دكرا ىاما في تصاعد حدة الحر
جنة مشركع إتفاقية مكحدة بشأف اإلجرءات القانكنية ؿالكتمتيف الشرقية كالغربية كعندما كضعت اؿ

إف اإلرىاب الدكلي يعد "، كعبرت عف خصائصو كما يمي  1980لمكاجية اإلرىاب الدكلي عاـ 
بمفرده أك عمال مف أعماؿ العنؼ الخطيرة أك التيديد الذم يصدر مف فرد ،سكاءا كاف يعمؿ 

اإلشتراؾ مع أفراد أخريف  كيكجو ضد األشخاص أك المنظمات أك األمكنة أك كسائؿ النقؿ  
 .كالمكاصالت أك ضد الجميكر 

أك  قصد التسبب في جرحيـ أك مكتيـ ، أك تعطيؿ فعاليات ىذه المنظمات الدكليةم  
أك العبث بكسائؿ النقؿ  أك ضرر أك أذل بيذه األمكنة أك الممتمكات ،التسبب في إلحاؽ خسارة 

كالمكاصالت بيدؼ إفساد عالقات الصداقة بيف الدكؿ أك بيف مكاطني الدكؿ المختمفة ،أك إبتزاز 
تنازالت مف الدكؿ ، كما أف التأمر عمى إرتكاب أك التحريض العاـ عمى إرتكاب الجرائـ يشكؿ 

    .جريمة إرىاب
مؤتمرىا الثاني كنصت عمى أف عقدت لجنة القانكف الدكلي  1984سبتمبر 23كفي   

أعماؿ العنؼ التي تعد مف قبيؿ اإلرىاب الدكلي ، ىي كؿ األفعاؿ التي تحتكم عمى عنصر 
دكلية كيككف مف  برياء ، أك مف مف يتمتعكف بحمايةدكلي كالتي تككف مكجية ضد مدنيف أ

الدكلي سكاءا دكلية، بغرض إثارة الفكضى كاإلضطراب في بنية المجتمع شأنيا إنتياؾ قاعدة 
ىا إرتكبت ىذه األفعاؿ في زمف السمـ أك في زمف الحرب كىي تتميز عف الجرائـ  التقميدية بأف

إنعدـ عنصر الدكلية فإف جميع األفعاؿ تعالج عمى نحك  جرائـ ضد السمـ كاألنسانية،أما إذا
عدة معاىدات  مالئـ مف قبؿ كؿ دكلة بنفسيا ككفقا لقكانينيا الداخمية، كفي نفس السياؽ صدرت

إقميمية تتطرؽ لمفيـك اإلرىاب ،كإتفاقية منظمة الدكؿ األمريكية لمنع كمعاقبة أعماؿ اإلرىاب 
كالتي تـ  1981التي تأخذ شكؿ جريمة ضد األشخاص ، كالتي إنعقدت في كاشنطف سنة 
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 دكلة ، كما أنيا ال تتناكؿ مكضكع اإلرىاب 22دكؿ أعضاء فقط مف بيف  08إقرارىا مف طرؼ 
نما أكردت أعماؿ إجرامية كصفت عمى أنيا إرىابية كما  ك عت عنيا الطابع السياسي أنيا نزكا 

 ،كالتي27/01/1977رىاب المنعقدة في ستراسبكرغ بتاريخ فاقية األكربية لمنع كمعاقبة اإلاإلت
غتياؿ ىانز1972رىابية مثؿ حادث ميكنيخ عاـ ىا بعض الحكادث اإلسبؽ ختطاؼ كا  مارتف ،كا 
شترطت ، كما إرىابية قد تركت سمطة تقديرية لمدكلة في إعتبار بعض األفعاؿ إكؿ،1977سنة 
رجة معينة مف ف ينطكم عمى ديجب أ رىابياتفاقية إلعتبار الفعؿ غير مشركع عمال إاإل

الجسامة العدكانية ،كما كشفت العديد مف التقاريرالمقدمة مف رجاؿ األمف كاإلستخبارات في أكربا 
يطاليا ك إسبانيا  ، أف ما كانت تعانيو بعض الدكؿ مف إرىاب داخمي كفرنسا كألمانيا الغربية كا 

،ليس إرىابا داخميا فحسب فمقد كانت الجماعات اإلرىابية تتعاكف في السبعينات ك الثمانينات 
إلى حد نشكء ظاىرة سماىا بعض euroterrorismeبعضيا البعض تعاكنا لكجستيكيا  

ربي كما أف الدكؿ العربية إجتيدت في ىذا المجاؿ رغـ أنيا محدكدة المحمميف باإلرىاب األك
                                                                              :1خرل كنذكر منيااأل مقارنة بالدكؿ

أعماؿ ىذا المجمس في جدكؿ مجمس كزراء الداخمية العرب ،أيف تـ إدراج اإلرىاب في   -
دمت مصر مشركعا شامال لمكاجية يف ؽأ1995المنعقد في جانفي اعو الثاني عشر جتـإ

.                                                                                               1996في جانفي المنعقد جتماع  الثالث عشر اإلرىاب تـ إقراره في  اإل
رىاب في دكرتو السادسة كالعشريف المنعقدة في كالذم ناقش اإل مجمس كزراء اإلعالـ العرب -

ة  ػػػػػػػػتصدرت قضي، كفي الدكرة الثامنة كالعشركف 1993القاىرة عاـ 
.                   .                                             اإلرىاب جدكؿ أعماؿ المجمس

ية اإلرىاب في اإلجتماع التاسع المنعقد في بدأ إىتمامو بقض:مجمس كزراء العدؿ العرب  -
،ك تـ تأجيؿ  تفاقية عربية مشتركة لمنع التطرؼ،كالذم دعي فيو إلى صياغة إ1994فريؿ أ

را يقضي صدر قراالذم أ 1995المنعقد في نكفمبر جتماع الحادم عشرمناقشة المشركع إلى اإل
                                                 

الطبعة األكلى سكريا  دار الفكر، اإلرىاب الدكلي كالنظاـ العالمي  الراىف، دكتكر محمد عزيز شكرم أمؿ يازجي كاؿ - 1
                                                     38ص2002
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ىكد التعاكف العربي عمى إبراـ ج سفرتكلقد أ األعضاء تفاقية عمى الدكؿبتعميـ مشركع اإل
لية كالعدؿ العرب في القاىرة رىاب الصادرة عف مجمس كزراء الداخاإلتفاقية العربية لمكافحة اإل

مادة 42عمى  كتحكم،كالتي تتككف مف ديباجة كأربعة أبكاب 1998سنة  مف فريؿفي شير أ
بو  فعاؿ العنؼ كالتيديدعؿ مف أالمادة األكلى منيا في فقرتيا الثانية اإلرىاب بأنو كؿ ؼعرفت ،ك

جماعي كييدؼ إلى إلقاء   كإجرامي فردم أا لمشركع يقع تنفيذغراضو أيا كانت بكاعثو أك أ
يذائيـ  أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر أك إ ر لحاؽ الضرالرعب بيف الناس كا 

ىا أكاإلستيالء عمييا أك تعريض بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك األمالؾ العامة أك الخاصة أك إحتالؿ
ىابية بأنيا أية رالفقرة الثانية مف نفس المادة الجريمة اإل ،كما عرفت حد المكارد الكطنية لمخطرأ

ك ة متعاقدة أك عمى رعاياىا أدكؿة ما لغرض إرىابي في أترتكب تنفيذالشركع فييا جريمة أك
                                                       .             ىا يعاقب عمييا قانكنيا الداخمي مصالح

ضافة إلى اإلتفاقيات الدكلية التي تمت في إطار األمـ المتحدة كالتي تناكلت أشكاال معينة مف  كا 
ستمرت الجيكد لتكصؿ إلى إتفاقية دكلية مكحدة بشأف مفيـك ىذه الجريمة إزاء عدـ ااالرىاب كا  

          :خاصة كالتي ىيالدكلية مف خالؿ المجاف اؿ
لدكلي اإلرىاب ا تفقت عمى خطكرة ظاىرة كلقد إ 1رىاب الدكلي المجنة الدكلية الخاصة باإل -

رىاب كمدل التصدم لو إال أنو تباينت مكاقفيا مف مسألة التعريؼ الدكلي لإل كعمى ضركرة
ىي لجنة :انكف الدكلي لؽلجنة ا . -بد قبؿ تعريفو يبدا بالبحث عف سبؿ المكافحة ك الأضركرتو 
 ، كتـ إدراج مكضكع اإلرىاب الدكلي في جدكؿ أعماليا منذ تأسيسيا سنةمـ المتحدةتابعة لأل
لجمعية القانكف الدكلي عاـ ،كلقد ظير تعريؼ االرىاب في لجنة االرىاب التابعة 1947
ألشخاص تيديد بو يقـك بو الفرد كيكجو ضد اكاؿبأنو أم عمؿ خطير مف أعماؿ العنؼ أ1981

فراد ، كبذلؾ لـ تتطرؽ سكل إلى إرىاب األك المكاصالتكالمنظمات أك األمكنة أكأنظمة النقؿ أ
إلرىاب إال أنيا عرفت ا.1984فس المكقؼ في تقريرىا عاـ رىاب الدكلة كما كاف ليا فإ  دكف
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نيا األعماؿ اإلجرامية المكجية ضد دكلة أخرل أك سكانيا كمف شأ بأنو1988في تقريرىا لعاـ 
. الجميكر ك لدلإثارة الرعب ضد شخصيات أكمجمكعات مف األشخاص أ

ضافة إ  فقد صدرت في مجاؿ البحث كمحاكلة إيجاد تعريؼ لإلرىاب لى ىاتو المجاف كا 
:  منيا عالنات الدكليةمؤتمرات كندكات كقرارت كا  

األكلى كتفرعت عنيا ثالثة لجاف  1972الجمعية العامة لسنة  شكمت ىذه المجنة بقرار  
التدابير تختص بتعريؼ اإلرىاب كالثانية بدراسة األسباب الكامنة كراءه كالثالثة تبحث عف 

                                                                  .رىاب الدكلي    الالزمة لمنع كمكافحة اإل
ؤتمرىا الخامس سنة مؤتمرات األمـ المتحدة لمنع الجريمة المنظمة ،كالتي عقدت ـ  -

نتيى إلى ص1978 عكبة تعريؼ بجنيؼ كالذم درس العنؼ ذك األىمية عبر القكمية كالعالمية كا 
 .    خمك القكانيف الداخمية مف تعريؼ كفكرة محددةرىاب نظرا ؿاإل
المنظمة   ت ىذه،بدأنتربكؿلمتخصصة كمنظمة الشرطة الجنائية أمؤتمرات المنظمات ا  -

العنيؼ كتناكلت  جراـاإل  كالتي ترتكبيا الجماعات المنظمة أ عماؿ العنؼبإطالؽ مصطمحات أ
 .    رىابفقط جرائـ تكصؼ إ

 نما صدرت ميثاؽمنظمة المؤتمر اإلسالمي ىي األخرل لـ تتطرؽ لتعريؼ اإلرىاب كا   -
ديسمبر  15في  (المغرب األقصى)جتماعيا بالدار البيضاءالشرؼ لمكافحة االرىاب عمى اثر إ

1994                                    .                                      .         
دكة برككسؿ حكؿ منيا فأما بالنسبة لمندكات الدكلية فينالؾ مف تطرؽ لمكضكع اإلرىاب،  

ك رت عدـ كجكد مفيـك قائـ بذاتو لإلرىاب أؽكالتي أ1973تعريؼ كمقاكمة اإلرىاب لسنة 
  .                   لو في القانكف الدكلي المعاصرتعريؼ محدد 

ىذا المجاؿ عف الجمعية العامة   العديد منيا في أما بالنسبة لمقرارات الدكلية فصدر  
فع عالف المتعمؽ بمبادلء الد، تتضمف إدانة أعماؿ اإلرىاب كلقد صدراإلمـ المتحدةلأل

كالذم  1970رتيا الخامسة كالعشريف لسنة كالصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  دك
لى إرىاب الدكلة كصكرة مف صكر اإلرىاب الدكلي   .             أشارا 
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نو لـ أ الككذا الحدكد التي كضعت لو،إ كثيرة لإلرىاب تعريفاتكجكد  يتضح مما سبؽ  
سائؿ مف الـلة اإلرىاب إذ أف مسأكجكد تعريؼ جامع مانع لحقيقة اإلرىاب الدكلي ، يالحظ

                                                                                                     .                  التي ضاقت فييا الفكارؽ عند الدكؿ
ىاب الدولي وما يختمط بو من صور  راإل:الثاني المطمب
قد يختمط مع عدة صكر خذ عدة أبعاد ،كالصفة الدكلية لعمؿ إجرامي قد يأفاء إف إلض        
             تي سكؼ نتطرؽ ليا فيمايمي ، كاؿفي القانكف الدكلي  دة سابقا مكجك

غمب العنؼ السياسي ظاىرة عالمية  تعرفيا أيعتبر  : رىاب الدولي والعنف السياسياإل -1
سياسي تركزت عمى يفات العنؼ اؿغمب تعر، فيك مزج بيف معنى العنؼ كالسياسة كأالمجتمعات

الذم  نكاع العنؼ الداخمي، كىك نكع مف أغراض سياسيةإستيداؼ القائميف بالعنؼ لتحقيؽ أ
ف مف ىـ فييا إلى مف ك ـ،أفيكجو الى الممسكيف بيا بيدؼ نزعيا يدكر حكؿ السمطة ،

. ىك تعبير عف إيديكلكجية سياسية العنؼ السياسي ؼ،ينازعكنيـ إياىا 
كاإلرىاب في الكسيمة المستعممة كالتي ىي العنؼ، غير أف  اسيالعنؼ السيكيتطابؽ  

