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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 
 يف األرض  حياربون اهللا ورسوله ويسعونينذا جزاء الإمنّ ﴿

من  أيديهم و أرجلهم عوا أوتقطّبصلّيلوا أو أن يقتفسادا 
نيا وهلم  أو ينفوا من األرض ذلك خزي هلم يف الدخالف

 الذين تابوا من قبل أن تقدروا إالّ يف اآلخرة عذاب عظيم،
  صدق اهللا العظيم.﴾    اهللا غفور رحيمعليهم فاعلموا أنّ

  
 ]سورة املائدةمن  34 و 33 اآليتني[ 



  
 
 

  .﴾ اهللا غين محيد فإنّومن كفر  ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه،﴿:قال تعاىل
  .من سورة لقمان 12 اآلية

 النعم ،ال أملك تدوم بالشكر وأنّ ،اهللاه من مل يشكر الناس مل يشكر  مين أنإميــانا
         الدكتور ألستاذي الفاضل  وعرفاين خالص شكرييف أن أرفعضعف اإلميان  إال
وملا حباين به  ن املشرف على مذكريت،اكبأن الذي شرفين  شخصه الكرمي يف ''ردوس مكيد''

 يكون ذلك يف ميزان أعماله الصاحلة،وأن  ،وأسأل اهللا أن عظيم التواضع والنصح والتوجيه من
 فجزاه  ، وكل شيء أحصاه يف كتاب مبنيو عند من ال ينسى وال يسه لهذلك ذخراكون ي

 كما أسدي الشكر اجلزيل لساديت. خري اجلزاء 2005 العلوم اجلنائية دفعة عين وعن طلبة اهللا
 ''زعموش حممد'' ،والدكتور ة رئيس اللجن''طاشور عبد احلفيظ'' الدكتور االستاذ:األساتذة

  . اإلشراف على مناقشة هذه املذكرةا وفضلهما لكرمهمقبال نذيلال ،املناقشةجنة ا بلعضو
 راًي خ وعلماًراً ني من نور لنبلغ فكراًو ألمثايل جسوراًالذين بن ة وطينتذكل أساو

وكل األساتذة .ام،بالذكر أساتذة جامعة منتوري بقسنطينة كلية احلقوق تيجاين هد وأخص
  .األفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا

ين بالدعم و بعيد وأمدأكما أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من ساعدين من قريب 
 اليت تابعت عائليت الكرمية مشواري الدراسي ولو بالكلمة الطيبة خاصة طيلة والتشجيع

  .كل بامسه الكرميإخويت يف اهللا وات، يف سبيل ذلك الكثري من املشقّمشواري العلمي وحتملت 
رجال األمن  شعبها، ةعيون اجلزائر الساهرة على حراسة أمنها، وخدم كما ال أنسى

 أمام ًء بفضلهم، واحننااا جلهدهم، وعرفانكل مكان تقدير يف واجليش الشعيب الوطين الوطين
  . اهللا عما سلفادمائهم اليت سفكت دون وجه حق، وعف

  مفيدة ضيف
 



  
  
  
  

  

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        إهداء    مفيدة ضيف                                                                   



 رجال  شعبها، إىلةرة على حراسة أمنها، وخدمإىل عيون اجلزائر الساه             

 بفضلهم، ااألمن الوطين واجليش الشعيب الوطين يف كل مكان تقديرا جلهدهم، وعرفان

  .وعفا اهللا عما سلف  أمام دمائهم اليت سفكت دون وجه حق،ءواحننا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فمفيدة ضي                                                         
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   رهـشكـنه و ن نستعيـم اهللا حنمـده وبس
 نشأا بأحداث العنف تاريخ البشرية حافل منذ        إن 

         والقرآن الكرمي وما سرده لنا من قصص خري ،والقتل والتخريب
وما قصة قابيل وهابيل إال تأكيد على أن  اجلرمية ظاهرة  .دليل

    .، سواء كانت بدائية أو معاصرةحتمية يف حياة اتمعات
حىت أن القرآن الكرمي صور لنا يف سورة البقرة مدى خوف 

 ألنه سيعيث فيها ،ئكة من خالفة اإلنسان هللا يف األرضاملال
                                :فسادا وسفكا للدماء لقوله تعاىل

وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا  ﴿
 حبمدك بحوحنن نسد فيها ويسفك الدماء سأجتعل فيها من يف

.﴾ دس لك قال إين أعلم ماال تعلمونونق  

  
 صدق اهللا العظيم                            

  
   من سورة البقرة30ة ــاآلي 



 

 ب  

         بدأت اجلرمية ببدء احلياة نفسها و تطورت معها، متخذة أبعادا جديدة يف صورها،

و هي تتصل يف بعدها املعاصر اتصاال وثيقًا مبا يشهده العامل من تطور هائل يف . و أسلوب ارتكاا

 جتاوزت كل احلدود واكتسبت حركة التصنيع، إال أن اجلرمية اإلرهابية فاقت كل التصورات، و

  . و هي حلد اآلن أخطر اجلرائمبذلك طابع العاملية

 مع تصاعد األعمال اإلرهابية وارتباطها بكثري من اجلرائم األخرى، سعت الدول إىل و

  . يف متابعتها و قمعهااألمنية العسكريةإجياد وسائل قانونية بعد فشل األساليب 

  هو فالقانون؛لو من القواعد القانونية اليت تضبط حركتهاخي إذ ال خري يف حضارة أو تطور

سن  و الدولة وحدها من ي،الذي حيقق االنسجام االجتماعي يف كبح مشاعر الشر عند اإلنسان

 و ال ميكن ألي كان أن حيل العقوبات و توقع ا وباسم الشعب تفرضه؛ التجرمي و العقابقواعد

  .حملها

رية مبرحلة اقتصادية و سياسية و اجتماعية عصيبة كانت سببا يف  مرت الدولة اجلزائ           

          ظهور اجلرمية اإلرهابية، حيث أصابت بضررها اتمع يف مقتله، و فككت بنيانه املتراص،

  .و شارفت بالدولة على االيار

 :وعـــة املوضــأمهي

 اإلرهاب من أكثر ظ فلفوحتديا؛يتطلب جرأة اإلرهاب ن البحث يف موضوع إ            

 و انعدام االتفاق على تعريف موحد له من جهة .الكلمات إثارة يف وسائل اإلعالم من جهة

الت العديدة ألجل حتديد  عن األصل يف عالقات اإلنسان واحملاواشاذ رغم اعتباره فعال  و.أخرى

إلرهاب يف حد ذاته جديد  فازداد األمر تعقيدا إضافة إىل أن لفظ ا؛ إال أا دون جدوىمفهوم له

  .على املشرع اجلزائري

الدولة و األفراد   هلذا املوضوع أمهية بالغة يف مضمونه بوصفه جرمية مستحدثة دد مصاحل        

  .املعاقبة على إتياا وجترمي الظاهرة  يف معا ومن مث استوجب على املشرع التدخل



 

 ج  

 من ىل األوىاحية النظرية و العملية حبيث تتجل كما يكتسب هذا املوضوع أمهية من الن        

املتضمن  95/11مرهذه اجلرمية بنصوص خاصة أمهها األخالل استعانة املشرع يف سبيل مواجهة 

 دون استغنائه عن تطبيق النصوص العامة الواردة بقانون ،األفعال املوصوفة أعماال إرهابية أو ختريبية

ينهما على أساس موضوعي  يتمثل باخلصوص  يف طبيعة العقوبات، ألن هناك عالقة متكاملة ب

 .احلق املعتدى عليه يف كليهما و هو حق عام؛ فاإلرهاب جرمية من اجلرائم املضرة باملصلحة العامة

و املخاطر اليت دد املصاحل العامة جتد تطبيقات عديدة هلا يف قانون العقوبات باعتباره جيسد 

  . و العقابالشريعة العامة يف جمال التجرمي

 و عالقة تبعية من ،ميكن تكييف العالقة بينهما على أا عالقة تكامل من جهةعليه   و          

:                                                          رتب على هذا التكامل و التبعية نتائج وأثار مهمة منها باخلصوصتتو . جهة أخرى

العامة املوجهة لكافة أنواع اجلرائم والعقوبات احملددة يف قانون العقوبات حتمية تطبيق املبادئ   -

املتضمن  1995 فيفري 25 املؤرخ يف 95/11مرائم اإلرهابية املنصوص عليها باألعلى سائر اجلر

  .ختريبية إرهابية و الاألعمال املوصوفة أعما

ر عقوبات مالئمة جلرائم  نصوص قانون العقوبات من أجل تقريإىلضرورة تطبيق اإلحالة _ 

  .اإلرهاب

  :وعــار املوضـأسباب اختي
ا املوضوع هو أن اجلرمية اإلرهابية ذقد كان الدافع األكرب وراء  اختيار البحث يف هل            

ات القرن املاضي  ولكن ساهم يف ييف اجلزائر ليست وليدة الصدفة، بل متتد جذورها إىل سبعين

ر الذي جعلنا نتناول هذا النوع من اإلجرام من زاوية غري تلك اليت ، األما وضع متأزمتطوره

  .تناولتها معظم  الدراسات السابقة

وهناك سبب ذايت يتمثل يف عظيم تأثري ملا آل له حال وطين جراء هذه الظاهرة اإلجرامية واليت  -

 إذ إذالله، نع االستعمار فترةبعد أن عجزت  ،االيار على بهعصفت ببلد كاجلزائر وشارفت 



 

 د  

على احلياة رغم أن ديننا احلنيف حيرم غريهم راح شباب يف زهرات العمر يقبلون على املوت إقبال 

  .قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق

 وقلة وجود الدراسات السابقة املتخصصة ذا املوضوع على األقل على مستوى كلية احلقوق -

  .بقسنطينة

 أيدينا من املراجع  اجلزائرية قليل باعتبار الظاهرة عندنا ختتلف هـلترغم أن كل ما طا           

هي عليه عند غرينا يف كثري من جوانبها، حبيث أن أغلب املراجع املعتمدة كانت يف  على ما

زيادة على غياب املصادر .  لهاكنا نريدها البحث  يف حلة ذالقانون املقارن مما صعب إخراج ه

ن وجدت فقليلة وغري كافية، باإلضافة إىل تعدد ، وإهادات القضائيةالرمسية من حيث االجت

أو سياسية يف ثوب قانوين  ،؛ فكثريا ما جندها مرحلية ومؤقتةأساليب مواجهة الظاهرة يف اجلزائر

  .فكان من الصعب تناوهلا بالتفصيل

           العقوباتا الوضع مل جند إال االعتماد على ما توفر من نصوص قانونذوأمام ه            

و مراجع واجتهاد التشريعات املقارنة وتطبيقها تبعا لفصول البحث مبا يتالءم وكل جانب من 

 .جوانبه

  :الدراسات السابقة
ن خالل الدراسات السابقة ملوضوع اإلرهاب بصفة عامة وجدنا دراسات تناولت م

ومنها ما تناوله من منظور التفرقة  اإلرهاب كدراسة مقارنة بني اإلرهاب احمللي واإلرهاب الدويل،

 واإلرهاب  من مفاهيم كاإلرهاب واملقاومة، يتداخل معه أو ما يشاه من جرائم، مابينه وبني

ل اإلرهاب من منظور شرعي وقانوين وميكن ذكر أهم هذه وهناك من تناو. واجلرمية السياسية

  :الدراسات



 

 ه  

 عقد يف ي إمام حسنني عطاء اهللا، والذردكتو لل-البنيان القانوين للجرمية- كتاب اإلرهاب -

لتمييز بني كيفية مواجهة اجلرمية اإلرهابية على الصعيد احمللي يف التشريعات اأغلب صفحاته 

  . املستوى الدويل ممثال يف االتفاقياتىاجلنائية الداخلية، وعل

 ة الثالثاديل، والذي عقد يف أجزائهللدكتور حممود صاحل الع  موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب-

إىل أن وصل إىل مقترحات  وسبل مكافحتها جنائيا، اإلملام بالظاهرة اإلرهابية من حيث أسباا،

  . وقعت فيها النصوص القانونية اليتمن شأا سد الثغرات 

  :وعــ املوضةـإشكالي

يتمحور رئيس تتركز يف سؤال   عدة تساؤالت؛ موضوع اإلرهاب يف اجلزائر يطرحإن

 املؤرخ يف 95/11املشرع اجلزائري للجرمية اإلرهابية من خالل األمر ي  تصدةيكيفول ـح

  :أمههاويندرج حتت ذلك عدة إشكاالت فرعية  ،25/02/1995

رمية  جااعتباره ومن مث بذاا من حيث أركاا وقائمة هل اجلرمية اإلرهابية جرمية مستقلة  -

ال ظرف مشدد فيما يتعلق إ وما اإلرهاب فيها ائم القانون العامجديدة، أم أا جرمية من جر

   ؟بركنها املادي أو املعنوي

   لتطويق الظاهرة  اجلزائري املشرع طرفما هي السبل القانونية األخرى املعتمدة من -

  ؟اإلجرامية

 ، القضاء على اإلرهاب يف اجلزائر عن طريق صرامة النصوص العقابية املتشددةميكنهل حقا  -

 ؟العقوبات مع قانون باملوازاة طرق أخرى إتباعأم أنه ميكن 

  
  
  
  



 

 و  

 :عـــج املتبــاملنه

  : التحليلي و املقارننياملنهج  اعتمدنا املزج بني اإلشكاليةعلى هذهإلجابة ل

 التحليلي من خالل حتليل النصوص التشريعية املتعلقة جاملنهحيث استخدمنا بصفة أساسية 

والتمحيص يف بعض اآلراء  ،تفسريها و تطبيقها واقعيايف  يبيان املوقف القضائباجلرمية اإلرهابية و

  . الفقهية

من   أيضا يف بعض اجلزئيات اليت تتطلب املقارنة، وذلك املنهج املقارنكما استخدمنا           

 ،ينها من املوازنة بن للتمكحبثناستئناس مبواقف التشريعات األجنبية اليت تناولت موضوع خالل اال

وبيان أوجه االختالف واالتفاق بني الفقه القانوين والتشريع يف العديد من جوانب املوضوع 

  .وصوال إىل الرأي األرجح

  :ثـــ البحةــمنهجي

واكتفيت باملراجع اليت تتناول  ، املراجع األصلية اليت تناولت موضوع اإلرهابإىلرجعت  -

كان يف إطار شرعي ألن ذلك  عتماد على ماموضوع اإلرهاب من الناحية القانونية دون اال

  .صميم موضوع البحث وهو املواجهة التشريعية لإلرهاب فقط

طبيعة املوضوع تطلبت منا تتبع املادة العلمية يف كل جوانبها القضائية و القانونية سواء من  -

 االتفاقيات الناحية العقابية أو اإلجرائية يف التشريع اجلزائري وبعض التشريعات املقارنة وبعض

 .الدولية

 .قمت بتدعيم البحث ببعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مبا خيدم موضوع البحث -

مع شرح لبعض   يف هامش البحث كلما تطلب األمر ذلك،التعريف باملصطلحات القانونية -

 .املفردات



 

 ز  

مث عنوان  لقبه،فاسم املؤلف ر املتعلقة بالبحث تناولت بالذكر يف ميش املراجع واملصاد -

 رقم سنة النشر، رقم الطبعة، دار النشر، بلد النشر إن وجد، اسم املترجم إن وجد، املؤلف،

 .الصفحة اجلزء،

 قسنطينة،،اجلامعيةديوان املطبوعات  : اجلزائر اإلجرام،علم يف املوجز ،دردوس مكي: مثال -

 .20ص ،2000 سنة طبعة أوىل،

 .)د،ت( ، )د،ط:( بىل ذلكإتاريخ طبع أشرنا  وأ  كان املرجع ال حيتوي على دار نشرفإذا -

لكونه البحث إىل فصلني تقسيم صدي لإلشكالية املطروحة ارتأينا ا املوضوع والتذملعاجلة ه

  .يسمح بتبسيط الدراسة وحيقق أكرب قدر ممكن من الوضوح

يف نا ـو تصدي ،هلاا فيه ماهية اجلرمية اإلرهابية وجترمي املشرع ـ فتناولنأما الفصل األول

ؤرخ ـامل 92/03ي ـ له من خالل املرسوم التشريعوجترمي املشرع اإلرهاب إىل مفهوم األول مبحثه

      .ور أعالهـ املذك95/11و األمر  1992ر ـ سبتمب30 يف

 ولو بإجياز للفروق اجلوهرية بني اجلرمية أيضا يف بعض التشريعات املقارنة، و تطرقنا فيه

بعض صورها يف األمر ل اجلرمية اإلرهابية و ألركانملشاة هلا، وأيضااإلرهابية وبعض اجلرائم ا

  .  و العقاب  الشريعة العامة للتجرميه  ويف قانون العقوبات باعتبار،باعتباره حمور الدراسة 95/11

ا الفصل الثاين فخصصناه للجانبني اإلجرائي والعقايب يف اجلرمية اإلرهابية يف ـ أم            

اجلزائري حبيث تطرقنا للجانب اإلجرائي مث العقايب متناولني أهم املراحل اليت أدخلت فيها التشريع 

 على األمر مركزين بصفة خاصةالتعديالت على قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات 

فيما  2006 ديسمرب 26املؤرخ يف  22 /06   و القانون25/02/1995 فيفري 25 املؤرخ يف 95/10

 املؤرخ يف 06/23و القانون  1995 فيفري 25املؤرخ يف  95/11واألمر   باجلانب اإلجرائي،يتعلق

مع إدراجنا ولو . فيما خيص اجلانب العقايب، دون إمهال التعديالت األخرى 2006 ديسمرب 26

  .ثنا قانون املصاحلة الوطنية والوئام املدين ملا له عالقة مبوضوع حبا اليت عاجلهطباختصار أهم النقا



 

 ح  

مرفقة بأهم االقتراحات ه من نتائج  فيها أهم ما توصلنا إليانوختمنا هذا البحث خبامتة بي

  .رعـاليت رأينا ضرورة العمل ا مستقبال من قبل املش
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  ل األولـالفص
  ة اجلرمية اإلرهابيةـماهي

  

         مل يتفق زعماء العامل على تكاتفهم و حماربتهم لنوع من اجلرائم كاتفاقهم على حماربة 

  .على الرغم من أم مل يتفقوا بعد على مفهوم موحد هلا اجلرائم اإلرهابية،

رج بنتيجة، و السبب يف ذلك قد عقدت هلذه الغاية عدة مؤمترات و ملتقيات ومل ختل         

 فاجلرمية اإلرهابية؛هو تداخل عدة مصطلحات وسلوكيات و اختالف كل طرف يف تكييفها

فلسطني أو الدول وتقترب كثريا من مفهوم املقاومة لدى الدول اليت تعاين االحتالل كلبنان، 

 أقرب إىل مفهوم جنده جهة أخرى ومن. كاجلزائر اآلن اليت عانت االستعمار سابقًا و ترفضه

 حاليا، أما لدى الدول ت منها اجلزائر والعديد من الدولالتمرد املسلح كالظاهرة اليت عان

األوربية و غريها فاجلرمية اإلرهابية هي ظاهرة يصاحبها التطرف و العنف دف إىل تغيري 

  .ظروف معينة

فهوم اإلرهاب هو أنه محل            لذلك يعترب أكثر ما توصلت إليه الدول من اتفاق حول م

، و من ثَم فعدم التوصل إىل تعريف موحد بني هذه الدول قد اتللسالح ضد الدولة و احلكوم

  .خيدم مصاحلهاألن ذلك إن صح التعبري يكون 

 لفظ اإلرهاب كمصطلح ألول مرة يف أواخر القرن الثامن عشر عندما طلقأُقد ل           

 وكان يشري إىل الفزع والرعب الذي ،1798ميية الفرنسية سنة أضيف إىل ملحق قاموس األكاد

يف " روبيسبري"مثلما حدث يف عهد ، كم االستبدادية يف صفوف رعاياهاتنشره أنظمة احل

حيث أستخدم اإلرهاب كأداة سياسية للقضاء على  1792اليت تلت سنة فرنسا يف الفترة 

  .ةالثورة السياسيني  وتوطيد دعائم اجلمهوري خصوم 
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 مثل اتفاقية جنيف لسنة ،عدة اتفاقيات وإعالنات دولية موضوعه  تناولت          اإلرهاب

ومل خيل مؤمتر دويل من . 1977، واالتفاقية األوروبية لعام 1971 واتفاقية واشنطن لسنة 1937

 مما دعا بعض الدول إىل التسريع يف حماربته بدل البحث لهوجود خالف حول مفهوم موحد 

مادام االتفاق على حماربته  -ااجلزائر إحداهو -ريف له، خاصة أا عانت األمرين عن تع

حىت أن ممثل إسرائيل يف أحد املؤمترات قال أن إصابة   خبالف األمر بالنسبة للتعريف،حاصال

إىل  يف إشارة ، فرد مبرض خطري يقتضي اإلسراع مبعاجلته قبل البحث عن تسمية لذلك املرض

ضرورة إجياد حل هلا عقدت مؤمترات ال جدوى منها لو . اهرة اإلجراميةشدة خطورة الظ

                 بسبب عدم االتفاق حول مفهوم هذا اجلرم إالّّ أن ما توصل إليه ممثل هذه الدولة

 و من هم على إيديولوجيته ال يناسب العديد من الدول العربية اليت هلا عالقة - إسرائيل–

 املقاومة تاعتبار حركاح املسلح  على مر التاريخ، ألن هذا الطريق يؤدي إىل و الكفا باملقاومة

            لبنان من احلركات اإلرهابية و فيه انتصار للمحتل األمريكي و العراق و خاصة يف فلسطني

 لذلك فاخلالف بشأن املفهوم املوحد لظاهرة اإلرهاب قائم إىل .و اإلسرائيلي على حد سواء

  .ابة هذه األسطـرغاية كت

 خمتلفة للجرمية اتتعريف فقد ظهرت عدة )1(         أما على املستوى الفقهي والعملي

نه عمل إجرامي إ: "بقوله " ساال دانا"عه الفقيه وعلى سبيل املثال التعريف الذي وض، اإلرهابية

طبيعتها يستهدف يف األساس نشر الرعب واخلوف لدى املواطنني وذلك باستخدام وسائل من 

 ".إحداث ذعر عام لغرض نشر فكر أو مذهب معني

                                                
هو االستخدام العمد و املنظم لوسائل من الذي رأى أن اإلرهاب '' جورج الند سبري'' و كذلك الفقيه الفرنسي -)1(