كأف أغمب  العاـ كليس جريمة سياسية العنؼ المرتكب بو اإلرىاب يعد جريمة في القانكف
التشريعات تحرص عمى إبعاد اإلرىاب عف السياسة كما ىك المكقؼ األمريكي ، فاإلرىاب رغـ 

، فمقد قاؿ يجب عدـ إستخدامو كسالح سياسي حدكثو عمى جكانب سياسية متعددة إال أنو 
أنو ىناؾ عنفا يحرر كعنفا يستعيد كعنفا أخالقيا كعنفا غير أخالقي  1922مكسكليني سنة 

                                                                             .    ،كمف الكاضح أف اإلرىاب عنؼ غير أخالقي
رىاب الدولةاإلرىاب الدو -2  يحدث إرىاب الدكلة في الدكؿ الدكتاتكرية التسميطية ،  : لي وا 

رىابو  ، فالدكلة اإلرىابية ىي التي تسعى لتأميف كالء شعبيا عف طريؽ الني تقـك بقير شعبيا كا 
كما كاف الحاؿ عميو في عيد  1التخكيؼ كاإلكراه ألنيا عاجزة عف تأمينو بأساليب مشركعة

شخاص الذيف يحدثكف الفزع لؾ فإف إرىاب الدكلة ينصب مكضكعو عمى األركبيسبيركىتمر،كبذ

                                                 

.    236سابؽ صمرجع  الجنائييماف سميماف المقدمات األساسية في القانكف الدكلي عبداهلل سؿ - 1
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دارية عسؼ في السمطة سكاء كانت سياسية أك إدكلة بالتاؿرىاب إ كيتعمؽ مكضكع،كالرعب 
إرىاب كلكف ،مستعممة في ذلؾ العنؼ لتحقيؽ أىدافيا إضافة الى كسائؿ أخرل غير مشركعة ،

ىيف مف حيث الكسائؿ المستعممة نيما متشابرغـ أكلي رىاب الدالدكلة مختمؼ تماما عف اإل
غير مشركعة، إال أنو ىناؾ إختالفات بينيما كذلؾ مف عدة  ىداؼلإلرىاب مف أجؿ تحقيؽ أ

:                                                                                  أكجو ىي
ال تحكؿ )الجاني مف لو سمطة في البالد  ف يككفلكي تقـك جريمة إرىاب الدكلة يجب أ    - كا 

                  ف يككف عمى رعاياه، كيجب أ(ك جماعي إلى إرىاب فردم أ
ككف غير مشركعة في قانكف الدكلة أما اإلرىاب ف تالمستعممة يجب أ بالنسبة لمكسائؿ  -

كلة ، كما أف الكاليات المتحدة الدكلي فيك أكثر إتساعا مف إرىاب الدكلة الذم ال يتعدل إقميـ الد
.    1األمريكية كضعت قائمة تعدد فييا الدكؿ اإلرىابية 

لؾ بذعادة ما يدعي اإلرىابيف أنيـ في حالة حرب ليظفكا  : رىاب الدولي والحروباإل-3
مف مظاىر العنؼ السياسي المبرر أك  ف الحرب قد تككف مظير،ألعماليـ الشرعية عمى أ

مت بيا دكلة لرد العدكاف ، كما اف اإلرىاب قبؿ إنشاء األمـ المتحدة قد ا ما قاذالمشركع إ
 أنو جريمة حرب ، 1943أكتكبر 02صنؼ مف طرؼ المجنةالرسمية لجرائـ الحرب في تاريخ 

كلقد جاء مشركع التقنيف العاـ الخاص بالجرائـ ضد السالمة البشرية كأمنيا ، قامت المجنة 
مف المادة الثانية  13ك12لمشركع في أربعة مكاد، كنصت الفقرة الدكلية المكمفة بو بصياغت ا

عمى جرائـ الحرب كالتي ىي األفعاؿ المرتكبة إخالال بقكانيف كعادات الحرب، كالتي ىي التأمر 
،كلقد ميز أمف البشربة أك التحريض عمييا بقصد إرتكاب إحدل الجرائـ ضد اإلنسانية أك ضد

بيف الجرائـ المرتكبة ضد السكاف المدنيف في األقاليـ المحتمة   النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبرغ
كالتي تعتبر جرائـ حرب ،كالجرائـ التي ترتكب ضد السكاف المدنيف بدكافع عرقية أك دينية كالتي 

                                                 

 42ص مرجع سابقمحمدعزيزشكرم اإلرىاب الدكلي كالنظاـ العالمي الراىف أمؿ يازجي ك - 1
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 ىا كافقكاعد تتـ كفؽ شركط مجمس االمف  لمحرب كبعدىا سف، 1تعتبرجرائـ ضد اإلنسانية
 الغرضكما أف  ب نزاع سرمرىازعتيف أكاكثر، في حيف أف اإلاجية مباشرة لجماعتيف متنامك

       :فيما يميرىاب مختمؼ عف الحركب كتظير الفكارؽ بيف االرىاب الدكلي كالحركب مف اإل
 قميمي كاضح لتطبيؽ القانكف إ طارالتحديد الكافي فال يكجد لدييـ إ رىابييفإفتقاد اإل  -     

        .   عمييـالدكلي 
ساسا انكف الدكلي كرفضتو كالذم يعتبر أخرقت قكاعد الؽ رىابيةنظمات كالجمعيات اإلالـ -

انكف المطبؽ ،إذ ميـ مف حيث الؽ،ك إف التمييز بيف ىاذيف العمميف أمربركمصدر لقانكف الح
اف حركب فيطبؽ عمييا قكانيف الحركب ،ما اؿيطبؽ عمى األعماؿ اإلرىابية القكانيف العقابية أ

ابقة كانت بيف الحرب الشرعية كاإلرىاب الدكلي إالأنو ىناؾ صكرة أخرل مف العنؼ لسالمقارنة ا
 مشاكؿ عمى الصعيد الدكلي كىي مسألة اإلرىاب كحركب التحرير ثارت عدةالسياسي أ
                                                                .الكطنية 

نيا عمميات أ رعمىمفيـك حركب التحرمالفقو عرؼ لقد :اإلرىاب الدولي وحروب التحرير -4
فراد القكات المسمحة النظامية دفاعا عف المصالح تي تقـك بيا عناصر كطنية مف غير أالقتاؿ اؿ
،كعمى قياس القكانيف الداخمية التي تنص عمىالدفاع الشرعي  2جنبيةأك القكمية ضد قكة أالكطنية 

عمال بيذا المفيـك يسمـ المجتمع عف نفسو أك مالو ، كلرد العدكاف  كحؽ طبيعي لكؿ إنساف
الدكلي بأف الدفاع الشرعي ىك حؽ لمدكلة ك يتيح ليا الدفاع عف نفسيا ضمانا لحقيا في البقاء 

فالدكلة ليا الحؽ في ...إف حياة الدكؿ  كحياة األفراد "مكنتسيكيك  الفقيو ،كفي ىذا المعنى يقكؿ
كمف أجؿ ىذا فإف حركب التحرير أثارت عدت ،"قاء أخرأف تحارب ألف بقاءىا حؽ ككؿ ب

نكاع الحركب مف حيث ،إذ تختمؼ حركب التحرير عف باقي أ مشاكؿ عمى الصعيد الدكلي

                                                 

الديكاف الكطني ، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانيةعمى ضكء القانكف الدكلى الجنائي كالقكانيف الكطنية، عبد القادر بمقيرات  - 1
 157ص  2004لألشغاؿ التربكية الطبعة األكلى 

 2002حكراف سكرية طبعة .  ثامر إبراىيـ الجيماني مفيـك اإلرىاب في القانكف الدكلي دارالكتاب العربي الجزائركدار - 2
.     93ص
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التحرير فمنيا مف يصفيا ختالؼ كبير في مفاىيـ حركب ،إال أنو ىناؾ إتقرير المصير 
مف ميثاؽ  51نصت المادة  ناؾ مف يصفيا بحركب تحرير شرعية ، كلقدكه ،رىابيةبمنظمات إ

ليس في ىذا الميثاؽ مايضعؼ أكينقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ فرادل أك "األمـ المتحدة عمى أنو 
كذلؾ إلى جماعات في الدفاع عب أنفسيـ إذا إعتدت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء ىذه الييئة ،

ما أف الجمعية العامة ؾ،"أف يتخذ مجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ ك األمف الدكلييف
نما أكدت أيضا قانكنية  في عدة منقراراتيا لـ تؤكد فقط الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير كا 

 2621كالقرارالصادرعف الجمعية العامة رقـ،1 النضاؿ كالكفاح لبمكغ ىذا الحؽ بكافة الكسائؿ
 2787قرار كاؿ 30/11/1970الصادربتاريخ  2649كالقرار رقـ  12/10/1970بتاريخ

                :   لدفاع الشرعي كأنو مف شركط ا06/12/1981الصادربتاريخ 
كجكد عدكاف ينشيء حؽ الدفاع                                                                -
            الدفاع ضد ىذا العدكاف                                                               -

كيشترط في ىذا العدكاف أف يككف مسمحا كأف يككف ماسا بإحدل الحقكؽ الجكىرية لمدكلة ، 
،غير أنو في بعض األحياف يطمؽ تسمية اإلرىاب الدكلي عمى 2كالعدكاف عمى اإلقميـ اكالسيادة

 الدكلة التي تمارس دفاعا شرعيا عف حقكقيا الجكىرية، كلكف مف كجية نظر قانكنية فإف
 :                                           3ىيجكانب ك اإلرىاب الدكلي يختمؼ عف حركب التحرير في ثالثة 

ف كاف : مف حيث الطبيعة - حركب التحريرىي عسكرية شعبية، في حيف أف اإلرىاب الدكلي كا 
شعكب ،كما مف الممكف أف يأخذ الطابع العسكرم فإنو غير شعبي كعممياتو ال تحظى بتأييد اؿ

.                                                                            أف حرب التحرير تتصؼ بالكطنية عمى اإلرىاب الدكلي الذم ال يعرؼ معناىا 

                                                 

 89ص 2005كقية الطبعة االكلى أحمد حسيف سكيداف اإلرىاب الدكلي في ظؿ المتغيرات الدكلية منشكرات الحمبي الحؽ - 1
     152سابؽ صمرجع  الجنائيعبداهلل سميماف سميماف المقدمات األساسية في القانكف الدكلي  - 2
 176مرجع سابؽ ص، اإلرىاب ك البنياف القانكني لمجريمة، إمػػاـ حسنيف عطػػػػا اهلل  - 3
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أىدافو ق ضد العدكاف األجنبي كضد إف حركب التحرير تكج: مف حيث المكجو ضده  -
ضد  يف كاألبرياء مف الشعب،أما أعماؿ اإلرىاب فيي تكجوضد المكاطف تكجو العسكرية فال
  .           ناشرا بذلؾ الرعب لتحقيؽ السيطرة ،مف الدكؿاألبرياء ك أ

قرىا القانكف تستند لمجمكعة مف المبادلء التي أف حركب التحرير إ:مف حيث السند القانكني  -
ؼ بو المكاثيؽ الدكلية كأنيا ؿ ال تعتررىاب الدكلي فعلي كسار عمييا منذ القدـ،غيرأف اإلالدك

                                                .دانتو في جميع اشكالو أ
رىاب الدكلي كالجريمة المنظمة في طبيعتيما ابو اإلشتم :رىاب الدكلي كالجريمة المنظمة اإل -

ف كالىما بعض الكسائؿ في كتماثؿ ،العابرة لمحدكد كاستخداـ القكة المادية  تنفيذ العمميات كا 
،كما  1في العمميات  كيكمف تشابييما مف حيث التنظيـ كالسريةتسعى إلى افشاء الرعب ،

أشارت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عدة مرات عمى العالقة بيف اإلرىاب كالجريمة 
 1373 كقرار مجمس األمف رقـ 09/12/1994الصادر بتاريخ  49/60كقرارىا رقـ المنظمة 
كلكف ىناؾ إختالؼ كبير بيف المنظمات اإلرىابية كالمنظمات ، 28/09/20012بتاريخ 

م يرل أف باعثو نبيؿ كىك مقتنع بأف رىاب، فإف اإلقتناعاإلجرامية كيكمف  في الباعث كاإل
ربح جرامية تيدؼ لتحقيؽ لممجتمع ، أما المنظمات  اإل تحقؽ صالحا التي يقـك بيا األعماؿ
                                            .عتبار النبؿ كالشرؼألخذ بعيف اإلئؿ دكف اسابكافة الك

تعددت األراء الفقيية حكؿ تعريؼ الجريمة الدكلية ،  :رىاب الدكلي كالجريمة الدكليةاإل -
فتعرؼ عمى أنيا الفعؿ الذم يرتكب فيسبب إخالال بقكاعد القانكف الدكلي،كيككف ضارا 

التي يحمييا القانكف مع اإلعتراؼ ليذا الفعؿ بصفة الجريمة ك إستحقاؽ فاعمو  بالمصالح
،كلقد عرفيا الدكتكر عبد اهلل سميماف سميماف عمى أنيا كؿ عمؿ أك إمتناع عف عمؿ 3العقاب 

                                                 

اميةمثال منظمة األكلكية الحمراء اإلرىابية تعمؿ بنفس طريقة ماتعمؿ بعض المنظمات اإلرىابية مع المنظمات اإلجر غالبا- 1
المافي 