عبد العزيز خميمر عبد ''طبيعتها إثارة الرعب بقصد حتقيق بعض األهداف، و يف اجلانب العريب جند  تعريف الدكتور 
 الذي رأى أيضا أن اإلرهاب هو استخدام عمدي لوسائل تثري الرعب ألجل الوصول إىل هدف و هذا يف كتابه '' اهلادي

 دار النهضة  الصادر عنات الصادرة على املنظمات الدوليةمع دراسة يف االتفاقيات الدولية و القرارالدويل اإلرهاب 
 . ''جورج الند سبري'' ، و نرى أنه يوافق رأي الفقيه 43 -42، ص 2006العربية، القاهرة، طبعة 
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من أبرزها قانون مكافحة اإلرهاب الربيطاين اإلرهاب فقليلةبفت           أما القوانني اليت عر 

على أنه استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية مبا يف ذلك :" والذي نص1889الصادر سنة 

  ".فراد الشعب أو بعض شرائحهاستخدام العنف بغرض إشاعة اخلوف بني أ

أمام هذا اجلدل و االختالف حول حتديد مفهوم اإلرهاب بني الدول كما مت تبيينه             

         سابقًا سارعت الدول إىل حماربة الظاهرة بكل الوسائل اليت تنوعت بني العسكرية أحيانا

نا هو الوسائل القانونية حبيث و القانونية أحيانا أخرى عن طريق سن التشريعات، و ما يهم

يتفق اجلميع على أن القانون وضع حلماية مصاحل الدولة و اتمع على حد سواء، ويتدخل 

 ويعترب املساس ا جرمية . كلما كانت تلك املصاحل ذات أمهية و تشديد العقاببتجرمي الفعل

  .يترتب على مرتكبها مسؤولية جزائية و يوقع عليه اجلزاء اجلنائي

            و أموال و سكينةمن أمنولة و األفراد          اإلرهاب أخطر ما يهدد مصاحل الد

         كان لزاما على املشرع أن يتدخلذلك لهدده هو احلق يف احلياة، ي و أمسى ما .و ممتلكات

 إبد نصوصا قانونية لتطويق الظاهرة وحماربتها عمال مببسنهو جيرم العمليات اإلرهابية ، 

 وقام حبصر جمموعة من األفعال واصفا إياها ، إذ ال جرمية وال عقوبة إال بنص؛الشرعية

ه يف مبحث أول قبل أن ن و هذا ما نبي،هابية دون أن يضع مفهوما لإلرهابباألعمال اإلر

   .ثنيـنتصدى إىل حتليل اجلرمية اإلرهابية و ذكر صورها يف مبح

 من العوائق و الصعوبات نظرا الختالف وجهات  جمموعةكتنفهت رهابإلابتعريف الإن 

 و بني من يراه أسلوبا ،النظر بني الباحثني و الدول حول األسباب اليت خلقت ظاهرة اإلرهاب

جديدا للتحرر أو من يراه أقصى صور بشاعة اإلجرام يف العصر احلديث، حيث مل تذكر 
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     . ب، رهبة و رهباهر، ي)رهب(فعل لكنها عرفت ال) 1(املعاجم العربية القدمية كلمة إرهاب

  .و الرهبة هي اخلوف و الفزع و الرعب

 بقلم الراهب م1355 ألول مرة يف اللغة الفرنسية عام Terreurقد ظهرت كلمة رعب ل  

Bersuire  )2( توقع، لكن هذا اللفظ أخذ املألوف و غري امل مبعىن اخلوف و القلق أو التهديد غري

 إال أنه يف الثالثة عقود األخرية .19احلديث حتديدا يف اية القرن منحى جديدا يف العصر 

خصص لفظ اإلرهاب يف اللغة الدارجة لألنشطة املوجهة ضد الدولة، و قد بدأ يظهر لفظ 

        و التهديد  أي العنف'' أرهب''اإلرهاب يف معاجم اللغة بعد انتشار الظاهرة كمصدر للفعل 

  : لنطاق ممارسته ينقسم إىل نوعنيو اإلرهاب وفقا .و الرعب

  .إرهاب حملي تنحصر ممارسته و عملياته داخل الدولة الواحدة / أ

  .إرهاب دويل ميتد لتمس آثاره أكثر من إقليم دويل /ب

نطاق الدولة و ال تتجاوز حدودها األول متارسه مجاعات ذات أهداف حمدودة داخل    

ان ال يكون هلا ارتباط خارجي بأي شكل من  و يف أغلب األحي، نظام احلكمـريغرض تغيب

 كالسعي للسلطة عن طريق قلب أو تغيري ، و ذلك ألجل حتقيق مصلحة داخلية)3(األشكال

                                                
ما هي متداولة يف الوقت احلايل و منها ابن لم جند إشارة إىل كلمة إرهاب وفق ف تناولنا بعض من املعاجم العربية -)1(

  .1374، ص 1995،ط  النشر ودار بريوت للطباعة: لبنان ، الد األول،، لسان العربمنظور املصري
  .337، ص 1969ط ،شركة مسامهة مصرية: القاهرة ،1،جاملعجم الوسيط جممع اللغة العربية، -
 طن، .د ، ترمجة عفاف الرزاز،هاب و أخذ الرهائن يف الشرق األوسطاإلر  وليد أمني روحية، وأيضا تناولنا كتاب -

 .305 ص،1990
        ،2004دار املطبوعات اجلامعية، ط : ، القاهرةاإلرهاب و البنيان القانوين للجرمية إمام حسنني عطا اهللا، -)2(

 .110-97ص
               ،1986د،ن، الطبعة األوىل:  القاهرة اسي،اإلرهاب و العنف السي هذا ما ذهب إليه جالل عز الدين يف كتابه -)3(

 يف البداية مع  ، لكننا ال نوافقه الرأي فاجلماعات اإلرهابية يف اجلزائر على سبيل املثال مل يكن هلا ارتباط مباشر 75ص 
ة ذو التوجه العاملي من جهات أجنبية لكن ظهر االرتباط الغري مباشر بني تنظيم القاعدة يف بالد املغرب و تنظيم القاعد

 ==     وتشجيع األخري ألعمال التنظيم يف اجلزائر، أما العالقة الغري مباشرة بني اإلرهاب يف خالل تبين نفس التسمية،
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 اهللا يف أن هذا النوع من اإلرهاب ءنظام احلكم، إال أن ما ذهب إليه الدكتور إمام حسنني عطا

يعترب يف رأينا  )1( مبصاحل أجنبيةينحصر داخل الدولة و ال يوقع ضحايا من األجانب و ال يضر

قد جانب الصواب، ألن اإلرهاب يف اجلزائر منذ البداية كان يستهدف الضحايا من شىت 

 بل على العكس من ذلك جنده أصبح ، أجانبورعاياني أو عسكريني، مواطنني الفئات مدني

  . الصعيد اخلارجيالعنصر األجنيب ملا له من صدى علىالواحدة يستهدف أكثر يف إقليم الدولة 

 اهللا فهو اإلرهاب الذي يكون أحد أطرافه ءأما اإلرهاب الدويل حسب الدكتور عطا

 إال أننا . بني الدولدوليا سواء األشخاص أو األشياء أو األماكن أو غرضه إساءة العالقات

ن و الكثري م، و مصر و اليمن  اإلرهاب كان موجودا يف اجلزائرأيضا خنالفه الرأي باعتبار

 باإلدانة العتباره من و لوالدول األخرى إال أنه مل يالق نفس االهتمام من قبل اتمع الدويل، 

ختص الدول املعنية ) شؤون(غلب الدول الفاعلة على الصعيد الدويل مسائل داخلية أقبل 

بظاهرة اإلرهاب حبجة الدميقراطية وحق الشعوب املقهورة حسب تعبريهم يف اختيار النظام 

 وعندما متارس هذه األعمال اإلجرامية على إقليم معني و لو كانت . هلاي تراه أصلحالذ

الضحية أجنبية فمكافحتها تكون مبوجب القانون اجلنائي احمللي، و املعروف أنه ال ميكن 

 العتبار قانون العقوبات يـاحلديث عن تنازع قوانني يف هذه احلالة لوجود العنصر األجنب

 إائم املرتكبة على إقليم الدولة مهما كانت جنسية فاعلها حسب مبديطبق على كل اجلر

  .اإلقليمية

                                                                                                                                             
اب يف اجلزائر طوال مع اخلارج فتظهر يف سكوت العديد من الدول العربية و الغربية عن التنديد باإلره الداخل== 

 .نيةنظيمات اإلرهابية و الدول املعأنه تواطؤ لوجود مصاحل خفية بني التعلى ما يفهم و هو ، عشرية كاملة
  .142، ص السابق، املرجعاإلرهاب و البنيان القانوين للجرمية اهللا، ءن عطاـإمام حسني-)1(
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 اجلرائم مبجرد انتقال تأثريها جتاه هذه  وجهة نظر اتمع الدويلـرإال أننا وجدنا تغي  

 األخري  هذانإإىل داخل أقاليم الدول األجنبية و منذ ذلك ظهر مصطلح اإلرهاب الدويل، أي 

  .ما كان للعمل اإلجرامي أكثر من إقليمإذا دوليا يكون 

        احلق يف احلياة معا  ما جيمع اإلرهاب احمللي باإلرهاب الدويل هو أما يهددان إنّ  

  .  فاملوت بالنسبة للمفهومني رسالة أكثر من كوا هدفا؛و األمن

  ةــة اإلرهابيـوم اجلرميـمفه:  املبحث األول

محاية ملصاحل الدولة و األفراد هو التشريع اجلنائي فضالً عن          إن أقوى التشريعات  

عليها جرمية احلماية اإلدارية و املدنية و الدستورية، ذلك أن املشرع اجلنائي يعترب االعتداء 

 صور االعتداء على املصاحل األساسية بشعو اجلرمية اإلرهابية من أ ،تستوجب تطبيق العقاب

ئم املاسة بأمن الدولة وهناك السيادة و هناك من أدخلها ضمن اجلراللدولة كاألمن واالستقرار و

ا كان التصنيف فهناك إمجاع ـوأي. صطلح على تسميتها اجلرائم املاسة بشخصية الدولةامن 

 .على أا أخطر ما هدد الدول يف القرن املاضي وال يزال يهددها يف عصرنا و زماننا

لجرمية اإلرهابية مبفهومها احلايل ال على املستوى  لـم يتطرق لاملشرع اجلزائريو       

 1966 جوان 08املؤرخ يف  156 /66املوضوعي يف قانون العقوبات الصادر مبوجب األمر رقم 

 املتضمن 1990 جويلية 14املؤرخ يف  90/15املعدل و املتمم فيما بعد إىل غاية القانون رقم 

جرائي بقانون اإلجراءات اجلزائية الصادر تعديل قانون العقوبات، و ال على املستوى اإل

لكنه تناوهلا . م فيما بعد املعدل و املتم1966 جوان 08املؤرخ يف  66/155مبوجب األمر رقم 

و الذي  1995 فيفـري25املؤرخ يف  95/11و العقاب بصورة جلية مبوجب األمر  بالتجرمي

ويعترب األخري أول تشريع  1992  سبتمبــر30 املؤرخ يف92/03ألغى املرسوم التشريعي رقم 