           45أحمد حسيف سكيداف اإلرىاب الدكلي في ظؿ المتغيرات الدكلية مرجع سابؽ ص - 2
                 10مرجع سابؽ ص، مفيـك اإلرىاب في القانكف الدكلي، ثامر إبراىيـ الجيماني - 3
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ة بضرر يمنعو العرؼ الدكلي كيدعك إلى المعاقبلح الدكلية أك اإلنسانية الكبرل يصيب المصا
قانكف الدكلي الجنائي مف خالؿ ع اؿصف مف،كتعتبرالجرائـ الدكلية كعة الدكليةعميو بإسـ المجـ

اإلتفاقيات كمف صكر الجريمة الدكلية إبادة الجنس البشرم كجرائـ ضد السمـ كاألمف اإلجتماعي 
ف صكر الجرائـ الدكلية كيعتبرىا رىاب صكرة ـ،كمف ثمة يرل أغمب الفقياء أف اإلشخاص لأل
                                                        .         شدىاأ
جرائم اإلرىاب في القانون الدولي                                         : المبحث األول   

أجمعت أغمب الدكؿ عمى ضركرة تجريـ اإلرىاب كغض النظر عف محاكلة              
ىا إرىاب دكلي ، كمف أىـ اإلتفاقيات التي صنفت تعريفو ، كبذلؾ صنفت أعماؿ إجرامية بأف

، كاإلتفاقية 1937األعماؿ اإلرىابية إتفاقية منع كمعاقبة اإلرىاب المنعقدة في جنيؼ سنة 
كالتي نصت عمى أف اإلرىاب الدكلي يعد  1977المنعقدة سنة األكربية الخاصة بقمع اإلرىاب  

                                          :جريمة دكلية تمارس مف خالؿ األفعاؿ التالية 
                                                                   .خطؼ الطائرات  -
                                      1971م كردت في إتفاقية مكنتلاير لسنةاألعماؿ الت -
                 الدبمكماسية صةكجية ضد األشخاص ذكم الحماية الخاكاألعماؿ الـ -
عتقاال غير مشركع  -   الجرائـ التي تتضمف إختطاؼ كأخذ رىائف كا 
الجرائـ التي تتضمف إستخداـ القنابؿ اليدكية أك القذائؼ أك الصكاريخ أك الخطابات كالطركد  -

. التي تحكم متفجرات مما ييدد حياة األشخاص لمخطر 
يض في أية جريمة مف الجرائـ السابقة                     الشركع أك اإلشتراؾ بالتحر  -
عامميف بالتصنيؼ السابؽ مف خالؿ رىاب في القانكف الدكلي كسكؼ نتطرؽ لجرائـ اإل   

 . المطمبيف التالييف
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 .اص ـــــــــضد االشخ ــــــــــــابجرائم اإلرىـ:طمب األول الم
مر الذم لظاىرة اإلرىاب في مساسيا بسالمة األشخاص األ القصكل خطكرةاؿف يكـ           

دكلي كاجو المجتمع اؿ لقدتمع الدكلي خاصة بعد أف أخذ أبعاد عالمية كحقيقية كلفت نظر المج
: ةىذه الظاىرة بعدة اتفاقيات نتطرؽ ليا في الفركع التالي

  اب ضد الحياة كالسالمة الجسديةجرائـ االره :الفرع األول
ت الدكؿ في المؤتمر الدكلي السادس لتكحيد قانكف العقكبات الذم إنعقد في تفؽلقد إ          

ككبنياغف ،عمى نصكص محددة بشأف الجريمة اإلرىابية كخاصة المكجية لإلعتداء عمى الحياة 
قميمية مف لرؤساء الدأك السالمة الجسدية  كؿ كالدبمكماسيف،كما عقدت عدة إتفاقيات دكلية كا 

                                                                           .أجؿ الحد مف ىذه الظاىرة سكاءا في عيد عصبة األمـ أك بعد إنشاء األمـ المتحدة
فاقية تعتبر أكؿ خطكة كبرل خطتيا ففي ىذه المرحمة صدرت أكؿ إت :مـ ففي عيد عصبة األ -

،كبعد أف ركزت لممعاقبة عمييا كأخرلمحاكمتياالدكؿ في شأف الجرائـ اإلرىابية ، إذ عقدت إتفاقا 
المادة األكلى عمى التعريؼ القانكني لإلرىاب نصت المادة الثانية منيا عمى تعداد األفعاؿ 

                                        : 1اإلرىابية كىي
األفعاؿ العمدية المكجية ضد رؤساء الدكؿ كالحككمات كغيرىـ مف األشخاص المذيف  -

كاألشخاص المكمفكف  يمارسكف إمتيازات رؤساء الدكؿ كخمفاءىـ بالكراثة أك بالتعيف ك زكجاتيـ 
بمياـ عامة ،عندما ترتكب ضدىـ أعماؿ إرىاب بسبب ىذه المياـ أك عند ممارستيـ ليا فعال، 

 .تبر صفة الشخص محؿ اإلعتداء شرطا أساسيا كتع
لتحقؽ ىذه الصكرة، كنصت كذلؾ عمى جرائـ التخريب العمدم أك إلحاؽ الضرر عمدا  

كقعت عمى ىذه  باألمكاؿ العامة أك المخصصة إلستعماؿ الجميكر المممككة لدكلة أخرل
حداث خطرا عاـ عمدا يؾاإلتفاقية كف مف شأنو تعريض ، أك تككف قد أقامتيا تمؾ الدكلة كا 

اإلنسانية لمخطر ، كما تجـر محاكلة إرتكاب ىذه الجرائـ كـ جرمت كذلؾ صنع كحيازة اك تقديـ 
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أك الحصكؿ عمى األسمحة أك الذخائر أك المفرقعات أك المكاد الضارة بقصد تنفيذ جريمة مف 
ل دكلة كاحدة ، إال فة الذكر كعمى الرغـ مف أف ىذه اإلتفاقية لـ تصادؽ عمييا سكؿالجرائـ السا

 حاكلة معالجة أحد مظاىر اإلرىاب كىك اإلرىاب المكجو ضد الدكلة   أنيا
بدأت الدكؿ تفكر في إتخاذ إجراءات أكثر فعالية سكاء :  عيد منظمة األمـ المتحدةك في   -

انية ىامتيف  األكلى إقميمية كالث تفاقيتيفأك الدكلي مما أدل إلى إبراـ إ قميميعمى المستكل اإل
                                                                       :دكلية كىما

، رىابمنظمة الدكؿ األمريكية بشأف منع كمعاقبة أعماؿ اإل تفاقيةكىي إ : ولىاإلتفاقية األ     
التي كبتزاز المرتبطة بيا الطبيعة الدكلية التي تأخذ شكؿ الجرائـ ضد األشخاص كأعماؿ اإل

 كلى في مجاؿ حماية،كتعتبر ىذه اإلتفاقية األ1971فيفرم 02إنعقدت في كاشنطف بتاربخ 
ع إتفاقية األمـ المتحدة ،كتتعرض ىتدت بو الدكؿ عند كضالدبمكماسييف كىي النمكذج الذم إ

إلى أعماؿ الخطؼ كالقتؿ كاإلعتداءات األخرل المكجية ضد حياة كسالمة  ساساىذه اإلتفاقية أ
المتمتعيف بحماية دكلية ،كىذا ما جاءت بو المادة األكلى منيا إذ نصت يجب أف   خاص شاأل

                               . 1ـق،كما أنيا ال تشمؿ اإلعتداءات الكاقعة عمى أمكاؿقرباءه يككف الشخص أك أحد أ
المكجية ضد األشخاص  ع كمعاقبة الجرائـمفإتفاقية األمـ المتحدة بشأف :الثانية  تفاقيةاإل    

 بتاريخ يكرؾ، المنعقدة في نيكية دكلية بما في ذلؾ المبعكثيف الدبمكماسييفالمتمتعيف بحما
عامة لألمـ المتحدة بدكف معارضة مشركع اإلتفاقية لجمعية اؿاقرت كلقد أ 1975ديسمبر14

مية التي حددتيا عتداءات العمكىذه اإلتفاقية اإل عتبرتالذم أعدتو لجنة القانكف الدكلي ، كا  
ـ طبقا طالما كانت ىذه االعتداءات تشكؿ جرائ ،ضد االشخاص المذككريف فييا جرائـ دكلية

الميميف دكليا  شخاصأنو لقياـ اإلعتداء عمى األتفقت الدكؿ عمى لتشريع الدكلة المتعاقدة ،كا  
 :         يجب تكافر الركنيف المككنيف ليا كىما
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: يتمثؿ في االفعاؿ المادية المككنة لمجريمة كىي  :الركن المادي  
                                                                                               . المتمتع بالحماية أك سالمة جسمو ص أعماؿ القتؿ كالخطؼ كاإلعتداء عمى حياة الشخ -
، أك عمى محؿ عتداءات العنيفة عمى مقر العمؿ الرسمي لمشخص المتمتع بالحماية الدكليةاإل -

الشخص المحمي  مف أجؿ اإلعتداءعمى ف ىذه االعتداءاتبشرط أف تككك كسائؿ نقمو إقامتو أ
 الشخص المحمي دكليا كاتاإلتفاقية السالمة الجسدية كممتؿ كلقد حمت ىذه

كال يشترط ىنا تمثؿ في العمـ كاإلرادة ،الذم مكيقـك بتكافر القصد العاـ :الركن المعنوي         
ضطرابات ـك الجريمة سكاء كاف القصد ىك اإلبتزاز أك اإلنتقاـ أك إحداث إتكافر قصد خاص فتؽ

قية                                                                                      الكارد في مشركع االتفا( عث دكف نظر لمبكا)كقد تـ حذؼ عبارة ،
كصدرت إتفاقية بيذا الشأف مف أجؿ قمع اليجمات : جرائـ األرىاب بإستعماؿ القنابؿ 

اإلرىابية بالقنابؿ كالتي أحدثت بمكجب قرار صادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 
مادة كنصت مادتيا الثانية عمى أركاف ىذه الجريمة  24،ككردت بنكدىا في 1996يسمبرد 17

:                                                             كالتي ىي
مف األجيزة   كالمتمثؿ في تسميـ أك كضع أك إطالؽ أكتفجير جيازمتفجر أك غيره:الركن المادي

مفتكح لإلستخداـ العاـ أكمرفؽ تابع لمدكلة أك الحككمة اك شبكة المميتة ،داخؿ أك ضد مكاف 
لمنقؿ العاـ                                                                   

كالقصد الخاص المتمثؿ نية ( العمـ كاإلرادة )كالذم يتمثؿ في القصد العاـ  :ركن المعنوي ال
حداث إصابات بدف كما يجـر الشركع في .ية خطيرة أك إحداث دمارلذلؾ المكافإزىاؽ األركاح أكا 

                                                .1ىاتو األعماؿ 
عمى أنو ال تسرم ىذه اإلتفاقية عمى أنشطة  19كما نصت الفقرة الثانية مف المادة  

األنشطة التي تقـك بيا  القكات المسمحة خالؿ النزاع المسمح،كما ال تسرم ىذه اإلتفاقية عمى
. القكات المسمحة لدكلة ما بصدد ممارسة كاجباتيا الرسمية
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                             ةــرىابية ضد الحرية الشخصيئم اإلالجرا  :الثاني  الفرع
 يفرىابكيا اإلؿالحرية الشخصية لألفراد مف أكثر الطرؽ التي يستعد ظاىرة الحد مف            
حتجاز الرىائف أماـ األمـ المتحدة سنة ،كلقد أثيرمكضكع الخطؼع كبث الرعب لنشر الفز  كا 

عضك  35تتككف مف  لجنة ، كشكمت عمى إثر ذلؾلمانيا الفيدراليةعمى إقتراح أبناء   1976
سنكات  04إلقرار مشركع إتفاقية ضد أخذ الرىائف ،كقد إستغرقت المناقشات في ىذه اإلتفاقية 

حتجاز ،كتتككف إتفاقية إ 19791ديسمبر  17ىا في رإال غاية إقرا إجتماع 35مف خالؿ 
كؿ شخص يقبض " كالذم ىك خذ الرىائفمادة عرفت المادة األكلى المقصكد بأ 20ىائف مف الر

إلجبار شخص ثالث سكاء حتجازه عمى أخر أك يحتجزه كييدد بقتمو أك بإيذاءه أك يستمر في إ
ألفراد عمى ا مف ك مجمكعةشخص طبيعي أك معنكم أ أكك منظمة دكلية حككمية كاف دكلة أ

ك ضمني لالفراج عمى الرىينة يعد مرتكب القياـ بعمؿ اك االمتناع عف عمؿ كشرط صريح أ
،كما أف المادة الثانية منيا نصت عمى ضركرة إدراجيا في التشريعات "لجريمة خطؼ الرىائف

 1977ة عميو، كما اف اإلتفاقية األكربية لعاـ الداخمية لمدكؿ المتعاقدة كتجريـ ىذا الفعؿ كالمعاقب
عمى إعتبارجريمة أخذ ( د)قد سبقت إتفاقية األمـ المتحدةك  نصت في مادتيا األكلى فقرة 

الرىائف جريمة إرىاب كما أف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب نصت عمى أنا ىذا الفعؿ ىك 
. 2جريمة إرىاب

مبدأ  الرىائف كصكرة مف صكر اإلرىاب الدكلي يتفؽ معإيجاد تعريؼ جريمة إحتجاز  إف  
  :                   الشرعية كيتسنى لنا بذلؾ معرفة األركاف المككنة ليا كىي 

ييد كتؽ كيأخذ صكرتيف القبض أك اإلحتجاز فالقبض ىك إمساؾ المجنى عميو  اديالركن الم 
مف الحرية لفترة مف الزمف الحرماف حتجاز فيك ،أما اإلياب حركتو كحرمانو مف الذىاب كاإل

كي تشكؿ ىاتيف الصكرتيف جريمة أخذ الرىائف الكاردة في اإلتفاقيات كيشترط ؿ ،عتقالوكذلؾ بإ
،كيشترط التيديد ىذا أف ك كتابيا اف تقترف بالتيديد باإليذاء أك بالقتؿ كيستكم أف يككف شفكيا أ
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لـ تقترف عمميات  ذع عف عمؿ ،كمف ثمة فإيكجو لشخص ثالث بإجباره بالقياـ بعمؿ أك اإلمتنا
نما ، كا  تفاقيةطالب فال تعد جريمة كفقا ليذه اإلك ـالرىائف بأم تيديد أحتجاز إك القبض أ

                                                                                             .  تخضع لمتشريعات الداخمية لمدكلة 
، فيجب أف ينصرؼ عمـ يتمثؿ في القصد العاـ الذم يقـك عمى العمـ كاالرادةك لمعنويالركن ا

دتو الى ذلؾ ف تتجو اراكأحياء الجاني إلى انو يقـك بالقبض أك إحتجاز أحد األشخاص األ
الجاني إلى إرغاـ شخص ثالث عمى رادة ،إضافة إلى كجكب تكافر قصد خاص كىك إنصراؼ إ

عقكبة ىذه الجريمة كلكنيا تفاقية العقكبة فمـ تحدد اإلما عف متناع عنو ،االقياـ بفعؿ معيف أكاإل
المناسبة، إال أنو ىنالؾ عقكبات اؿتشريعاتيا الداخمية كتفرض ليا  تتضمنيا الدكؿ فيف تطمبت أ

     :                                       حاالت إستثنائية مف ىذه اإلتفاقية، فال تسرم في حالتيف كىما
مف اإلتفاقية ،  13إنتفاء الصفة الدكلية في عمميات اإلختطاؼ كالذم نصت عميو المادة  -1

كالتي تستبعد تطبيقيا عندما تقع العممية داخؿ إقميـ الدكلة التي ينتمي إلييا الجاني كالمجني 
                                            .عميو كلـ ييرب إلى دكلة أخرل

                                                                                      .ات أخذ الرىائف أثناء النزاعات المسمحةعممي -2
ة  ـــــة ضد المالحـــــــرىابيالجرائــــــم اإل : لمطمب الثانيا

صبحت رض كألما كمست كؿ شيئ يدب عمى االرىابية لـ تترؾ شيئا ساإف األعماؿ اإل     
كالتي ما يقصد بالمالحة، في البحار كالطائرات في الفضاء كىذا حرية تيدد كسائؿ النقؿ الب

                    :التالييف  ؽ ليا في الفرعيف التالييفسكؼ نتطر
 الجرائـ االرىابية ضد المالحة البحرية    :ول الفرع األ   

ىك القرصنة البحرية كالنكع الثاني ىك كؿ ،كتعرؼ ىذه الجريمة نكعيف النكع االك       
:                  غير مشركعة ضد المالحة البحرية كالتي ىي كما يمي االعتداءات

ستعماؿ السفينة ككسيمة أف بدأ اإلنساف بإمنذ  قد ظيرت ىذه الجريمةؿ: القرصنة البحرية(-1
نيب كاالعتداء عمى ما يكجد   ـ محاكلة منيـطريقوالقراصنة  كاف يعترض ،ؼلمتنقؿ كالتجارة 
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لى ضركرة تكحيد كذلؾ بإسـ لصكص البحر ،كلقد ظيرت الحاجة إ متف السفينة كعرفكاب
الدكلية،نظرا لتزايد خطر ىذه  تفاقياتطنية حكؿ ىذه الجريمة مف خالؿ اإلالتشريعات الك

قيات االتفاكالذم سارت عمييا  1932 الجريمة كلقد عرؼ مشركع إتفاقية جامعة ىارفارد لسنة
عاؿ التي تقع في مكاف ال يخضع ؼالالحقة في ىذا المجاؿ  جريمة القرصنة بأنيا األ

كمف غير ،ية خاصة اك السمب لغة دكلة كتتمثؿ في أعماؿ العنؼ أملإلختصاص اإلقميمي أل
كالتي دخمت حيز التنفيذ في 1958أفريؿ29 بعد ذلؾ إتفاقية جنيؼ ألعالي البحار في تاريخ

قرصنة البحرية كالتي عرفتيا عمى منيا عمى اؿ 15ادة لـتضمنت النص في ا ، ك1962أكت03
مشركع مف أعماؿ العنؼ أك القبض أك السمب يرتكب ألغراض خاصة م عمؿ غير أنيا أ

كما نصت بكاسطة طاقـ أك ركاب السفينة أك طائرة كيككف مكجيا في أعالي البحار ضد سفينة 
كمف خالؿ ىذا التعريؼ 19821ديسمبر 10تيقك بام بتاريخ مف إتفاقية مكف 101عمييا المادة 

            :كالتي ىي يمكننا التعرؼ عمى اركاف ىذه الجريمة
: حاالت اؿ ىذه  في كيتحقؽ:الركن المادي 

 الجنائي كيقصد ىنا بعدـ المشركعية في مفيـك القانكف:كالسمب عدـ مشركعية فعؿ العنؼ أ -
. الدكلي 

. دكلة  ةمؿ في أعالي البحار أك خارج اإلختصاص اإلقميمي ألأف يقع ىذا الفع -
. مكاؿ عمى متنيا أف يرتكب الفعؿ ضد سفينة أك طائرة أخرل أكضد أشخاص أك أ -

ىذه الجريمة صكرة العمد المتمثؿ في القصد العاـ بتكافر ؿيتخذ الركف المعنكم  :الركن المعنوي 
لى تحقيؽ د خاصا كيتمثؿ في إتجاه إرادة الجاني إ، كيشترط كذلؾ قص(رادةالعمـ كاإل) قعنصرم

                                           .غرض خاص يسعى اليو 
تفاقية لقد أظير الكاقع الدكلي قصكر إ:مشركعة ضد المالحة البحرية عتداءات غير اؿاإل-2

كاألشخاص  األمكاؿعتداءات عمى إلاقتصرت عمى معالجة ، ككنيا إعالي البحارجنيؼ أل

                                                 

1 - André Huet/reneé koering-joulin(droit pénal international)op cit p121 
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مف  99كما نصت المادة ،دكلة ةمكالسفف في البحر العالي أك خارج االختصاص اإلقميمي أل
إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحارعمى أنو عمى الدكؿ األطراؼ إتخاذ التدابير الفعالة لمنع 

كمعاقبة نقؿ الرقيؽ في السفف كعمى منع االعماؿ الغير مشركعة مف أعماؿ العنؼ أك 
إلحتجاز أك السمب يرتكبو ألغراض خاصة طاقـ أكركاب السفينة أك الطائرة ،كيككف مكجيا ا

ضد سفينة أك طائرة أخرل أك ضداألشخاص أك الممتمكات التي عمى ظيرىا في البحار 
ىي نقطة البداية  1985اكتكبر07كيمي الكرك في كلقد كانت حادثة اختطاؼ سفينة إ ،1العامة

، 2عالي البحار ناطؽ غير أعتداءات عمى المالحة البحرية في ـؿ اإلنحك إتفاقية دكلية حك
يطاليا كالنمسا بإعداد مشركع إتفاقية لقمع اإل عتداءات التي تقع عمى السفف كفي كقامت مصر كا 

عماؿ غير مشركعة ف قمع األالتالي تـ تشكيؿ لجنة تحضيرية إلعداد مشركع إتفاقية بشأ العاـ
المقدـ مف مصر كايطاليا ك النمسا كتمت مشركع اؿتخذت مف لتي إ،ك اضد المالحة البحرية 

:                                                                           كتتمثؿ أركاف الجريمة فيمايمي 1988مارس10المكافقة عمى االتفاقية في 
االكلى مف االتفاقية   كىك كجكد سفينة بالمعنى الذم حددتو المادة :الركن المفترض -
بكاسطة  عاقة سيرالسفينة يأخذ الركف المادم عدة صكر كتتمثؿ أساسا في إ :اديـــالركن الم -

   مف االتفاقية 03الفقرة االكلى مف المادة  االفعاؿ المنصكص عمييا في 
 يغمبذ اؿ اإلرىاب إعـكىذه الصكرة ىي المثالية أل ك التيديد لخطؼ السفينةأعماؿ العنؼ أ -

.                                                 عمييا طابع الرعب كالفزع
ة عمى شخص مكجكدعمى ظير السفينة إذا كاف مف جؿ السيطرلتيديد ألك اإستخداـ العنؼ أ -
  .ف ىذا العمؿ عرقمة سير السفينةشأ
ك بحمكلتيا  تدمير السفينة أك إلحاؽ أضرار بيا أ -

                                                 

 2002الفقو اإلسالمي طبعة ، جريمة إختطاؼ الطائرات المدنية في القانكف الدكلي ،أسامة مصطفى إبراىيـ مضكم - 1
.      49ص
    777إمػػاـ حسنيف عطػػػػا اهلل نفس المرجع ص - 2
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مكاد قابمة لإلنفجار عمى ظير السفينة مف شأنيا أف تدمر أك تحدث  كضع متفجرات أك -
 ف تعرقؿ سير السفينة كتخرج مف ىذه الصكرة حالةكالتى مف شأنيا أك بحمكلتيا خسائر بيا أ

.                        تجارية طار صفقةألسمحة في إتحميؿ السفينة ؿ
عاقة سير السفينة بحرية إذا كاف مف شأنيا إتدمير أك إلحاؽ خسائر بالمعدات أك الخدمات اؿ -
عاقة سير السفينة  إعطاء الجاني معمكمات مف شأنيا إ -
عاقة سير الخاص كالمتمثؿ في إ (رادةالعمـ كاإل)عاـ اؿ يفف يتكفرالقصديجب أالركن المعنوي  -

                                                                              .    السفينة
ي ــــالجرائم  ضد سالمة الطيران المدن :الثاني الفرع

بعد نياية الحرب العالمية الثانية إتسع نطاؽ اإلعتماد عمى النقؿ الجكم كأصبحت            
 مأ لذلؾ فرض عمى المجتمع الدكلي حمايتيا مف ،ساسية لمنقؿ عبرالدكؿالطائرة الكسيمة األ

عرؼ أكؿ حادث  ،كلقدرىابية يضا لمعمميات اإلعرسيمة األكثر تبعد أف أصبحت الك عتداءإ
سنة تكالت ىذه العمميات كأسمكب إرىابي منذ  ثـ 1930إختطاؼ طائرة مدنية في البيرك سنة 

نكعا مف التجانس في  بكضع المنظمة الدكلية لمطيراف المدني،كعمى إثر ذلؾ قامت 19451
، بدأ بتعريؼ الطائرة كالتي عرفيا في مكافحتوما ساىمت ؾ نطاؽ التجريـ الدكلي لالرىاب

عمى أنيا كؿ جياز يستطيع  1944الممحؽ الثامف مف إتفاقية شيكاغك لمطيراف الدكلي لسنة 
                                                                                                   :التي ىيثالثة إتفاقيات في ىذا المجاؿ ك البقاء في الجك بكاسطة ردكد فعؿ اليكاء،كما كضعت

 04 ك دخمت حيز التنفيذ بتاريخ 1963سبتمبر 14برمت بتاريخكالتي أ :وـــتفاقية طوكيإ 
ختصاص ، إف ىذه اإلتفاقية لـ تنص عمى جرائـ اإلرىاب ككنيا تتعمؽ بتحديد اإل1969ديسمبر

كليس مشكمة خطؼ الطائرات  ،عمى متف الطائرة فعاؿ المرتكبةة مف األالمتضرربالنسبة لمدكؿ 
ات، طائراؿكؿ عمؿ دكلي عالج الجرائـ التي ترتكب عمى متف ،كلقد تطرقنا ليذه اإلتفاقية ككنيا أ

رتكاب شخص عمى متف طائرة كىي في حالة منيا عمى أنو في حالة إ 11فمقد نصت المادة

                                                 

 05ص مرجع سابؽ ، اإلرىاب الدكلي كمسؤكلية شركات الطيراف،  يحي أحمد البنا  - 1
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الغير مشركعة التي تعد تدخال عماؿ ل األحدعف طريؽ القكة أك التيديد مف أجؿ القياـ بإطيراف 
، فعمى الدكلة المتعاقدة إتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة ستيالء عمييافي إستعماؿ الطائرة  كاإل

عادتيا  عادة السيطرة عمى الطائرةكالالزمة إل ،كيتضح مف خالؿ ىذا النص لقائدىا الشرعي  كا 
نما أنو لـ يتضمف تجريما خاأ المتعاقدة أف تتخذ مايناسبيا مف إجراءات  عطى لمدكلةصا كا 
 :ئرة كشركط تطبيؽ ىذه االتفاقية أربع كىـعادة السيطرة لقائد الطاإل
                                                 أف يككف الفعؿ غير مشركع أم يككف اإلستيالءكالتدخؿ في سير الطائرة دكف سبب قانكني                                                -
كتشمؿ كؿ الكسائؿ المادية أك المعنكية كالتي مف شأنيا اإلستيالء  ك التيديدإستخداـ القكة أ -

                                  عمى الطائرة، كمف ثمة يمكف تصكر كقكع إختطاؼ طائرة عف طريؽ الخديعة                                                             
كتعتبر الطائرة في حالة طيراف طبقا ألحكاـ ىذه  في حالة طيرافالطائرة  عؿ كؼاؿكقكع  -