مباشرة، وكان الغرض من إصدار هذا األمر هو محاية النظام بصورة يتناول اجلرمية اإلرهابية 

 اإلرهاب  وقد سار يف ذلك على ج أغلب التشريعات اجلنائية احلديثة اليت جرمت.العام
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عن غريها من اجلرائم، عترب مبوجبه اجلرمية اإلرهابية مستقلة او ، ى العقوباتصت له أقسنو

  .ألا تستمد صفتها من خصائصها الذاتية وليس من جرمية سابقة أو معاصرة هلا

ندما أصدر  ؛ عكما أشرنا سابقاهناك حماولة  للمشرع يف جترمي األعمال اإلرهابية            

،      رهاب املتعلق مبكافحة التخريب و اإل1992سبتمرب  30املؤرخ يف  92/03املرسوم التشريعي 

األكثر من ذلك فاملشرع تصدى قبل ذلك موعة من اجلرائم اليت كانت دف إىل زعزعة و 

استقرار وأمن الدولة، حبيث تناول هذا النوع من اجلرائم يف اجلزء الثاين من قانون العقوبات 

 حتديدا يف ،"اجلنايات و اجلنح و عقوباا"بعنوان التجرمي يف الكتاب الثالث منه حتت عنوان 

                   يف الفصل األول منه"اجلنايات و اجلنح ضد الشيء العمومي"  بالباب األول منه املعنون

 املتضمن قانون  66/156 الصادر مبوجب األمر رقم "اجلنايات و اجلنح ضد أمن الدولة"

  .العقوبات املعدل واملتمم

عات أو أفراد بغرض ديد سالمة الوطن وأمنه هذا النوع من اجلرائم ترتكبه مجا            

وقد تصدى املشرع هلذه اجلرائم بأن  ، عقوبات انونق 61كاخليانة والتجسس حسب املادة 

إلعدام مهما كانت جنسية مرتكبها، باإلضافة إىل ا هلا عقوبات مشددة وصلت يف أقصاها سن

 اليت تناول ع ق 90 إىل88واد من إىل ما ورد يف القسم اخلامس من اجلزء الثاين واملتضمن امل

  .فيها املشرع نوعا آخر من اجلرائم مثل جرمية التمرد املوصوفة  بأا جناية ماسة باألمن العام

عيد محاية أمن الدولة  املشرع حاول منذ زمن ب أنبتتبعنا موعة من اجلرائمجدنا و          

فعل االستيالء على األسلحة على تجرميه بتجرميه كل ما من شأنه أن يهددمها ك؛ وممتلكاا

، ومل يقتصر عقابه على الفاعل األصلي فقط ع ق 89املادة  حسب والذخائر عن طريق العنف

 العلم اشترط، وقد ع ق 91 املادة  حسبمتد  إىل كل من له عالقة باجلرمية عمدا وعلماابل 

 هذه اجلرائم حىت ال يكون من أجل تطبيق عقوبة اإلعدام على الفاعل األصلي أو الشريك يف

 اليت  تقضي بأن الظروف  املوضوعية اللصيقة باجلرمية  ع ق 3 فقرة 44هناك تناقض مع املادة 
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 إىل تشديد عقوبة الفاعل األصلي ال تؤثر على الشريك إال إذا كان عاملا ا وقت املؤدية

  .املشاركة

لصادرة ضد جمموعات إرهابية قد اتضح ذلك جليا يف العديد من األحكام اجلنائية ال   

مثلت أمام اجلهات القضائية املختصة، حبيث متت إدانتهم بعد طرح األسئلة أثناء جلسة احملاكمة 

 هل املذنب ارتكب يف نفس الظروف جنحة تزويد مرتكيب اجلنايات و اجلنح ضد '' :بصيغة

 إكراه من قبل اموعة يهأمن الدولة يف وقت السلم و يئة األماكن لالختفاء دون أن يقع عل

  )1(.''ع ق فقرة أوىل 91اإلرهابية مع علمه بنواياها طبقًا لنص املادة 

ع اجلزائري من بني التشريعات اليت وضعت حلوال مؤقتة لبعض مظاهر اجلرمية يشرلتاإن 

دون التعرض هلا بشكل خاص  دون استعماله للمصطلحات اليت متيزها عن  يف صورها األوىل،

جيابيا مقارنة ببعض إويعد هذا املوقف " التخريب"أو " اإلرهاب" قانون العام منهاجرائم ال

  . معاجلة الظاهرة يف بدايتهاالتشريعات اليت سكتت متاما عن

كانت ،اتيلكنه وبعد التحول الذي شهدته اجلزائر على الصعيد األمين سنوات التسعين

        ، واستعمال الذخرية احلية،عي للمواطنني برزت اجلرائم يف أبشع صورها منها التقتيل اجلماقد

 ووضع املتفجرات يف األماكن العمومية و التخريب الكلي أو اجلزئي ،و األسلحة البيضاء 

     ا هددت املصاحل العليا للدولة و عبثت باألمن العامو أل.للمؤسسات اإلدارية و االقتصادية 

سن نصوص قانونية شديدة الصرامة ل أن يتدخل و أخلت بالسكينة املعهودة كان على املشرع

  .من شأا أن تواكب هذا املنحى اخلطري لإلجرام

اعتبارها بن مبدأ الشرعية هو الذي يضفي على العقوبة أساسا قانونيا جيعلها مقبولة إ           

اب يفة التجرمي والعقتوقع يف سبيل املصلحة العامة واليت لن تتأتى إال من خالل إسناد وظ
                                                

ريخ  تا04/2007،جلسة رقم 30 حكم جنائي ،صادر عن حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء سكيكدة، السؤال رقم -)1(
 .غري منشور ،2007 نوفمرب 11صدور احلكم 
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 املتعلق 1992 سبتمرب 30 املؤرخ يف 92/03صدر املرسوم التشريعي ؛ لذلك للمشرع وحده

 1995 فيفري25املؤرخ يف  95/11مبكافحة أعمال التخريب و اإلرهاب، و بعده صدر األمر 

 هلذا يتعني علينا حتديد مفهوم اجلرمية .املتضمن اجلرائم املوصوفة أفعاال إرهابية أو ختريبية

ية لدى املشرع اجلزائري و حماولة متييزها عن بعض اجلرائم األخرى املتقاربة معها من اإلرهاب

  .حيث أسلوب ممارستها كالعنف و القوة و بث الرعب و ذلك يف مطلبني

  .اجلرمية اإلرهابيةبتعريف ال:  املطلب األول
لتحقيق  إال  إىل حتقيق منفعة، و على ذلك مل يصدر تشريع قط دائما          يهدف الفرد

ال جترمي لفعل إال إذا أضر باتمع، و ال عقاب إذ  ؛هي مناط التجرمي و العقابف؛ )1(مصلحة

 و هو ما يطلق عليه بالردع العام ،على فعل إال إذا رأى املشرع يف العقوبة فائدة للمجتمع

ري ألجل ذلك كان التجرمي والعقاب منفعة للمجتمع اجلزائ .كخاصية من خصائص العقوبة

 . من ويالت اإلرهاب كثرياالذي عاىن
  ريف املوسوعي و القاموسي لإلرهابالتع: الفرع األول

  : يف املوسوعة السياسية/أوالً
، ل التهديد بأشكاله املختلفة، كاالغتياو، أ)غري القانوين(اإلرهاب يعين استخدام العنف

  .)2( كسر روح املقاومة والتعذيب والتخريب والتعسف بغية حتقيق هدف سياسي مثلهوالتشوي
  : يف القاموس السياسي/ثانيا

واإلرهاب وسيلة ) الفزع ألغراض سياسيةةحماولة نشر بذر(كلمة إرهاب تعين 
واملثال التقليدي هو .تستخدمها حكومة استبدادية إلرغام الشعب على اخلضوع واالستسالم هلا

  )3 (.قيام حكومة اإلرهاب إبان الثورة الفرنسية

                                                
 يف رأيينا أن القانون قد يصدر ألحيانا ضد مصلحة األفراد و هو ما يطلق عليه القانون ألجل املنفعة العامة، و من مث -)1(

  .ميكن اعتبار الشرح الوارد أعاله ينطبق على الشريعة اإلسالمية دون التشريع الوضعي
، 2املؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط: يل و آخرون، املوسوعة السياسية، اجلزء األول، بريوت عبد الوهاب الكيا-)2(

  .153، ص1985
  .45، ص1968، 3دار النهضة العربية، ط: أمحد عطية اهللا، القاموس السياسي، القاهرة -)3(
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  : املعجم العريب احلديث يف/ثالثًا
  .)1( يعين األخذ بالعنف والتهديد واحلكم اإلرهايب هو احلكم القائم على أعمال العنف

  : يف قاموس العلوم االجتماعية/رابعا
 من االستبداد غري املقيد بقانون أو قاعدة،وال يعري صكلمة إرهاب تشري إىل نوع خا

ته دف خلق جو من الرعب واخلوف وشل اهتماما مبسألة أمن ضحاياه،وهو يوجه ضربا
  .)2(فاعلية ومقاومة الضحايا

  :وسوعة العامليةم/ خامسا
اإلرهايب هو ذلك الشخص الذي ميارس العنف وهو ال يعمل مبفرده ولكنه ينخرط يف 

  .)3( إطار مجاعة أو نظام معني وذلك وفقا إلستراتيجية حمددة

  :موس أكسفوردقا/سادسا

  .بوجه عام إىل شخص حياول أن يدعم أرائه بالتهديد والترويعكلمة إرهايب تشري 

 .92/03 إطار املرسوم التشريعي اإلرهابية يفاجلرمية : لثاينفرع الا

 )4(1992 /92/03            أول ما تناول املشرع هذه الظاهرة كان مبوجب املرسوم التشريعي 

 يع وطين حيدد مفهوم اجلرمية اإلرهابية املتعلق مبكافحة التخريب و اإلرهاب، و يعترب أول تشر

جاءت يف أربعة فصول كان للجانب ، مادة قانونية 42ضمن هذا املرسوم تإذ . و جيرمها

و قرر هلا إرهابية جرائم واعتربها األفعال  جمموعة من اإلجرائي القدر األكرب منها، حبيث صنف

  . مشددةعقوبات

يعترب عمالً ختريبيا أو إرهابيا، يف مفهوم هذا '': ى أنه           فقد نصت املادة األوىل منه عل

        املرسوم التشريعي كل خمالفة تستهدف أمن الدولة و السالمة الترابية و استقرار املؤسسات 

  :و سريها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأيت
                                                

  .64، ص 1973مكتبة الغوس، طبعة :  خليل اجلر، املعجم العريب احلديث، باريس -)1(
(2)- Forence ellioi and michel summer skll. A dictionary of politik/ usa pouquin books 1961 page 329. 
(3)- William little et al the sharter p 2150- 2156. London exford university press 1967. 

 املؤرخ 92/03، املتضمنة املرسوم التشريعي رقم 1992  أكتوبر1، الصادرة بتاريخ 70 اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم -)4(
 .، املتعلق مبكافحة اإلرهاب و التخريب1992 سبتمرب 30يف 
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 على األشخاص  بث الرعب يف أوساط السكان و خلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء-

 .أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو املس مبمتلكام

  .  عرقلة حركة املرور أو حرية التنقل يف الطرق و الساحات العمومية-

        االعتداء على احمليط و على وسائل املواصالت و النقل و امللكيات العمومية و اخلاصة، -

ا دون مسوغ قانوين، و تدنيس القبور أو االعتداء على رموز و االستحواذ عليها أو احتالهل

  .اجلمهورية

 عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية وممارسة العبادة و احلريات العامة و سري املؤسسات -

  .املساعدة للمرفق العام

 تطبيق  عرقلة سري املؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة أعواا أو ممتلكاا، أو عرقلة-

  .''القوانني و التنظيمات

       املشرع هلذا النوع من اجلرائم عقوبات مشددة تراوحت بني اإلعدام رصدلذا            

ذلك بالتفصيل يف الفصل الثاين لاملؤبد و السجن املؤقت باعتبارها جنايات، و سنتطرق و 

 هذا املرسوم التشريعي فصلني املتعلق باجلانب اإلجرائي و العقايب من حبثنا، كما أنه خصص يف

كاملني للقواعد اإلجرائية املتبعة من قبل اجلهات القضائية اخلاصة املعنية مبتابعة جرائم التخريب 

واملالحظة البديهية املستمدة من القراءة البسيطة هلذه .و اإلرهاب، و سنتناوهلا كذلك الحقا

 التقليدية الواردة بقانون العقوبات النصوص هي أا ظهرت يف فترة مل يعد بإمكان النصوص

احتواء الظاهرة وهو مايفيد متيز املعاجلة بالنظر إىل اجلرمية على أا جرمية خاصة،وقد غلب على 

  . ورد الفعل اآلين والردعي للحد من تفاقمها،الستئصايلاهذا املرسوم الطابع 

إلغاء العمل به ملا أصدر األمر            لكنه ارتأى بعد فترة وجيزة من سريان هذا املرسوم 

 اليت أدجمت 9 مكرر87مكرر إىل87 املتضمن املواد من 1995 فيفري 25 املؤرخ يف 95/11

  .92/03 للمرسوم التشريعي  تلقائياالحقا يف قانون العقوبات، و هو ما يعد إلغاًء
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  .95/11اجلرمية اإلرهابية يف إطار األمر : لثالفرع الثا
 املتعلق 95/11إصداره األمر ب  إىل مواجهة ظاهرة اإلرهابئرياجتــه املشرع اجلزا

  ضمن قانون العقوبات  ألناألمر هذا  ، ومت دمج وختريبيةباجلرائم املوصوفة أفعاالً إرهابية

 ،و مل يتجه إىل قانون مستقل أسوة بالعديد من  والعقاب ميثل  الشريعة العامة للتجرمياألخري

      .ن جرائم االعتداء على أمن الدولةريعات إىل إدراجها ضمالدول، حيث تتجه أغلب التش

رغم االنتقادات املوجهة للمشرع اجلزائري كغريه من التشريعات على هذا اإلدماج باعتبار  و

في تغري مستمر من حيث فاجلرمية اإلرهابية أما أن اجلرمية العادية تتميز بالثبات و االستقرار 

ن مث فهي حتتاج إىل قانون مستقل كقانون محاية الطفولة واملراهقة ل التنفيذ؛ومائاألسلوب ووس

 املتعلق 04/15 املتضمن إجراءات خاصة جبرائم األحداث، و قانون املخدرات03/ 72اجلزائري

 إال أننا ال نرى وجها هلذا النقد  ألن قانون العقوبات هو ،جبرائم املخدرات وطرق مكافحتها

 ويعد إدخال .م من حيث اخلطورةئ اجلرااختلفت اتمع مهما املعين حبماية أمن واستقرار

 ألنه من جهة أراد تسهيل عملية االطالع ا منطقياقانون مكافحة اجلرمية اإلرهابية ضمنه  أمر

، و من جهة أخرى قد يعترب هذا الدمج هعليه و منحه قوة إلزامية أكثر لدى املخاطبني بقواعد

 مبجرد حدوث استقرار نسيب 95/11جنب املطالبة بإلغاء األمرحيلة من املشرع اجلنائي حىت يت

 الذي ،أو مؤقت كما هو احلال بالنسبة لألصوات املتعالية ألجل إلغاء قانون حالة الطوارئ

 95/11مما يوحي أن دمج األمر . يتعرض دائما لالنتقاد بفرضه يف ظل اهلدوء و االستقرار األمين

  .عب إلغاءه إال بإجراءات معقدةيف قانون العقوبات جيعل من الص

إرهابية أو ختريبية مت تعريف ال أفعا املتضمن اجلرائم املوصوفة 95/11 تطبيقا لألمر و          

يعترب فعالً إرهابيا أو ختريبيا يف مفهوم هذا : "  مكرر بالقول أنه87نص املادة ب اجلرمية اإلرهابية

و استقرار املؤسسات  ة الوطنية و السالمة الترابيةاألمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحد

  : و سريها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأيت 
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           بث الرعب يف أوساط السكان و خلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء املعنوي-

  .مأو اجلسدي على األشخاص أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو املس مبمتلكا

 عرقلة حركة املرور أو حرية التنقل يف الطرق و التجمهر أو االعتصام يف الساحات -

  .العمومية

  . االعتداء على رموز األمة و اجلمهورية و نبش و تدنيس القبور-

 االعتداء على وسائل املواصالت و التنقل و امللكيات العمومية و اخلاصة و االستحواذ عليها -

  .سوغ قانوينأو احتالهلا دون م

        ها عليهاؤ االعتداء على احمليط أو إدخال مادة أو تسريبها يف اجلو أو باطن األرض أو إلقا-

  .اإلقليمية من شأا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة يف خطرياه أو يف املياه، مبا فيها امل

ريات العامة و سري املؤسسات ادة و احلبطات العمومية أو حرية ممارسة الع عرقلة عمل السل-

  .املساعدة للمرفق العام

 عرقلة سري املؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة أعواا أو ممتلكام أو عرقلة تطبيق -

  ".القوانني و التنظيمات

ميكن تسمية هذه املرحلة  مبرحلة الرجوع إىل القانون العام ويتضح من خالهلا مراجعة 

وفشل سياسة الزجر اليت اعتمد عليها يف  ، اإلرهابيةأسلوب مكافحة اجلرميةاملشرع ملوقفه من 

وتأكد املشرع من ضرورة وضع آليات معاجلة أوسع  ،سابقًا املذكور 92/03املرسوم التشريعي 

  أنه مل جيد أي فائدة من تطبيق نظام االس القضائية اخلاصة، إىلباإلضافة وأضمن استمرارية،

وأدخل تعديال على حمكمة اجلنايات  العادية   بقانون العقوبات،95/11مر ألجل ذلك دمج األ

  . و ذلك ما سنتطرق إليه الحقاتصة بالنظر عموما يف هذه اجلرائماليت أصبحت خم

 هو عدم الدقة يف حتديد 95/11ما يؤخذ على صياغة هذا النص اليت تضمنه األمر إن            

 مكرر حيث نص 87 هو ما نستشفه من الفقرة األوىل للمادة  صف احلقيقي للفعل ارم، ووال
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 يفيد اخليار، مث يتبعها - أو- فحرف الربط ؛"يعترب فعالً إرهابيا أو ختريبا" :املشرع على أنه

 مىت يعترب الفعل إرهابيا و مىت نا نتساءل اليت تفيد التعميم األمر الذي جيعل-كل فعل-بعبارة 

؟ و ما الفرق بني املصطلحني إذا سلمنا  اجلهات القضائيةمن قبلق النص  عند تطبييعد ختريبيا

  .؟ و زعزعة االستقرار فيها ديد أمن الدولةوملة واحدة وههما وجه لعيبفكرة أن كل

 بني لفظ اإلرهاب الذي هو مصطلح جديد على املشرع،            للبس هلذا اورفعا            

 92/03له من قبل يف  النصوص العامة لقانون العقوبات واملرسوم و لفظ التخريب الذي  استعم

دون الدال على اجلمع بني خاصيتني  ) و ( به استعمال حرف ربط جديرااملذكور سابقًا، كان 

  ).1( ما دام النص يعاجل جرمية مستقلة بذاا عن باقي جرائم القانون العام )  أو (حرف اخليار

  و على رأسهم ه النقطةما خيص هذ أن هناك من وجه نقدا للمشرع يف           باإلضافة إىل 

بني العمل الذي ميكن اعتباره ) 2(الدكتور أحسن بوسقيعة و حجته يف ذلك أن املشرع خلط 

كل فعل يستهدف أمن '':  مكرر قوله 87 و بني الباعث، حيث جاء يف نص املادة اإرهابي

 حيث أورد عبارتني كان األجدر به أن يستغين عن ،''عن طريق عمل غرضه ما يأيت... الدولة 

و األوىل باحلذف هي عبارة '' غرضه''أو عبارة '' أمن الدولة''إحدامها سواء عبارة يستهدف 

  .''غرضه''

                                                
 مكرر  على القاضي اجلزائي فإن أول ما يقوم به هو تكييف 87جمرم بنص املادة فعل  عندما تعرض قضية موضوعها -)1 (

هنا يصطدم القاضي بالغموض و عدم الدقة فيفسر النص اجلنائي تفسريا الواقعة ملعرفة مدى تطابقها مع النص اجلنائي، و 
والسؤال املطروح ما مصري التفسري الواسع للنص إذا كان يف مصلحة  قضائيا علما أنه ملزم بالتفسري الضيق للنص اجلنائي،

 صدر عن احملكمة العليا، و هو ما قد  و هذا التفسري ال يلزم القضاة اآلخرين و ال يقيد نفس القاضي، باستثناء إذا ؟املتهم
فسرت  قضائية وبناء على ذلك التفسري فد يكون شخصا ما بريء أمام جهة ،ا  ومرة إرهابياجيعل نفس الفعل مرة ختريبي

ا جيعل األحكام  مموشخص آخر مدان لنفس الوقائع نظرا لتوسع اجلهة القضائية  يف تفسري النص، النص الغامض لصاحله،
 .حمل نقض وبالتايل زيادة العبء على احملكمة العلياالقضائية 

 . و ما بعدها47 أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص -)1 (
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حيث درجة خطورا             لكننا خنالفه الرأي باعتبار أن اجلرمية اإلرهابية صنفت من 

العمـد، فالقائم بالعمل اإلرهايب تأخذه إرادته الواعية إىل  و هي من جرائم يةعلى أا جنا

إحداث نتيجة ما و هذا يؤدي بنا بالضرورة إىل احلديث عن القصد اجلنائي  يف اجلرمية 

     و الذي يتكون من اجتاه إرادته الرتكاب اجلرمية، و علمه بتجرمي القانون لفعله، ، اإلرهابية

يف اجلرمية اإلرهابية حتديدا ال ميكن االعتماد على القصد العام و .  هو ما يعرف بالقصد العامو

القصد اخلاص لدى اجلاين عند توقيع العقوبة بل جيب البحث عن ة فقط رغم أن اجلرمية عمدي

 أي ضرورة معرفة غاية اإلرهايب من ارتكاب جرميته، فمثالً جند نية اجلاين  احلكمقاضيمن قبل 