                                                  اإلتفاقية منذ لحظة التشغيؿ حتى ىبكطيا
 قكع الفعؿ عمى متف الطائرةك -
 تحكـ فيياأف يككف الغرض ىك السيطرة عمى الطائرة كاؿ -
 محاكلة إرتكاب األفعاؿ السابقة أك الشركع فييا  -
عدة التطبيؽ أذا ما كقع اإلعتداء مف تفاقية شابيا قصكر ، إذ أنيا مستبغير أف ىذه اإل  -

                                                                         .خارج الطائرة         
 14كالتي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ 1970 ديسمبر 12بتاريخالمنعقدة   :ايــــتفاقية الهإ -

الء عمى مستالتي تستيدؼ اإلعماؿ الغير المشركعة ك، كالمتعمقة بقمع األ1971 أكتكبر
نو يككف أ"كلى منيا عمى جريمة خطؼ الطائرات ، فنصت المادة األ 1الطائرات كتغير مسارىا

بطريقة  ستيالء عمييافي حالة طيراف كقاـ باإل كبة جكيةتف مرمسؤكال جنائيا مف كاف عمى ـ
بالتيديد أك بإستعمؿ أم شكؿ أخر مف أشكاؿ اإل كراه عمى ىذه ك غير مشركعة بالعنؼ أ

بيذا فمقد جرمت ىذه االتفاقية ك،في ذلؾ الشركع كالطائرة أك باإلشتراؾ مع مف يرتكبيا أ
  :ىي كما يمي كالتي ركانياىا يمكننا إستجراج أبكالتي ستيالء الغير المشركع عمى الطائرات اإل

                                                 
1
 ، كالمتعمقة بقمع األعماؿ الغير المشركعة1971أكتكبر  14كالتي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ 1970ديسمبر  12المنعقدة بتاريخ:  إتفاقية الىػػػػام - 
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كقكع الفعؿ دكف مصكغ قانكني                                                                -
شكاؿ أك أم شكؿ مف أ ك التيديدؿ العنؼ أاعـستالمادم مف أيتككف الركف  :الركن المادي  -

        لطائرة، كيسكل اإلكراه المادم أك المعنكم                                                                                      مف أجؿ اإلستيالء عمى ا االكراه االخرل
مركبة جكية ، فمقد إستخدمت إتفاقية الىام مصطمح جديد غير اف يرتكب الفعؿ عمى متف  -

كىك مركبة جكية كبذلؾ يمكف أف يككف محال مصطمح الطائرة الذم نصت عميو إتفاقية شيكاغك 
ربية ،كيشترط اف غير أنو يستثنى منيا الطائرات الح لمجريمة المناطيد كالطائرات الشراعية

جرامي عمى متنيا ،كمف ثمة فاألفعاؿ التي ترتكب مف مكاف أخر ضد المركبة يرتكب الفعؿ اإل
  .          ال تخضع لإلتفاقية الجكية

،كلقد حددت الفقرة األكلى مف المادة الثالثة منيا في حالة طيراف ؿ كالمركبةأف يقع الفع -
،معنى حالة الطيراف كالتي تبدأمف لحظة إغالؽ األبكاب مف أجؿ اإلقالع إلى غاية فتحيا عند 

.                                             نزكؿ الركاب أك تفريغ الحمكلة
المتمثؿ في العمـ كاالرادةفيجب أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى  العاـ لقصداكىك :الركن المعنوي -

                                 .                                                             يتمثؿ في نية اإلستالء عمى المركبة خاصقصد ك إحداث السمكؾ اإلجرامي ،
، بعدما عالجت إتفاقية الىام  1971سبتمبر 14 بتاريخالمنعقدة  :ال ـــــــــة مونتريــــتفاقيإ

،كأنيا لـ تتناكؿ 1اإلعتداءات المكجية ضد سالمة الطيراف عند تككف في حالة الطيراف
اإلعتداءات التي يمكف اف تتعرض ليا الطائرات كىي متكقفة ،كلما كاف اإلعتداء اإلرىابي ال 

نما قد يرتؾ ب أثناء اإلعداد لمرحمة الجكية ، دعت المجنة القانكنية يقع فقط أثناء الطيراف كا 
، 1970أكتكبر لسنة  10إلى سبتمبر 29لمنظمة الطيراف المدني الدكلي في الفترة الممتدة بيف 

إلى عقد مؤتمر دكلي لكضع مشركع إتفاؽ تجريـ كؿ أفعاؿ العنؼ المكجية ضد الطائرة ك 
،ك التي نتج عنيا إتفاقية مكنتلاير 2الجكية العالمية الركاب كالأمكاؿ كغعاقة الخدمةعمى الخطكط 

                                                 
1
د سالمة الطيراف ، بعدما عالجت إتفاقية الىام اإلعتداءات المكجية ض 1971سبتمبر 14المنعقدة بتاريخ  :إتفاقيــــة مونتريـــــــــال  - 

 عند تككف في حالة الطيراف

    66ص سابق مرجع، الديمقراطيةالدكؿ  فياإلرىاب كتشريعات المكافحة ،  محمد أبك الفتح الغناـ  - 2



 الفصل الثاني                                                          جريمت اإلرهاب في القانون الدولي 

 

 81 

كجعمت مف اإلعتداءات المكجية ضد الطائرات التي مازالت عمى األرض أك ضد المنشأت 
:                              المالحية  كأركاف الجريمة التي جاءت بيا ىذه اإلتفاقية ىي 

إلتفاقية عمى أنو يعد مرتكبا لمجريمة أم شخص لقد نصت  المادة االكلى مف ا  :الركن المادي
  :                                                                                      يقـك عمدا كدكف حؽ مشركع بعمال مف األعماؿ التالية كالتي تشكؿ ركنيا المادم كىي

نيا اف حالة طيراف كمف شأ ف طائرة كىي فيضد شخص عمى مت عمؿ مف أعماؿ العنؼ -
  ر                                                               تعرض الطائرة لمخط

يجعميا عاجزة عف الطيراف ،اك يحتمؿ تعرض  حداث تمؼ بياتدمير طائرة في الخدمة أك إ -
   أك يدخؿ في تشغيميا إف  ك تدمير تسييالت المالحة الجكيةسالمتيا لمخطر أ

كاف ىذا العمؿ يعرض أك يحتمؿ تعريض سالمة الطائرة لمخطر                         
كاذبة معرضا بذلؾ الطائرة لمخطر  يعمـ أنيا تقديـ معمكمات  -
نيا تعريض الطائرة لمخطر كىذه الصكرة قد كسعت في دائرة ة كسيمة كانت مف شأمالقياـ بأ -

فعاؿ الغير المشركعة ألريـ اذ تسمح بتجريـ العديد مف االتج
ييا،كأضافت نؼ كالتيديد ككذا الشركع العكما جرمت االتفاقية عمى االشتراؾ في اعماؿ  

                        : لألعماؿ السابقة إلزامية تكافر شركط عامة كىي 
أف يككف مف شأف العمؿ تعريض الطائرة لمخطر أك إحتماؿ ذلؾ،كمف ثمةفيي مف جرائـ  -

                                                        ليست مف جرائـ الضررالخطر ك
كلى مف ساعة طبقا لمفقرة األ 24، كيضاؼ ليا يقع العمؿ أثناء كجكد الطائرة في الخدمة   -

فعاؿ طاؽ التجريـ فأدخمت العديد مف األكسعت مف ف مونتريال كما أف إتفاقية المادة الثانية 
ة كنقؿ األسمحة كالمتفجرات ،كاليجـك عمييا بالصكاريخ ،كلـ تشترط أف يككف الغير مشركع

عمى  1977جانفي  27،كلقد نصت إتفاقية سػتراسبكغ المؤرخة في مرتكبيا عمى متف الطائرة  
 كالجرائـ الخطيرة مونتريالإستبعاد الطابع السياسي لمجرائـ المنصكص عمييا في إتفاقية الىام 

ك تمؾ المكجية ضد ك عمى الحرية داء عمى الحياة أك عمى  سالمة الجسد أالناشئة عف اإلعت
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ة ببرتكككؿ بتاريخ كمؿ مونتريالإتفاقية كما أف  ،1أشخاص المذيف يتمتعكف بالحماية الدبمكماسية
المتضمف مكافحة األعماؿ الغير مشركعة مف العنؼ في المطارات التي  1988فيفرم 24

عتداء لقائمة األعماؿ المجرمة  اإل دكلي ، كأضاؼ ىذا البرتكككؿ يستعمميا الطيراف المدني اؿ
بكاسطة سالح كيسبب لو جركح  عمى شخص في مطار مخصص لمطيراف المدني الدكلي

تحطيـ مطار مخصص لمطيراف المدني خطيرة أكيؤدم إلى قتمو كما انو أدخؿ حيز التجريـ 
.  2كع في ذلؾ يعد جرماالدكلي اك تحطيـ طائرة ليست في الخدمة كما اف الشر

                          الدولية عن أعمال اإلرىاب المسؤولية: المبحث الثالث
جرامي قياـ مسؤكلية جنائية عف الفعؿ الفكرة إفي القكانيف الداخمية يترتب عف كؿ عمؿ   

ة فبعدما الجرائـ الدكلي فكلكف تطكرت فكرة المسؤكلية عفي القانكف الدكلي ، مكجكدة التي ىي
 عمى كانت تعرؼ المسؤكلية الدكليةفمقد ،كانت تقتصر فقط عمى الدكلة كعمى المسؤكلية المدنية

رتكبت عمال يجرمو القانكف الدكلي التعكيض إنيا نظاـ قانكني يترتب بمكجبو عمى الدكلة التي أ
لقانكف ل مع الكف ىذا المفيـك كاف يتماش، 3عف الضرر الذم لحؽ بالدكلة المعتدم عمييا 

، كبدأت فكرة المسؤكلية صبح الشخص الطبيعي ىك محكر الحركة العالميةأ الدكلي التقميدم،إذ
كؿ عمى كيقـك المفيـك المعاصر لفكرة المسؤكلية الدكلية عمى ثالثة محاكر األ الدكلية بالتطكر،

ة الدكلية م شخص دكلي كفقا لمنظرية المعاصرة في الشخصيأزاء إنو تتحرؾ المسؤكلية الدكلية أ
ؿ الشخص الدكلي أنو يسأك جنائية كالثالث مفاده أف المسؤكلية قد تككف مدنية أكالثاني مفاده 

كيعرؼ  ،تي يترتب عمييا الضررفعاؿ اؿكما يسأؿ عف األ ،محضكر دكلياؿا فعؿاؿانو إتيعف 
لقانكنية في ية االمسؤكلية الدكؿ تنشأ:"نـ المسؤكلية الدكلية بقكلوحافظ غاستاذ الدكتكرمحمداأل

متناع عف عمؿ مخالؼ إلاحالة قياـ دكلة أك شخص مف أشخاص القانكف الدكلي بعمؿ أك
        كىي،حكاـ القانكف الدكلي كيترتب عف ذلؾ المسؤكلية القانكنية ألالمقررة كفؽ لتزامات لإل

                                                 

 06مرجع سابؽ ص  ، اإلرىاب الدكلي كمسؤكلية شركات الطيراف،  يحي أحمد البنا - 1
2 - André Huet/reneé koering-joulin(droit pénal international)op cit p121 
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كلية الد ائـجرمف أخطر كأبشع اؿجريمة اإلرىاب  ،كككف  1عمى الشخص الدكلي تطبيؽ الجزاء 
مما إستمـز عمى ث خطر عاـ ،تحد الكخيمة التي ىاثارحظت بإىتماـ المجتمع الدكلي نتيجة أل

                                                        . ؤكلية الجنائية عف أعماؿ اإلرىابسجتمع الدكلى إرساء قكاعد قانكنية تحكـ الـالـ
في القانون الدولي  ريمة اإلرىاب عن جلدولة مسؤولية  ا   :األولالفرع 

لى مدل خطكرة 1975إعتبرت األمـ المتحدة في مؤتمر دكلي إنعقد سنة           كالذم أشارا 
عقد في  1980كفي عاـ ؽ طالأكثر األعماؿ اإلرىابية خطكرة عمى اإلككنو  ،الدكلةرىاب إ

يف مة كمعاممة المذنبالجرم مـ المتحدة لمنعكاراكاس بفنزكيال المؤتمرالدكلي السادس لأل
 رىاببمسألة تعسؼ السمطة كنكع مف إىتمت الدراسات ،أيف إ1980سبتمبر5لىأكت إ25مف

مكما جمع الفقو عمى ضركرة تجريـ تعسؼ الدكلة عجرائـ كالمجرميف فكؽ القانكف ،كأالدكلة كاؿ
ف بإعتبارىا تصرفات مضادة لممجتمع قابمة لمعقاب، كىذا التعسؼ قد يكك بنصكص كاضحة 

 إرىابكىك  مف السمطة السياسية أك االدارية أك االقتصادية بإستعماؿ كسائؿ غير مشركعة،
فاإلعتداء الصارخ عمى حقكؽ اإلنساف لـ يعد  ،كما كاف الحاؿ عميو في عيد ركبيسيبير الدكلة

. المتطكرة أمرا مقبكال في ظؿ األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية
ارة ىا بعمؿ إرىابي خارج حدكدىا كغكىك قياـ ،لدكلةرىاب اكما أنو ىناؾ نكع أخر مف إ  

 عيف يتمثؿ في التركيع كالتخكيؼ إلجبار األخريف عمى إتخاذ مكقؼ معيف كيسمىعمى ىدؼ ـ
ساعدة الدكلة لعناصر اك مجمكعات كيتمثؿ ىذا االرىاب في تنشيط ـك 2االرىاب غير مباشرب

ع الدكلي ىتـ المجتـكعمى إثر ذلؾ إ لقد تعمؿ لحسابيا الخاص اك لحساب دكلة اخرإرىابية 
السالـ كأمف البشرية المقدـ إلى يف الجرائـ ضد بيذا النكع مف االرىاب إذا جاء في مشركع تقف

فعاؿ مف مادتو الثانية عمى أنو تككف األ نصت الفقرة السادسة ،ك1954 األمـ المتحدة سنة
لنشاطات االرىابية في ات الدكلة ؿسمط مف تشجيعبك مباشرة أمف البشرية السالـ كأجرائـ ضد 
لطات الدكلة لنشاطات منظمة بقصد إرتكاب األعماؿ اإلرىابية في دكلة ك سماح سدكلة اخرل أ

                                                 

                                                                      540مرجع سابؽ ص ، لدكلياإلرىاب في القانكف الجنائي عمى المستكييف الكطني  كا، محمد مؤنس محب الديف  - 1
 238سابؽ صمرجع  الجنائيعبداهلل سميماف سميماف المقدمات األساسية في القانكف الدكلي  - 2
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مـ المتحدة لمبيئة كالتنمية المنعقد في ستككيكلـ في الفترة الممتدة أخرل ،كبعدىا إنعقد مؤتمر األ
ع الدكلي نحك قياـ المسؤكلية الدكلية زداد تكجو المجتـأيف إ 1972جكيمية  16الى05ما بيف 

الجنائية عف الجرائـ التي تقـك بيا ،كلقد نادل الفقو الدكلي الحديث بعد نياية الحرب العالمية 
،إال أنو كقع الثانية بضركرة تكقيع عقكبات دكلية عمى الدكؿ التي ترتكب المخالفات الدكلية 

فيناؾ مف يرفضيا ككنيا تقترف ،لمدكلة ب المسؤكلية الجنائية إختالؼ بيف الفقو حكؿ نس
،كمف جية آخرل رأم  لدكلة ككنيا شخص معنكم ك انو مف الصعب إيجاد قصد ؿ بالقصد

ستاذ مصطفى أحمد فؤاد أنو يرل األ ،كلمدكلة كالقصد الجنائي   خذ بفكرة المسؤكلية الجنائيةيأ
لعقكبات فينبغي قصرىا فقط ف اما عالجنائية كالقصد الجنائي لمدكلة ،أسناد المسؤكلية يمكف إ
ت المسؤكلية الجنائية لمدكلة صبح،كبيذا أ 1شخاص المسؤكلة عنيا دكف الدكلة ذاتياعمى األ

تتحقؽ ىذه المسؤكلية الدكلية  ،كلكف لكيشيء مسمـ بو  التي تقـك بيا  رىابعف أعماؿ اإل
       .                   :كىي  مف تكافر شركط البد
، كيفرؽ الفقو ىنا بيف كىنا يشترط قياـ الدكلة بعمؿ غير مشركع دكليا:مشركع الفعؿ غير -1

ك عدـ دكلة بعمؿ غير مشركع بناء عمى خطأ أساسو اإلىماؿ أك الرعكنة أقياـ اؿ لكؿنقطتيف األ
                                                                                             .(القصد العاـ اك الخاص )كالثانية قد يككف عمدا ط أك عدـ االنتباه،االحتيا

كيشترط في الضرر أف يككف جديا أم يككف إنتياؾ فعميا ألحكاـ القانكف الجنائي : الضرر-2
 2الدكلي

كىي الرابطة السببية بيف الفعؿ الضار كالنتيجة اإلجرامية المنصكص : العالقة السببية -3
                                               . الجنائي الدكليييا في القانكف عؿ
، يحقؽ كؿ أركاف الجريمة رىاب الذم تمارسو الدكلة اك تدعمو رسميافإف اإل بالتالي  

ال انو يخرج عف إ. ية الدكلية الجنائية بشكؿ عاـ المسؤكؿ أحكاـ  ؽالدكلية كبالتبعية عنيا  تطب

                                                 

               271مرجع سابؽ  ص، الجزاءات الدكلية بيف النظرية كالتطبيؽ، سيد أبك عطية - 1
            137مرجع سابؽ ص  ، مفيـك اإلرىاب في القانكف الدكلي، ثامر إبراىيـ الجيماني - 2
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:                          كىي المعاصر حكاـ القانكف الدكليا ألكفؽعض الحاالت المسؤكلية الدكلية ب اطار
                                           حالة الدفاع عف النفس كاالجراءات الكقائية  -

. مـ المتحدةخكيؿ مف الجياز الخاص مف األبت     -
 . النضاؿ مف اجؿ تحرير الكطف كحؽ تقرير المصير    -

                  :مسؤكلية الفرد عف جريمة االرىاب في القانكف الدكلي :الفرع الثاني
كمؤسساتو اذ اصبح الفرد ف الفرد ىك محكر حركة المجتمع الدكلي بشتى تنظيماتو إ       

العاـ تاسيسا عمى االعتراؼ لو بأىمية التقاضي دكليا إذ  شخص مف اشخاص القانكف الدكلي
،كالتي أقرت السماح لألفراد في بعض 1970تفاقية الىام لسنة الرابعة مف إ نصت المادة

ذا كاف اإل عتراؼ لمفرد بالشخصية الدكلية المجاالت بالمثكؿ أماـ المحاكـ الدكلية ضد الدكلة كا 
،فانو يجب كذلؾ معيا تقرير مسؤكليتو  دكليا كببعض الحقكؽ كالحريات ذات الطابع العالمي 

لسنة  مف معاىدة فرسام 227كما نصت المادة خالفات ذات الطابع الدكلي ،ق  لمـرتكابعف إ
كالتي تـ بيا إقرار المسؤكلية الجنائية إلمبراطكر ألمانيا عف الجريمة العضمى ضد  1919

كلقد  1األخالؽ الدكلية كقدسية المعاىدات ،كالذم كافقت أمانيا عمى محاكمتو أماـ محكمة دكلية
ة ية لمحاكـعف الجرائـ الدكلية في الئحة المحاكـ العسكر ائية الدكلية لمفردالجف مسؤكليةاؿتقررت 

في  ادسة إلى الثامنة،كلقد أكدلؾ مف مادتيا السكذ(كطككيك -نكرمبرج )كبار مجرمي الحرب 
النكع مف  ىذا، 1925تحاد البرلماني الدكلي الذم عقد بكاشنطف لإلالمؤتمر الثالث كالعشريف 

،فإنو يكجد أيضا لى جانب مسؤكلية الدكلة المعتدية كىيئاتيا العامة قرر انو إالمسؤكلية  حينما 
اـ فراد العادييف حيث يعتبركف مسؤكليف عف الجرائـ التي ترتكب ضد  النظالمسؤكلية الجنائية لأل

،مف ذلؾ المسؤكلية الدكلية  مف تفاقيات الدكلية ىذا النكعكلقد أكدت بعض اإلالعاـ الدكلي 
 رؤساء رتكب احد أ ما كاذادـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية إإتفاقية ع
دعكل  نو يمكف تحريؾ فييا، إحدل الجرائـ اإلرىابية فإ ك المسؤكليف السياسييفالدكؿ أ

                                                 

1  2002 -مصر-دار المطبكعات الجامعية ، مسؤكلية الفرد عف الجريمة الدكلية، عباس ىاشـ السعدم - 
            .                                                                 255ص
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ثار لممسؤكلية ا الشخص كيترتب عمى ذلؾ تكقيع األحكاـ كالعقكبات الدكلية كأزاء ىذإ المسؤكلية
                                                   .1الدكلية

الجنائية  عن جرائم اإلرىاب في القانون الدولي ار المسؤوليةـثأ  :المطمب الثاني
كلي تكقيع الجزاء الدكلي شخاص القانكف الديترتب عمى إسناد المسؤكلية الدكلية ألحد أ        

لية ضركرة كجكد جية مختصة تقـك بياتو العـ سناد المسؤكلية يترتب عنوالمناسب ،إال أنو إ
ء مناسب ليذه االفعاؿ لمحد منيا ، كلقد حثت ف يككف جزاكبعد كجكد جية مختصة يستكجب أ

مرتكبي جرائـ  قامة نظاـ لصالحية قضائية لمكاجية أغمب الدكؿ كاألراء الفقيية حكؿ ضركرة إ
. اإلرىاب، كلقد نص مؤتمر 

لألخالؽ عمى المبادلء الرئيسية  1948م المنعقد في ركما عاـ اإلتحاد البرلماني الدكؿ  
قامة الدكلية أنو يجب عمى المجمكعة الدكلية أف تقرر بأسرع ما يمكف قانكف عقكبات دكلي كا  

ر المسؤكلية الدكلية ثا،كمف ىنا يتضح أف أ2 محكمة جنائية دكلية لممعاقبة عمى الجرائـ الدكلية
يجب أف تككف ىذه الجية  ف ىما اإلختصاص فييا كتحديدىا إذعف جرائـ اإلرىاب تنتج أثرم

الجنائي الدكلي   ف تقابؿ المسؤكلية جزاء لمحد مف مخالفات القانكفمحايدة ،كما يجب أ
                                                                                  :النقطتيف المتيف سكؼ نتطرؽ ليا في الفرعيف التالييف 

 .اصــــــــختصاإل  : األول الفرع
ف المحاكـ الكطنية ذات اختصاص شامؿ قد كاف العرؼ الدكلي مستقرا عمى أؿ               
 ثمرت جيكد،غير أف ىذا العرؼ تزعزع إبتداء مف نياية القرف العشريف كقد أ لجميع الجرائـ

نشاء كنصت عمى إاالتفاقية الثانية منيا  برمت،إذ أ1937إتفاقية جنيؼ لمكافحة االرىاب لسنة 
 .محكمة دكلية لممعاقبة عمى جرائـ االرىاب 
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ادقة لـ تتـ المصلكف دكلة ك13نو لـ ينفذ ذلؾ رغـ التكقيع عمييا مف طرؼ غير أ           
عتبر الفقو أ رىاب كمف االتفاقية تبيف نكايا الدكؿ حكؿ إيجاد سبيؿ لمكافحةاإلف ىذه عمييا ،كا 

                                                                                               :كالتي ىي كمايميصالحيات لمنظر في قضايا االرىاب دراسة اؿثمة 
لمنظر في الجرائـ التي تقع داخؿ تختص المحاكـ الكطنية : ختصاص المحاكـ الكطنية إ -

ذيف يرتكبكا الجرائـ في الخارج ف تالحؽ رعاياىا اؿكف لمدكؿ أء يـستثناإقميميا الكطني،ككإ
رىابية كيسمى ذلؾ بمبدا الشخصية اإليجابية ،كما يمكف لمدكلة مالحقة أشخاص إرتكبكا جرائـ إ

رتكاب سببيا مكاطنييا كيسمى ىذا المبدأ بمبدأ الشخصية السمبية،لكف يطرح التساؤؿ حكؿ إ كاف
 ماكف النقطة التي إختمؼ فييا الفقو  فيرل أنصار نظرية السمكؾة أالجرائـ االرىابية في عد

ف الذم مارس فيو الجاني سمككو اإلجرامي ىك الذم يحدد عتداء بالمكاأف اإل جرامي اإل
كؿ مف مكاف السمكؾ ار نظرية النتيجة المختمطة أنو نصاإلختصاص فييا،في حيف يرل أ

رتكبت فيو لجريمة كقعت في المكاف الذم إبر افتعتيحدداف اإلختصاص  كمكاف النتيجة معا
                                                                                           .الجريمة اك جزء منيا

نظرا لخطكرة جريمة اإلرىاب مف حيث األفعاؿ ككذا مف حيث :ص العالمي ختصااإل-
 مات العادلة كالشفافة ،ر عمى المحاؾلصعكبات تؤثبعض ا األشخاص الذيف يرتكبكنيا ،تطرأ

طني في قضية ختصاص كق يصعب إذ لـ نقؿ أنو مف المستحيؿ عقد إفكمف جية أخرل فإ
نشاء جية قضائية ليا صالحية يتمثؿ في إستكجب كجكد حؿ الذم  إ مر،األرىاب الدكلة إ

كذلؾ ،1937ؼ لسنة مي في معاىدة جنيؿالقضاء الدكلي كلقد ظيرت فكرة االختصاص العا
تكجت ىذه ،في قضايا االرىاب الدكلي ك ص جياز ذك صالحية دكلية تختص لمبتبتخصي

قترح البعض بشأف ذلؾ الفكرة بقبكؿ الدكؿ ككذا الفقو في الـ ؤتمرات الدكلية كالجيكد العممية ،كا 
يتمثؿ في ك لذم أساسيا الكحيدكا ف ىذه المسالة رغـ محاسنياإنشاء محكمة جنائية دكلية ،إال أ

م ىك أساس كجكد الجماعة الدكلية ،لكف تطبيؽ مبدأ اإلختصاص العالمي حماية اإلنساف الذ
ذ ما كاف ، كالتي قد تحدث إالسيادة ككذا الحصانة القضائية ثؿ فيتتـ،صعكبات  ق عدةرضيعت

ؽ متابعة بشأف جريمة ارىاب كما أف الحصانة القضائية تعتبر مف أىـ العكائ رئيس دكلة محؿ
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يرتيف ىناؾ مجيكدات خ،إال أنو خالؿ العشريتيف األ1ختصاص العالميالتي تعارض مبدأ اإل
كينص الحصانات بسبب الجرائـ الخطيرة ، عادة النظر في الطابع المطمؽ ليذهكبيرة تبذؿ إل

نظاـ محكمة نكرمبرغ في مادتو السابعة عمى انو مبادلء القانكف الدكلي التي تحمي في بعض 
مثمي الدكؿ ال يمكف إعماليا إذا كنا بصدد أفعاؿ تعتبر جرائـ بمقتضى القانكف الدكلي األحكاؿ ـ