كان أو جرمية وضع املتفجرات يف األماكن العمومية ليست يف جرمية بث الرعب وسط الس

        إيذاء الناس بإزهاق أرواحهم فقط، و إمنا متتد إىل غاية أكرب سواء كانت قريبة التحقيق 

إفشاله يف أو بعيدة و هي زعزعة استقرار البالد و حماولة الضغط على النظام السياسي القائم و 

  . ما يعرف بالقصد اخلاصوهو، حتقيق السكينة و األمن

 مما تقدم فاملشرع مل خيلط بني العمل الذي ميكن اعتباره إرهابيا و بني الباعث؛ و           

فكل عمل تضمن املساس باالستقرار و األمن كان الباعث للقيام به حتقيق عدم االستقرار 

  .داخل الدولة، و يعد حسبه يف احلالتني عمال إرهابيا

 الحظنا كذلك أنه كان يكفي أن حيدد املشرع أعماالً و يدرجها ضمن جرائم            و قد

يعترب فعالً إرهابيا '':  مكرر كاآليت87املساس بأمن الدولة و لن يتغري املعىن حيث تصبح املادة 

و ختريبيا يف مفهوم األمر، الفعل الذي  يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السالمة 

   )1(.''...ستقرار املؤسسات و سريها العادي عن طريق ما يأيتالترابية و ا

 مل حيدد األول أجرينا مقارنة بسيطة بني املشرع اجلزائري و املشرع املصري جند أن إذا         

 حسم الثاين، لكن 95/11 مكرر من األمر 87مفهوما دقيقًا للعمل اإلرهايب يف نص املادة 
                                                

 .جمرد اقتراح  بدون تغري، و هوق ع مكرر الذي يلي هذه الفقرة من 87 يبقى نص املادة -)1(
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 1992 الصادر سنة 92/97قانون رقم ال من 86بنص املادة اخلالف حول مدلوله، حيث ورد 

يقصد '' : الذي تضمن نصوص مكافحة اإلرهاب اليت نصت على أنه، مصريقوبات عانونق

باإلرهاب كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه اجلاين تنفيذًا ملشروع 

ظام العام أو تعريض سالمة اتمع و أمنه اإلخالل بالن إىل إجرامي فردي أو مجاعي يهدف

املشرع املصري استعمال لفظ التخريب واكتفى بلفظ اإلرهاب عكس ستبعد حيث ا. ''للخطر

  .املشرع اجلزائري الذي أورد اللفظني معا

         هو تعريف لإلرهابع  ق مكرر87جدنا أن التعريف الوارد بنص املادة وكذلك            

ه  املوجه للمشرع املصري ألن اإلرهاب يف حد ذاتهنفس ة اإلرهابية، و هو النقدو ليس للجرمي

 والذي ميكن اعتباره ظرفًا مشددا للجرمية املرتكبة يف )1(العادي يستخدم يف اإلجرام أسلوب

الليل يف جرمية السرقة ظرفا ظرف  احلال يف اعتبار ي كما ه،نفس الصدد يف إطار القانون العام

يف   و هذا ما أخذ به املشرع اللبناين.، وكذلك استعمال السم يف جرمية القتلوبة للعقمشددا

يعىن باألعمال اإلرهابية مجيع '':  عندما نص على أنهلبناينقانون عقوبات  314نص املادة 

األفعال اليت ترمي إىل إجياد حالة ذعر و ترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة و امللتهبة و 

 املشرع  نصو مثله. على عكس املشرع اجلزائري و املصري '' أو احملرمةاملنتجات السامة

 قوبات عانونق 314اليت تعد نسخة لنص املادة  سوري قوبات عانونق 304السوري يف املادة 

  .)2( لبناين

                                                
     ضد مجاعة معادية هلا تتمتع بقوة أكرب، حيث يرى البعض أنه تكتيك تلجأ إليه عادة جمموعة ضعيفة داخل الدولة  - ) 1(

دار : ، بريوتأساس البالغةو ذلك من أجل حتقيق هدف سياسي تعجز حتقيقه بوسائل أخرى، الزخمشري يف كتابه 
  .181 ، ص 1979املعرفة، ط 

ر العريب، ط دار الفك: القاهرة،-أحكامها املوضوعية و إجراءات مالحقتها -جرائم اإلرهاب حممد حممود سعيد، - )2(
  .16 ص ،1995
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نه كل فعل أاإلرهاب على بف عرع  ق 2 مكرر فقرة 87كما أن  نص املادة 

                             ب و خلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء و غرضه بث الرع يستهدف أمن الدولة

و تعريض احلياة للخطر، مما يعين أنه فعل من شأنه أن حيدث أثرا  أو نتيجة  املعنوي أو اجلسدي

قد تكون مادية ملموسة إذا ما أمت اجلاين جرميته كزرعه قنبلة يف وسط جتمع من املواطنني تؤدي 

 و الذي ،أو عدم انفجارها  و نقول يف هذه احلالة حتققت اجلرمية املادية،،ىل قتلهمبالنهاية إ

       يؤدي مبجرد علم العامة بوجودها إىل اخلوف و اهللع و هو ما عرب عنه املشرع بإثارة الرعب

 .و الفزع و اخلوف بالنفوس، وقد صنفه املشرع  جناية و عرب عنه بالشروع

االعتداء ''املشرع ذكر عبارتني متشاتني من حيث املعىن و مها             وجدنا أن 

و األفضل اإلبقاء على العبارة الثانية حبكم أن '' بث الرعب يف أوساط السكان''و '' املعنوي

  .االعتداء قد يكون ماديا أو معنويا

 املشرع جاء منقوصا من بعض اجلرائم حبيث  أطالع  ق مكرر 87            أيضا نص املادة 

تاريخ  "1995"يف حني أغفل يف تلك الفترة ، ال املوصوفة إرهابية أو ختريبيةيف ذكر األعم

      وجرمية جرائم أشد خطورة كانت موجودة حينها؛ فجرمية نبش القبور 95/11صدور األمر 

     ،عاديةالرائم  اجلن ماباعتبارمها بقواعد عامة يف قانون العقوبات معرقلة حركة املرور خصه

 يف حني هناك جرائم مت إغفاهلا و هي يف غاية اخلطورة ،ا يف هذا األمرمو عاود النص عليه

كجرمية تبييض األموال، أو استعمال التهديد و العنف لالستيالء على األموال لتمويل العمليات 

  .)1(اإلرهابية وكذلك استعمال الدين ودور العبادة للتشجيع على اإلرهاب

                                                
 حبيث استدرك املشرع ذلك النقص بعد فترة زمنية طويلة عن طريق جترميه فعل متويل اإلرهاب، و كذلك جترميه -)1(

و أيضا جترميه فعل اإلشادة باجلرائم  ،10/11/2004املؤرخ يف  04/15تبييض األموال بنص خاص مبوجب القانون رقم 
 .املعدل واملتمم لقانون العقوبات  26/07/2001املؤرخ يف  01/09 رقم قانونالبادة مبوجب اإلرهابية من داخل دور الع



 

 19 

 املعلوم أن عدم الوضوح و الدقة يتعارضان و مبدأ شرعية التجرمي و العقاب، إال              

، 95/11أن املشرع تعمد اللجوء إىل هذا األسلوب نظرا خلصوصية الفترة اليت صدر فيها األمر 

اليت تطلبت بعض االستثناءات من جهة ومن جهة أخرى ترجع عدم الدقة والوضوح إىل 

 خرابا يف عاثذي ألجل حماربة اإلرهاب ال؛هذه النصوص للتطبيق السرعة اليت أخرجت ا 

تدليل على اجلرمية اإلرهابية ما جاء لو من بني العبارات اليت استعملها املشرع ل .ذاكالدولة آن

 كعبارة بث الرعب، االعتداء املعنوي، كل فعل يستهدف أمن ع  قمكرر87يف نص املادة 

  . الترابية، استقرار املؤسساتالدولة، الوحدة الوطنية، السالمة

          إال أن هناك مالحظة أن عبارة بث الرعب بني الناس مسألة ترجع إىل نفسية اين 

، مما يعين  و هذه العبارة كثرية االستعمال يف أغلب التشريعات املقارنةعليه و ال تتعلق باجلاين

   من بينهم ما جعل البعض، اين عليهترك حتديد عناصر اجلرمية إىل احلالة اليت يكون عليها

 وحنن ،حيكم على هذه العبارات بعدم الدقة و أا عبارات فضفاضةالدكتور مدحت رمضان 

كان هلا األثر األكرب و  فاجلرمية العادية يف الوقت احلايل استفحلت داخل اتمع،؛نؤيد موقفه

أو االعتداء باألسلحة  النهار، كالسرقة يف وضح ،يف نفس املواطن إلحساسه بعدم األمان

 ومن مث فبث الرعب بني الناس ليس ميزة تنفرد ا اجلرمية اإلرهابية وبالتايل على .البيضاء

 وجنــد باملقابـل ما جاء به املشرع الفرنسي يف قانون .)1(املشرع اختيار عبارة أدق

اإلرهاب بأنه بيف عرتالحيث حاول   فقـرة أولـى منه،421 العقوبات اجلديد يف نص املادة

يف حني أننا نرى أن  فعل غرضــه إحداث اضطراب خطري جدا بالنظام العــام،

إذ املشكل املطروح ، "داج خطري"دما أضاف عبارة  ــرع الفرنسي مل يأت جبديد عنـاملش

  .؟ذلكلاألساس املعتمد  ما هو  حتديد  درجة اخلطورة  و يتمكيف
                                                

دراسة -كام املوضوعية و اإلجرائية للقانون اجلنائي الدويل و الداخليألحيف ضوء ا جرائم اإلرهاب ،مدحت رمضان - )1(
  . و ما بعدها104، ص 1995دار النهضة العربية، ط : ، القاهرة-مقارنة
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"…de troubler gravement l’ordre public  ")1(.  

 بعض  أن يدخل عليهميكن ع   قمكرر 87نص املادة  إن               بصفة عامة ف

 لإلرهاب، و تعداده املشرع اجلزائري إىل إعطاء تعريف مطولن جلوء عفبدالً ؛التعديالت

موعة من اجلرائم اليت ورد ذكرها يف قانون العقوبات ضمن اجلرائم العادية، مع إغفاله 

اليت تناوهلا الحقًا، كان عليه أن يكتفي بتحديد اجلرائم الواردة يف  موعة من اجلرائم احلقيقية

قانون العقوبات مع تشديده العقوبة املقررة هلا إذا ارتبطت بظرف اإلرهاب و توفر القصد 

ادة مع إضافة اجلرائم اجلديدة بنصوص خاصة مثالً جرمية اإلش. العام و اخلاص معا لدى اجلاين

مبوجب  ع  ق 10 مكرر 87 اليت أضافها الحقًا يف نص املادة )2(باألعمال اإلرهابية

أي  20/12/2006 املؤرخ يف 06/01 املعدلة مبوجب  القانون 26/07/2001املؤرخ  01/09القانون

 سنة من استفحال اجلرمية اإلرهابية، وذلك حىت يتفادى التكرار الذي جنده على امتداد 11بعد 

 من جهة ليسهل على رجل القانون معرفة ما هو العمل ،10 مكرر 87 مكرر إىل 87من  املواد

 و هذا اقتراح )3(. الشرعيةإو من جهة أخرى لعدم الوقوع يف تعارض مع مبد،املعترب إرهابيا 

موضوعي و منطقي ألن اجلرمية اإلرهابية ال ختتلف يف ركنها املادي عن أي جرمية أخرى من 

أشرنا إليها سابقا ال من حيث إثارة الفزع و ال حىت التهديد، و إمنا ختتلف عنها اجلرائم اليت 

               من حيث استهدافها قلب النظام السياسي للدولة، باستهداف دعائمها و منشآا
                                                

      ، 2005دار الفكر العريب،ط :القاهرة،لشرعي و القانوين ملكافحة اجلماعات اإلرهابيةاالتأصيل أبو الوفاء ، حممد  - )1(
  .10ص 

و إمنا كانت منذ ظهور اإلرهاب باجلزائر، و هذا ما  2001 سنةمع أن جرمية اإلشادة باإلعمال اإلرهابية ليست وليدة - )2(
    2001 هلا مبجرد ظهورها و تناوهلا بعد أن تفشت سنة ألنه مل يتطرق ع  قمكرر  87ادة نعيبه على املشرع يف نص امل

ال شك أن عدم حتديد ألفاظ دقيقة لتعريف جرائم اإلرهاب يتعارض مع مبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات، و هو مبدأ  - )3(
ال إدانة :"على أنه من الدستور اجلزائري 46دة ملااوقد نصت ، وحتقيقا لدولة القانون دستوري هام حلماية حريات األفراد

ومن كال النصني ". ال خيضع القاضي إال للقانون'': 142 املادة نصتو "إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم
 1998/ 28/11 الصادر يف حسب دستور اجلزائر ،ئية إىل مبدأي الشرعية و الشخصيةختضع العقوبات اجلزانؤكد على أنه 

  .2008طبعة  دار النجاح للكتاب، ،2002تعديل  مع



 

 21 

 اخلاص  اجلنائي أو ما يعرف بالقصد)1(.اهلو الشخصيات املؤثرة يف رسم السياسة العامة 

  .ابيةللجرمية اإلره

 أن املشرع مل يبتعد كثريا عن غريه من التشريعات الحظنا             لكنه بصفــة أعم 

               هذه اجلرائم، و املتمثل يف زعزعة استقرار الدولة ده على معيار الغرض من ارتكابعند اعتما

حلقيقة أن كل و استهداف نظامها السياسي عن طريق بث الرعب و الفزع لدى املواطنني، و ا

التشريعات املقارنة للدول اليت عرفت األعمال اإلرهابية مل تسلم من النقد، و يرجع ذلك 

أساسا إىل عدم التوصل إل تعريف موحد لألعمال اإلرهابية نظرا لكون كل دولة تسعى إىل 

ظر اتمع تعريف اجلرمية يف تشريعها الداخلي وفقا ملا تراه خيدم مصاحلها دون أن تعبأ بوجهة ن

الدويل حول ذلك التعريف، و السبب يرجع إىل منط السياسية اجلنائية املتبع يف كل دولة، فما 

يعد عمالً إرهابيا يف اجلزائر ليس حتما هو ذاته العمل الذي يعد إرهابيا يف إسرائيل أو أمريكا 

 الصعيد و العكس صحيح، رغم العديد من االتفاقيات اليت خصصت لبحث هذا املوضوع على

  .)2(الدويل

                                                
 مثل نبش القبور، تناولتها نصوص القواعد العامة يف قانون  ق ع مكرر87 املادةلعديد من اجلرائم اليت تناولتها هناك ا - )1(

              الفزعالعقوبات، و كثري من األفراد و العصابات يقومون بأعمال شبيهة مبا يقوم به اإلرهاب من بث للرعب و 
 جرائم عادية، ال لشيء سوى  أيو استعمال األسلحة و لكن األحكام القضائية تدرجها ضمن خانة جرائم القانون العام

و مع  مزري تعبريا عن رفضه لظرف اجتماعي فاملواطن اآلن يقطع الطريق و يضع املتاريس. أن الباعث فيها ليس سياسي
 املشرع اعتباره جتمهرا غري مسلح، أي جيب علىب 2ف ، ع  ق97 املادةر و إمنا تطبق  مكر87ذلك ال تطبق املادة 

إىل أن الباعث يف اجلرمية اإلرهابية إما سياسي و إما ديين حىت يكون  10  مكرر87 مكرر إىل 87اإلشارة صراحة يف املادة 
 . أوضح

  
رهاب مثل االتفاقية الدولية لقمع األعمال اإلرهابية هناك العديد من االتفاقيات الدولية اليت حاولت تعريف اإل-)2(

والعديد من املؤمترات الدولية اليت عقدت لنفس الغرض منها  ،15/12/1975بواسطة املتفجرات الصادرة بنيويورك بتاريخ 
   :على سبيل الذكر ال احلصر

 ه وانتهى إىل صعوبة تعريف،إلرهابوهو أول مؤمتر تطرح عليه مسألة ا 1975املؤمتر اخلامس الذي عقد جبنيف عام  -
 ==    حيث 1990وكذلك املؤمتر الدويل الثامن افانا كوبا سنة  كون القوانني الداخلية آنذاك ختلو من حتديد فكرته،



 

 22 

االتفاقية العربيةاجلرمية اإلرهابية يف : لرابعالفرع ا  

     نصت املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب يف بندها األول على 

كل فعل من أعمال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، :"اإلرهاب بأنه بتعريف ال

امي فردي أو مجاعي، و يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم يقع تنفيذا ملشروع إجر

            بإيذائهم، أو تعريض حيام أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق

أو األمالك العامة أو اخلاصة، أو احتالهلا أو االستيالء عليها و تعريض أحد املوارد الوطنية 

  .و يعد هذا التعريف تعريفا وصفيا )1(،"للخطر

جرمية أو شروع فيها يرتكب تنفيذا '' : ف بندها الثالث اجلرمية اإلرهابية بأا عرإذ  

لغرض إرهايب يف أي من الدول املتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاا أو مصاحلها، يعاقب عليها 

استثنته  ما عليها يف االتفاقيات ما عدا قانوا الداخلي، و تعد من اجلرائم اإلرهابية املنصوص 

  .''منها تشريعات الدول املتعاقدة أو اليت مل تصادق عليها

 على أن اجلرائم اإلرهابية و لو ارتكبت بدافع سياسي ) 2( ة منهاكما نصت املادة الثاني

اتفاقية  و بالتايل جيوز تسليم مرتكبيها و هو نفس ما ذهبت إليه ،ال تعد من اجلرائم السياسية

  .1952تسليم ارمني العربية لسنة 

                                                                                                                                             
ولإلطالع أكثر تناول ذلك بالتفصيل مصطفى مصباح . اخلاص باألنشطة اإلجرامية اإلرهابية33صدر القرار رقم == 

 .وما بعدها 83ص ،1991طبعة يس، ار يونقنشورات  م: ليبياب مفهومه وأهم جرائمه يف القانون اجلنائي،اإلرها دوبارة،
          ، 1995 طدار الفكر العريب: مصرجرائم اإلرهاب يف األحكام املوضوعية واإلجرائية،دحت عبد احلليم رمضان،  م-)1(

 . وما يليها37ص 
صدرت عن جملس وزراء .منها 02املادة ،1ص 1998يف أفريلرهاب، الصادرة بالقاهرة  االتفاقية العربية ملكافحة اإل-)2(

 . مادة42الداخلية والعدل العرب وتتكون من ديباجة،وأربعة أبواب،وحتوي



 

 23 

إال أن هذا البند تناول موضوع تسليم ارم اإلرهايب و لو كانت جرميته بدافع سياسي 

 قانون إجراءات 698سياسية، و برجوعنا إىل نص املادة  ال تعـد حسب االتفاقية جرميته حبيث

  :تسليم يف احلاالت اآلتية جزائية جزائري الفقرة الثانية جند أن املشرع يرفض ال

  .غة سياسيةبص إذا كانت للجناية أو اجلنحة -

  . إذا تبني من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي-

 من اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب جندها 14 إال أنه بالرجوع إىل نص املادة 

بار أن اجلرمية اإلرهابية هي ال جيوز للدول رفض تسيلم ارمني على اعت:" نصت على أنه

  ".جرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية ارتكبت بدوافع سياسية

      ج .أ. ق698و أمام تعارض املادتني ، مسو املعاهدة على القانون الداخلي إتطبيقا ملبدو

 مباشرة إذا ما دفع أمامه  من االتفاقية السابقة فإن القاضي ملزم بتطبيق نص االتفاقية14و املادة 

ببطالن التسليم باعتبار أن الغرض منه سياسي، ما عدا يف حالة توافر حاالت رفض التسليم 

  .القانونية، كمن صدر لصاحله عفو يف الدولة الطالبة و الدولة املطلوب إليها التسليم

كحاالت  اليت ال تعد مبوجبها جرمية فاقية استثنت جمموعة من األعمال كما أن االت

الكفاح مبختلف الوسائل مبا يف ذلك الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنيب و العدوان من أجل 

 باعتبار الدول العربية ال وهو توجه حكيم ، العربيةنينواالتحرر و تقرير املصري وفقا ملبادئ الق

روعا خيرج شتزال حمل أطماع الدول ذات التوجه االستعماري مما جيعل مقاومتها حينها أمرا م

  . حىت ولو كان ذلك مرفوضا على الصعيد الدويلعن نطاق اإلرهاب

نه ال تعد من اجلرائم السياسية و لو كانت بدافع إ هذه االتفاقية ف أحكامناتطبيقب

  :سياسي اجلرائم اآليت ذكرها
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 .التعدي على ملوك و رؤساء الدول املتعاقدة و زوجام أو أصوهلم أو فروعهم  - أ

لياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء احلكومات أو الوزراء يف التعدي على أو  - ب

 .الدول املتعاقدة

التعدي على األشخاص املتمتعني حبماية دولية كالسفراء و الدبلوماسيون بالدول املتعاقدة  - ج

 .ن لديهايأو املعتمد

 .القتل العمد و السرقة املصحوبة بإكراه ضد األفراد و السلطات أو وسائل النقل - د

املمتلكات املخصصة خلدمة عامة حىت و لو  ملمتلكات العامة واتالف إأعمال التخريب و  - ه

 .كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول املتعاقدة

جرات أو غريها من املواد فيازة األسلحة أو الذخائر أو املتجرائم تصنيع أو ريب أو ح - و

 .اليت تعد الرتكاب جرائم إرهابية

منية بني الدول العربية إىل أن اإلرهاب هو استعمال القوة ضد نتهت االتفاقية األاو

إال أن هذه االتفاقية القت نقدا هي األخرى فهي ال تعدو أن . األنظمة مهما كانت الدوافع

عترب اتكون جمموعة نصوص قانونية رمسية تقنن التعاون األمين بني الدول العربية، حيث 

 جبديد لكن ما مييزها أا نصت على جمموعة من التدابري التعريف الوارد ا معهودا و مل يأت

زم ا الدول املتعاقدة كضرورة تعزيز األنظمة املتصلة تملنع جرائم اإلرهاب الدويل، و تل

بالكشف عن طرق نقل أو استرياد أو ختزين سالح، و تطوير أجهزة املراقبة و تأمني احلدود 