نفسو ، إف مرتكبي مرتكبي ىذه األفعاؿ ال يمكنيـ أف يتذرعكا بصفتيـ الرسمية لكي يسممك مف 
فمف يخالؼ قكانيف الحرب ال يمكنو أف يحتمي بالحصانة عمى إعتبار أف ىذه األفعاؿ  العقاب

، كما أف نظاـ محكمة ركندا الدكلية ينص إختصاص الدكؿ كتخالؼ القانكف الدكلي تخرج عف 
كلقد كانت  ، 2عمى أنو ال يعني المنصب الرسمي لممتيـ ، سكاءا كاف رئيسا لدكلة أك حككمة أك

في نفس السياؽ قضية ككذلؾ ،نطالقة القضائية الحقيقية لتفعيؿ ىذا المبدا بينكشي  اإلقضية 
نو لـ تظير قاعدة قانكنية قادرة عمى أ ذافي كالتي خمص مف القرار م محمد الؽالرئيس الميب

.                ساء الدكؿ في حالة إرتكابيـ أعماؿ ارىابيةتعميؽ حصانة رؤ
تفاقيتا ،فإف إرىاب نصت عمى اإلختصاص لمنظر في جرائـ اإل بعض االتفاقياتكما أف  

منع اإلستيالء الغير مشركع عمى الطائرات تضمنتا ؿ 1971كاتفاقية مكنتلاير1970الىام سنة
ف أكجبت االتفاقيتيف عمى الدكؿ المتعاقدة الجريمة ،كلقد أ في ىذه تاإلختصاص الجنائي لمب

ختطاؼ كالدكؿ التي ليا جراءات الضركرية لتأسيس إختصاصيا القضائي في جريمة اإلتتخذ اإل
           :  الحؽ بممارسة االختصاص ىي

ككذا الفقرة مف تفاقية طككيك لقد نصت الفقرة األكلى مف المادة الثالثة مف  إ :ة التسجيلدول -1
تتخذ ما يمـز مف ف ية الىام كمكنتلاير عمى أنو عمى الدكؿ المتعاقدة أتفاؽمف إ 04المادة 

تـ تسجيؿ الطائرة المختطفة بيا  ذا كانت تمؾ الدكلة قداجراءات لتاسيس إختصاصيا القضائي إ
ف ىناؾ رام ينص ،غير أؿ الطائرات التي تممكيا المنظمات الدكلية بقى السؤاؿ مطركحا حك،كم

                          تكلى االختصاص بالنيابةينة تتسجيؿ الطائرة مف دكلة مع عمى أف
                                                 

 2006-2005لعرابة محمد ألقيت عمى الطمبة القضاة السنة الثانية سنة  - 1
          107أحمد حسيف سكيداف اإلرىاب الدكلي في ظؿ المتغيرات الدكلية مرجع سابؽ ص - 2



 الفصل الثاني                                                          جريمت اإلرهاب في القانون الدولي 

 

 89 

مف ( ب)مف اتفاقية طككيك ككذا الجزء 11لقد نصت الفقرة الثانية مف المادة :دولة اليبوط -2
ف ـ05مف المادة 01ككذا الجزء ج مف الفقرة  ،تفاقية الىاممف إ 04األكلى مف المادة  الفقرة

راضييا كمازاؿ الخاطؼ طفة عمى أف الدكؿ التي تيبط الطائرة المختعمى أمونتريال  إتفاقية 
  1 ختصاصيا القضائي كيشترطليا أف تمارس إ عمى متنيا 

                                          :              لممارسة االختصاص شرطيف ىما 
 .ـ الدكلة ىبكط الطائرة داخؿ اقمي -
                                           كجكد المختطؼ عمى متف الطائرة -

ف ىذه الدكلة كالجريمة المرتكبة ،إال نعداـ الصمة بيكلقد لقت ىذه الفقرات إعتراض عمى أساس إ
التي  لدكلةعف ىذا االختصاص بتبرير اذا لـ يسمح ؿ م في المؤتمر دافعسبافلمندكب اإلف اأ

،فإنو يككف مف الصعب عمى تمؾ الدكؿ إتخاذ ممارسة االختصاص تيبط فييا الطائرة 
ضافة إلى اإل2نياء االختطاؼاإلجراءات الالزمة إل تفاقيات الذم صرحت بو اإلختصاص ،كا 
 ات يجكز لمدكؿ المتعاقدة تأسيس إختصاص قضائياالطائرختطاؼ ة بجريمة إالدكلية ذات الصؿ

باالتفاؽ،غير انو في حقيقة االمر أنو ال يكجد قضاء دكلي مختص لمبت في قضايا اإلرىاب 
فإف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية لـ يدخؿ األرىاب في دائرة إختصاص المحكمة كالتي يشمؿ 

ماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب مف النظاـ عمى جريمة اإلبادة الج 05طبقا لممادة 
كجريمة العدكاف ، كما أف المحكمة الجنائية بيكغسالفيا كالمحكمة الجنائية الدكلية الخاصة 

بركندا لـ تنصا عمى إختصاصيما لمبت في جرائـ اإلرىاب ،كـ أنو كانت إقتراحات 
جنائية الدكلية غير أف المحكمة اؿبشأف إدخاؿ جريمة اإلرىاب في إختصاصات (كالجزائر)

بعض الدكؿ إعترضت عمى ذلؾ مف ضمنيا الكاليات المتحدة األمريكية، كلكف ىناؾ إمكانية 

                                                 
1
 مكنتلايرمف إتفاقية  05مف المادة 01إتفاقية الىام، ككذا الجزء ج مف الفقرة  - 

فى إبراىيـ مضكم جريمة إختطاؼ الطائرات المدنية في القانكف الدكلي كالفقو اإلسالمي مرجع سابؽ أسامة مصط - 2
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مالحقة مرتكبي جرائـ إرىابية أماـ المحكمة الجنائية الدكلية إذا ما دخمت األفعالتحت كصؼ 
                      .1يشممو إختصاص المحكمة

 .مترتبة عن اعمال االرىاب في القانون الدولي الجزاءات ال:الفرع الثاني 
ف يترتب عنيا جزاء الشيء المتفؽ عميو ىك أنو إلحتراـ القاعدة القانكنية يجب أ              

، يجب الى المسؤكلية كالجيات المختصة في تحديدىاكبعد تطرقنا ،يككف بقدر المسؤكلية 
رىاب كيدكر مفيـك عف إرتكاب أعماؿ إ في ظؿ القانكف الدكلي الناجـلى الجزاء التطرؽ إ

كيمارس ف الجزاء الدكلي ذك طبيعة عقابية الفقو  الدكلي عمى فكرة مفادىا أ الجزاء الدكلي لدل
الجزاء الدكلي  عمى أنو رد فعؿ كيعرؼ الفقو مترتب عمى فعؿ غير مشركع دكليا ، ثركأ

، كلقد اكد االستاذ انتكنيك  كراء المادمإجتماعي إتجاه أحد اعضائو عف طريؽ استخداـ اإل
،اف 1991عف المسؤكلية الدكلية سنة درانجك  المقرر الخاص لمجنة القانكنية الدكلية في تقريره

ف العقكبة ىي ا ،كمف ثمة فإال نتيجة منطقية لحدكث فعؿ غير مشركع دكليالجزاء ماىك إ
مف مشركع لجنة ة الثانية كلقد نصت عمى ذلؾ الماد،الصكرة النمكذجية لمجزاء الدكلي الجنائي 

تكب نو كؿ مف يرقاب عمى الجرائـ المخمة  بسمـ اإلنسانية كأمنيا عمى أالقانكف الدكلي حكؿ الع
كيقع تحت طائمة  العقاب ،غير  منيا يككف مسؤكال عف ىذا العمؿجريمة مخمة بسمـ االنسانية كأ

شكؿ العقكبة التي صريح عمى ف القاعدة العامة في القانكف الدكلي الجنائي ىك عدـ النص اؿأ
التي إتبعتيا العديد مف القاعدة ، ىا دكف تحديدىا ، كاإلكتفاء بكجكب تكقيعيجب اف تكقع

بالنص  كتفتإتفاقية مكنتلاير كا  ك ىامة ذات الطابع الجزائي كمثاؿ ذلؾ إتفاقية التفاقيات الدكلياإل
نو تتعيد كؿ فاقية مكنتلاير عمى أالعقكبة،كلقد خصت المادة الثالثة مف إت بتشديد عمى ضركرة 
. دكلة متعاقدة 
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نو نجد في في المادة االكلى غير أتشديد العقكبات عمى الجرائـ المنصكص عمييا    
مف الئحة  27بعض النصكص بعض العقكبات عمى الجرائـ االرىابية كما جاءت بو الالئحة

كمف ثمة فاف كؿ  .االعداـ  محاكـ نكرمبرج قد نصت عمى بعض انكاع العقكبات الجسدية مثؿ
أادانت األعماؿ اإلرىابية بشتى أنكاعو ،كما أنيا لـ تأخذ بعيف اإلعتبار صفة دكؿ العالـ 

ال تتقادـ ،اما  كذلؾ عمى أف جريمة اإلرىاب  كدت الدكؿ األشخاص المرتكبيف ليا ،كما أ
، الجنائي الدكلي خرل لـ تسمـ مف قكاعد القانكفبالنسبة لمدكؿ المصنفة إرىابية فيي األ
: 1كىي كمايمي  انكاع ةػكخصصت ليا عقكبات  ىي عمى أربع

 الحصار االقتصادم -
 المقاطعة االقتصادية  -
 ماسية كك الدبؿالعالقات السياسية أقطع  -
                                             ستخداـ القكة المسمحةإ -

عمى تطبيؽ اربع مجمكعة رئيسة مف العقكبات عمى  كما اف الكاليات المتحدة االمريكية نصت
:                                        2الدكؿ التي ترعى االرىاب كىي 

. ر تصديركبيع االسمحة كالمكاـز المتصمة بيا لمدكلة االرىابيةحظ -1
مف يـك 30مراقبة صادرات المكاد ذات االستخداـ المزدكج ،كيجب اشعار الككنغرس قبؿ  -2

تصدير ام سمع اك خدمات قد تككف ليا اثر ىاـ في تعزيز القرارات العسكرية لمدكلة الراعية 
                         .لالرىاب اك قدرتيا عمى دعـ االرىاب 

. حظر المساعدات االقتصادية  -3
يكية معارضة الكاليات المتحدة االمر :- ما يميفرض قيكد مالية متنكعة كقيكد اخرل تشمؿ -4

      .لمقركض التي يمنحيا البنؾ الدكلي كالمؤسسات المالية الدكلية االخرل

                                                 

 387مرجع سابؽ  ص، ؽالجزاءات الدكلية بيف النظرية كالتطبي، سيد أبك عطية - 1
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المحاكـ  رفع الحضانة الدبمكماسية إلتاحة المجاؿ لعائالت ضحايا اإلرىاب إلقامة دعاكل أماـ 
 .االمريكية

 .بية رىاكالمداخيؿ التي حققتيا الدكلة اإلعفاءات الضريبية مف اإل فرادحرماف الشركات كاأل -
 صدر لمكاليات المتحدة االمريكية كقؼ العفاء الجمركي عف البضائع الـ -
ية دكف الحصكؿ رىابة منع أم مكاطف أمريكي مف إجراء  معامالت مالية مع دكلة إصالحي -

م شركة دكالر مع أ100.000متيا تتجاكز قيكالتي مريكية عمى ترخيص مف كزارة الخارجية األ
                                                         .رىاب قائمة الدكؿ الراعية لإلىا دكؿ مدرجة ضمف تدير
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ختاما ليده الدراسة يمكن القول أن جريمة اإلرىاب شبيية بالمرض الفتاك الذي إذ لم      
ن ىذه الظاىرة يتجاذبيا مفيومان األول داخمى ويتعمق ببث الرعب في أوساط  تعالجو قتمك،وا 

وميما تكن الصورة فإن إرتباطيا  ت فرادى أو جماعات ، السكان عن طريق مختمف اإلعتداءا
رىابي يكاد يزيح الفوارق، وإلرتباط ىاتو الجريمة بحياة األفراد في المجتمع إستوجب بالغرض اإل

تدخل المشرع والذي فعل ذلك ، منتيجا أسموبا جديدا في التجريم وىو أسموب الخصوصية ،إذ 
احاط بجريمة اإلرىاب من مختمف النواحي وجعميا مختمفة عن باقييا من الجرائم ، فوسع من 

الشرطة القضائية وأنشأ أسالكا أخرى في أجيزة االمن من اجل مساعدة  صالحيات ضباط
عمى ضبط ىذه الجريمة والمحافظة عمى النظام العام،كما تدخل ووسع ضابط الشرطة القضائية 

من إختصاص القضاة في مجال ضبط ىذه الجريمة ،وخرج أحيانا عن القواعد العامة في 
مجاالت التدخل  -في إطار إجتثاث شأفة اإلرىاب  -لة القانون كالتفتيش مثال كما عززت الدو

ففي حين دعمت مواردىا البشرية في صفوف قوات األمن،راحت تسن نصوص قانونية 
وتنظيمية لفائدة التائبين المذين سمموا أنفسيم طواعية مع اإلختالف في التعامل معيم حسب 

                                                                 .الحالة

ذا كان الجانب الداخمي لجريمة اإلرىاب يثير بعض اإلشكاالت ،فإنو يثير في جانبو   وا 
الدولي ومن منظور القانون الدولي العديد من المشاكل عمى غرار عدم ضبط ىذا الكيان 

تمف ، من فقو حول تحديد الخاصية الدولية لإلرىاب ومن أخر يعترف لو بيا،كما أخالمفاىيمي 
باإلضافة إلى إنعدام ىيئة قضائية دولية لمتابعة  حول مفيومو مثمما وقفنا عميو فيما سبق

نعدام جزاءات محددة ليذه الجريمة بالرغم من تطور مفيوم المسؤولية الدولية عن  قضاياه وا 
سة جرائم اإلرىاب ليكون الفرد والدولة موضوعا من مواضيعيا،إال أننا ولدى إنجازنا لياتو الدرا
قتراح حمول ليا وىي كمايمي   :                                 سجمنا مجموعة من المالحظات ،وال يفوتنا المقام دون ذكرىا وا 
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                                                                    :بالنسبة للتشريع الجزائري  

حول عدم تعريف جريمة اإلرىاب ،غير أنو إن المشرع إنتيج منيج التشريع الفرنسي   
ال  من أجل التطبيق الحسن لمنصوص القانونية إيجاد تعريف ليا ،كما فعل التشريع المصري وا 

                                                                                    عمى انيا ظرف تشديد عام كما فعل المشرع السوري 02مكرر  87يبقي فقط عمى المادة

األخطاء في ترجمة النصوص والتي تؤثر سمبا في التطبيق السميم ليا كذكر المشرع   
التخريب والذي يقابمو في المغة الفرنسية قمب نظام الحكم،إال أن الحل ليذه النقطة ىواألخذ بنية 

إن ليول ظاىرة اإلرىاب جعل المشرع يخرج عن قواعد عامة منصوص عمييا في  ،المشرع 
التشريع األساسي لمجميورية وىوالدستور كالتفتيش مثال ،ولكن ال يمكن إعتبار ىذا الخروج 

نما مواجية ظاىرة جد خطيرة                           إنتياكا لمدستور وا 

قد أنقص المشرع من السن الجزائي في جرائم الخروج عن القواعد العامة فل في إطار 
اإلرىاب، ليرجعو ستة عشر سنة غير ان ىذه النقطة تثير إشكاال حادا فكيف يمكن إعتبار 

ن إرتكب جريمة موصوفة  شخص حدث مرتكب جناية عادية يحاكم في محكمة األحداث،وا 
يد الجزائي فبإمكانو أن بإرىابية أو تخريبية يحاكم مع البالغين ،فإن توجو المشرع نحو التشد

يف ولكن فتضيق ظروف التخ -يشدد العقوبة دون أن يحيل الحدث أمام محكمة الجنايات 
 .                                                                                               بالنسبة فقط لمجنايات ومن ثمة يمكن تطبيقيم عمى الجنح

 :                                                                        لقانون الدولي بالنسبة ل

فإنيا عمى المستوى  إذ قمنا أن جريمة اإلرىاب تثير مشاكل عمى المستوى الداخمى 
الدولى متاىة ال مخرج ليا ،حتى أدي ببعض الفقو إلى إعتبارىا أساطير ومن إختراع البمدان 

إن مشكمة تعريف اإلرىاب في القانون الدولي ىي التي تحتل الصدارة في المشاكل من القوية ،و
وان المحاوالت العديدة لتعريفو باءت بالفشل كون ىذا المصطمح يساء إستعمالو في حيث الشدة 
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أغمب األحيان ،والنص عمى مجموعة من األفعال تشكل جريمة إرىاب غير كاف عمى المستوى 
إستعمال المصطمح قد ينسب لجماعة إرتكبت أفعاال شرعية إال أنيا توصف  الدولى،ومع إساءة

   .           إرىابية ،ويتصادم ىذا مع حركات التحرير التي تدافع عن وطنيا والتي توصف باألرىابية 

إن الغموض الذي يكتنف موضوع جريمة األرىاب راح دون أن ينص عمى إختصاص  
ة األخرى الميمة ،فإن جريمة اإلرىاب الدولي جريمة دولية ضد قضائي لمبت في قضاياىا النقط

المجتمع الدولي  األمر الذي يستوجب معو عقد إختصاص خاص بو، وسن عقوبات سواء 
 .                                             لمدول أو األفراد

زائري والقانون لموضوع االرىاب في القانون الج انتيينا من دراستنوبيذا نكون قد إ 
 .                                                  الدولي
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المراجع المغة العربية   
اوال الكتب  

الديوان الوطىي لألشغال التربوية (الوجيز في القاىون الجزائي العام ) أحسن بوسقيعة  (1
 2002طبعة الجزائر  

أحهد حسين سويدان اإلرهاب الدولي في ظل الهتغيرات الدولية هىشورات الحمبي  (2
  2005الحقوقية الطبعة االولى 

هضوي،جريهة إختطاف الطائرات الهدىية في القاىون الدولي أساهة هصطفى إبراهيم  (3
 2002، الفقه اإلسالهي طبعة 

دار . ةرالقاه،  .القاىوىي  لمجريهة والبىياو  اإلرهاب .عطا هلل، نيإهان حسى (4
   2004االرهاب في  القاىون الجىائي   ، السىة   .1 طالهطبوعات الجاهعية   

والدكتور هحهد عزيز شكري ، اإلرهاب الدولي والىظام العالهي  الراهن،  أهل يازجي (5
                                              2002دار الفكر سوريا الطبعة األولى 

ثاهر إبراهيم الجههاىي هفهوم اإلرهاب في القاىون الدولي دارالكتاب العربي  (6
  2002حوران سورية طبعة .  الجزائرودار

يحي أحهد البىا ،اإلرهاب الدولي وهسؤولية شركات الطيران، توزيع دار الفكرالعربي ر (7
 1994طبعة 

هؤسسة الثقافة الجاهعية ( الجزاءات الدولية بين الىظرية والتطبيق)سيد أبو عطية (8
                                                 2001،هصر ، 

الجريهة الدولية، دار الهطبوعات الجاهعية  عباس هاشم السعدي، هسؤولية الفرد عن (9
                                                                         2002 -هصر-
عبد القادر بمقيرات ، هفهوم الجرائم ضد اإلىساىيةعمى ضوء القاىون الدولى  (10

 2004بعة األولى الجىائي والقواىين الوطىية، الديوان الوطىي لألشغال التربوية الط
-عبد اهلل أوهايبية، شرح قاىون األجراءات الجزائية الجزائري، البحث والتحري  (11

 2004دار هوهه طبعة 
عبد اهلل سميهان سميهان، الهقدهات األساسية في القاىون الدولي الجىائي ،  (12

    2004ديوان  الهطبوعات الجاهعية 
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افحة في الدول الديهوقراطية ، هحهد أبو الفتح الغىام ،اإلرهاب وتشريعات الهك (13
  1991توزيع دار الكتاب الحديث القاهرة  هصر 

هحهد هؤىس هحب الدين ، اإلرهاب في القاىون الجىائي عمى الهستويين  (14
   1987الوطىي والدولي، توزيع دارالفكر العربي طبعة سىة 

هحهد هؤىس هحب الدين ، اإلرهاب في القاىون الجىائي عمى الهستويين  (15
 ىي والدوليالوط

دارالهطبوعـــات ( اإلرهاب و البىيان القاىوىي لمجريهة)إهــام حسىين عطــــا اهلل  (16
 2004-هصر -الجاهعيــة  

ثانية المذكرات      
رسالة هاجستير  كمية الحقوق  والعموم السياسية  جاهعة ( الجريهة اإلرهابية)هسمم خديجة 

 1997الجزائر 
ثالثا  القوانين والمراسيم   
المراسيم   -1

يعمن حالة الطوارئ والذي هدد سىة  1992فيفري  09هرسوم تشريعي صدر بتاريخ  (1
1993                                                                                                

يتعمق بهكافحة التخريب 1992سبتهبر 30الهؤرخ في  03-92هرسوم تشريعي رقم  (2
رهاب                                                                                           واإل

الهعدل والهتهم الهرسوم  1993افريل  19الهؤرخ في  05-93هرسوم تشريعي رقم  (3
.  الهتعمق بهكافحة االرهاب والتخريب  03-92التشريعي 

،والذي يىص عمى إبقاء شرطة  1996هؤرخ في أوت 96/259الهرسوم تىفيذي رقم  (4
 البمدية تحت سمطة الجهاز التىفيذي لمبمدية هع اعطاءها تسهية جــــديدة  

والذي يحدد كيفيات   1999جويمية  20الهؤرخ في  142-99هرسوم تىفيذي رقم  (5
 هن قاىون الوئام الهدىي 08تطبيق الهادة 

والذي وصوت عميه  2005أكتوبر14الهؤرخ في 1278 -05الهرسوم الرئاسي رقم  (6
  الشعب بىعم
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القوانين    -2
.                 يتعمق باستعادة الوئام الهدىي1999جويمية  13هؤرخ في 08-99قاىون  (1
يتعمق بالوقاية هن تبييض األهوال 2005فيفري  06هؤرخ في 01-05قاىون رقم  (2

 2006فيفري  27في  هؤرخ01-06وتهويل اإلرهاب و هكافحتهها و أهر رقم 
 يتضهن تىفيذ هيثاق السمم والهصالحة الوطىية

ديسهبر سىة  31الهوافق  1410جهادى الثاىية عام  3هؤرخ في  28-89قاىون رقم  (3
  يتعمق باالجتهاعات و الهظاهرات العهوهية 1989

 1990أبريل سىة  3الهوافق  1410رهضان عام  8الهؤرخ في  07-90القاىون رقم  (4
باإلعالم، الهعّدل، والهتعمق 

االوامر   -3 
يوىيوسىة    08الهؤرخ في  155-66يعدل ويتهم األهررقم  10-95أهر رقم  (1

والهتضهن قاىون اإلجراءات الجزائية 1966
 1966يوىيوسىة  08الهؤرخ في  155-66يعدل ويتهم األهر رقم  11-95أهر رقم  (2

                                              .                            الهتضهن قاىون العقوبات 
والهتضهن تدابير الرحهة   1995فيفري  25الهؤرخ في  95/12اهر رقم  (3
يتضهن تىفيذ هيثاق السمم والهصالحة  2006فيفري  27هؤرخ في 01-06أهر رقم  (4

الوطىية 
والهتعمق  1995هؤرخ في فيفري  95/12وبعدها صدر األهر  95/10االهر رقم  (5

 بتدابير الرحهة
  الممتقيات

الهدير العام لألهن الوطىي بهىاسبة الهمتقي الدولي حول اإلرهاب الذي   عمى توىسي (1
    2002اكتوبر  26.27.28إىعقد بالجزائر ايام 
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 االتفاقيات  
والتي دخمت حيز التىفيذ  1970ديسهبر  12الهىعقدة بتاريخ:  إتفاقية الهــــاي (2

، والهتعمقة بقهع األعهال الغير الهشروعة 1971أكتوبر  14بتاريخ
، بعدها عالجت إتفاقية  1971سبتهبر 14الهىعقدة بتاريخ  :إتفاقيــــة مونتريـــــــــال  (3

الهاي اإلعتداءات الهوجهة ضد سالهة الطيران عىد تكون في حالة الطيران 
   المراجع  بالمغة الفرنسية   

                                           
1) Larousse dictionnaire de français édition 2004  
2) Dictionnaire Larousse édition 2004  
3) Yves mayaud le terrorisme Dalloz 1997 page 07 
4) Yves mayaud le terrorisme op. Cit. page24  
5) André Huet/reneé koering-joulin(droit pénal 

international)presses universitaire de France 1993 page 23  
6) André Huet/reneé koering-joulin(droit pénal international)op cit 

p121 
7) André Huet/reneé koering-joulin(droit pénal international)op cit 

p121 
8) ANDRES MONTERO GOMEZ(essai sur la mentalité terroriste  

conférence présenté au colloque international sur le terrorisme 
ALGER LE 26-27-28octobre 2002. 
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 مــلخص المذكرة

 
ٌعزجز اإلرهبة انذونً يٍ أهى انًشبكم انزً أصجحذ رىاجه انعبنى ثحٍش  

رعذدد أشكبنه و رُىعذ دوافعه، فعال عٍ يًبرسبد انذول انزً رسزخذيه أو 

رشجع عهٍه و اخزالف يصبنح انذول، و يحبونخ كم يجًىعخ فزض وجهخ َظزهب 

كًب أٌ انذول نى رعذ رزفق فًٍب ثٍُهب عهى   ربرٌخٍخ أو سٍبسٍخ،اسزُبدا إنى خهفٍبد 

رحذٌذ يفهىو واحذ نإلرهبة، فًب ٌعزجز إرهبثب عُذ انجعط ٌعزجز دفبعب يشزوعب 

عٍ انُفس عُذ انجعط اَخز، و هكذا غبثذ انًعطٍبد واخزهفذ انًفبهٍى وساد 

، ثحٍش 2001 سجزًجز 11انعُف وساد انزًزد و انطغٍبٌ، و خبصخ ثعذ أحذاس 

أقذيذ اإلدارح األيزٌكٍخ عهى إشبعخ أوهبو و َشز أسبغٍز و افزعبل أحذاس، ثحثب 

عٍ عذو ٌهٍق ثًقبيهب، و هكذا وجذد ظبنزهب فً اإلرهبة انذي رأد فٍه ثأَه ٌقٍى 

.  فً انًُطقخ اإلساليٍخ

وقذ قسى انعبنى يٍ وجهخ انُظز األيزٌكٍخ إنى فئخ األخٍبر و فئخ األشزار  

دهب جُىٌ انعظًخ إنى وصف أَظًخ ثأَهب يبرقخ وإرهبثٍخ يًب ٌسزىجت انقعبء وقب

 . عهٍهب
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