الم األمين و أيضا القبض على مرتكيب اجلرائم ملنع حاالت التسلل، و تعزيز أنشطة اإلع

اإلرهابية و معاقبتهم وفقا للقوانني الوطنية أو تسليمهم وفقا ألحكام هذه االتفاقية و أيضا 

  .توفري ما يلزم من مساعدات لضحايا اإلرهاب



 

 25 

  .ةـيف التشريعات املقارناجلرمية اإلرهابيـة  :امسالفرع اخل
اجلنائية الوضعية املتعلقة باجلرمية اإلرهابية أكد لنا فكرة إن حبثنا يف بعض التشريعات   

 خاصة إذا قبلنا تقسيم ،اإلرهاببتعريف المدى تباين مواقف هذه التشريعات من مسألة 

التشريعات املقارنة إىل تشريعات عربية و أخرى غربية، و يرجع ذلك كما أشرنا يف بداية حبثنا 

      هاب من مشكالت و صعوبات للطبيعة السياسية لإلرهاباإلربتعريف الإىل ما أثارته مسألة 

،    للحرب التقليدية من جهةكثرة استخدام املصطلح يف الصراع السياسي كبديل  هو و السبب

كون األخرية تتبىن ، و من جهة أخرى رفض بعض الدول ملفهوم اإلرهاب لدى دول أخرى

 و مع ذلك يتفق اجلميع على أن سياسات استعمارية وتصف كل من يقاومها باإلرهاب،

اإلرهاب هو استعمال للعنف بقصد  خلق حالة رعب و فزع لتحقيق غرض معني، و قد سنت 

 دولة قوانينها ضد اإلرهاب يف العقد األخري إما لضرورة داخلية حملية، و إما تطبيقا التفاقية 53

 إذا ما رأينا ؛ذا أمر مقبولو إذا اختلفت الدول فيما بينها حول هذا املوضوع فه. )1(ةــدولي

  .التشريعات املتعاقبة للدولة الواحدة ختتلف مواقفها من تعريف اإلرهاب بتعاقب الزمن

  
  
  

                                                
             عندما تسن الدول قوانينها الداخلية ملكافحة اإلرهاب قد تلجأ للقوانني العادية، أو تلجأ لقوانني الطوارئ-)1(

 اإلجراءات االستثنائية ملواجهة الظاهرة من خالل قانون العقوبات و اإلجراءات اجلنائية، لتصبح أكثر فاعلية يف هذا و
اال أو إصدار قوانني خاصة، و أيا كانت الطريقة املتبعة يف املكافحة التشريعية لإلرهاب فإن بعض التشريعات ال يورد 

ني حيدد البعض اآلخر املقصود به أو من هو اإلرهايب، و تشريعات أخرى ال حتدد تعريفا حمددا ملا يعترب إرهابا، يف ح
   : مؤلفهذا ما جاء يف ى سبيل احلصراألفعال اإلرهابية عل

  .بعدها اـوم192ص سابق،الرجع  امل الدكتور إمام حسنني عطاء اهللا،-
كتبة  امل-ة على املستويني الوطين والدويلدراسة قانونية مقارن - اإلرهاب يف القانون اجلنائي،  مؤنس حمب الدين-

 .وما بعدها193، ص 1988ط صرية،سكسونية املألجنلوا
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  :ةــالتشريعات الغربي /أوال

  :  موقف املشرع الفرنسي-أ
، و قد كان لذلك األثر األكرب على  سابقًا فرنسا كدولة تندد باإلرهابم تكنلـ 

ي الفرنسي ملكافحة اإلجرام عموما، باعتبار فرنسا هي مكان للتخطيط مستوى التشريع اجلنائ

  الفرنسيع املشرفردي ومل .ليست موجهة ضد مصاحلهالتنفيذ إذا كانت العمليات اإلرهابية او 

        مبكافحته ضمن قانون العقوبات، ا خاصاصورد نأكافحة اإلرهاب و إمنا مبقانونا خاصا 

، و كذلك القوانني اليت 1986 سبتمبــر 9 الصادر يف 86/1020و ذلك يف القانون رقم 

بعد  توجيه العمليات اإلرهابية ضد فرنسا ومصاحلها، و مل يورد  1996  صدرت بعده يف

 حدد جمموعة من اجلرائم و صنفها يف ثالث لكنه ،كذلك هذا القانون تعريفا لإلرهاب

  :فئــات

  .)1(لواقع على األشخاصتضم بعض جرائم العنف ا: الفئــة األوىل -

  .ا خلق خطر عامأوال اليت من شألمتضم جرائم االعتداء على ا:  الفئــة الثانية-

  .''مجعية األشقياء'' عداد للجرائم أو تنفيذها و هو ما يسمى إل تضم ا: الفئــة الثالثة-

قد اعتبــر املشرع الفرنسي هذه األعمال جرائم إرهابية إذا اتصلت مبشروع ل  

  . اإلخالل بالنظام العام بصورة خطرية إىلرامي فردي أو مجاعي يهدفإج

أحدمها موضوعي و هو ارتكاب جرمية  عمل إرهايبلل انتوفر عنصري  فإنههحسبو  

 أي مت ؛منصوص عليها على سبيل احلصر بشرط اتصاهلا مبشروع إجرامي فردي أو مجاعي

 و اآلخــر عنصر ،غضب جامح يف النفساستثناء اجلرائم اليت ترتكب بصورة تلقائية نتيجة ل

                                                
 الفئة األوىل ضمن تصنيف املشرع الفرنسي تضم كل أعمال العنف ضد األشخاص باستثناء العنف الواقع على األبناء -)1(

 .و األصول
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 وقد انتقد املشرع الفرنسي العتماده .ارتكاب هذا الفعل )1(شخصي يتمثل يف الباعث وراء

ميارس حىت يف تعريفه لإلرهاب ألن التخويف و الرعب أسلوب '' التخويف و الرعب''لفظ 

  .اعتبارها جرائم عادية بفهو أسلوب معتمد يف جرائم القانون العام ؛من قبل غري اإلرهابيني

  :موقف املشرع األمريكــي -ب 

  )2(،ر البعض أنه ال توجد جرمية إرهابية قائمة بذاا يف التشريع األمريكي االحتادي يق

  .و لعل هذا يتماشى و املوقف الرمسي ألمريكا الرافضة لوضع تعريف ملا مسي اإلرهاب الدويل

و لكنها  ،ف الداخلي يف أمريكا إرهابا أيا كانتالتشريع  األمريكي ال يعترب أعمال العن  

حتتفظ بوصفها يف القانون اجلنائي األمريكي، و ال تصبح من قبيل األعمال اإلرهابية إال إذا 

 و مع ذلك فقد عرفت والية تكساس األمريكية جرمية التهديد اإلرهايب )3(ارتكبت عرب الدول

 عنفا موجها إىل أي شخص أو ممتلكات كل من يهدد بارتكاب أي أفعال تتضمن'':بأا 

بقصد إحداث رد فعل وكالة رمسية أو تطوعية أو وضع أي شخص يف حالة خوف من جراح 

  .''...خطرية وشيكة احلدوث

 عن تقدير اهلدف اإلرهاب يف أمريكا شيء عادي بعيدمن هنا يبدو أن التعامل مع   

 أن أمريكا ما كانت لتعلي صوا املندد  واملعروف.السياسي و يتم عن طريق القوانني العادية

                                                
معظم جرائم القسم اخلاص يف الوقت الذي استبعد فيه  لقد وسع املشرع الفرنسي من جرائم اإلرهاب، لتشمل -)1(

 صعوبة وضع تعريف مانع لتلك اجلرمية  هوجرائم ماسة بأمن الدولة من اخلضوع لنظام اجلرائم اإلرهابية، و السبب
طالع يف هذا الصدد يرجى اال.  عقوبة واحدة أمام تعدد الوقائعالتساع دائرة ممارستها، باإلضافة إىل استحالة النص على

 .196  املرجع السابق، ص ،مؤنس حمب الدينأكثر على مؤلف 
 اخلاص بأمريكا بسبب -يـ احملل– إن الكونغرس األمريكي مل حياول حلد اآلن وضع تعريف جامع لإلرهاب الوطين -)2(

 .الضغوط اليت متارسها مجاعات عرقية أو دينية ذات نفوذ قوي
اضي األمريكية يعد جرمية عادية من منظور تشريعها الداخلي و تصبح  أي أن كل فعل مصحوب بعنف على األر-)3(

 .  دولـةإقليما أو   أجنبيا نفس اجلرمية إرهابا إذا اقترنت بعنصر أجنيب سواء كان شخصا
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ا ويف عقر دارها اثر هجمات واحملارب لإلرهاب لو مل ميسا 11/09/2001ها يف كيااليت أجرب 

  )1(. بعد أن كانت تتخري الصمت و األرواح تزهقمل اإلرهاب يف اجلزائر والعاةانإدعلى 

  :  التشريعات العربيــة/ثانيا

 عمدت إىل استعمال التشريع كأداة حملاربة ثيالا األجنبية إذقفها عن مامل ختتلف مو

  .ابهـاإلر

  : املصرياملشــرعموقف  –أ 

مل يعرف املشرع اجلنائي املصري اجلرمية اإلرهابية كجرمية مستقلة ختتلف عن اجلرمية 

 و مع ،يةو مل يضع هلا قواعد موضوعية أو إجرائية مغايرة لتلك اليت حتكم اجلرمية العاد،العادية 

 98/  أ98 عن التشريع العقايب املصري متاما فقد وردت باملادة ب غائبةذلك مل تكن فكرة اإلرها

ات ي، و مع تزايد العمليات اإلرهابية يف بداية التسعين1973ب من قانون العقوبات الصادر عام 

 اليت منه) 86 دةما ( الثانيةةاداملو الذي تضمن يف 1992/ 97تدخل املشرع بإصدار القانون رقم 

يقصد باإلرهاب كل استخدام للقوة أو :" إلرهاب بالنص على أنهباتناولت ألول مرة تعريفا 

  ".العنف أو التهديد أو الترويج دف اإلخالل بالنظام العام

     هذا و قد دارت حول هذا القانون قبل صدوره مناقشات موسعة يف جملس الشورى   

حوله اآلراء، و نشري إىل أن املشرع املصري أورد نصوص و الشعب و جلاما واختلفت 

مكافحة اإلرهاب ضمن قانون العقوبات و مل يفرد هلا قانونا خاصا استنادا إىل أن قانون 

                                                
ة اجلرائم العادية فال توجد جرمية حمددة  لإلرهاب و مع ذلك يؤكد ـفس معاملبن يتم التعامل مع جرائم اإلرهاب -)1(

أكثر منها جنائية، فالسلوك اإلرهايب ، دينية ض أن القائمة األمريكية لإلرهاب الدويل تطبق لطرق و ألسباب سياسيةالبع
                :اإلرهاب بأنه FBI األمريكية املخابراتف  و تعر. احلكومة يكون بقدره ورد لرفض وضع معني هو تعبري سياسي

 احلكومة أو السكان املدنيني على كراهإإلرهاب أو  لعنف ضد األشخاص أو امللكيةو ااالستخدام غري املشروع للقوة أ''
 .أهداف سياسية أو اجتماعيةتغيري مواقف 
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 و عليه فهو ،العقوبات هو قانون عام يشتمل على القواعد العامة اليت تسري على مجيع اجلرائم

 . و اجلزائري الفرنسينيشرعمع و قد سلك مسلك امليستجيب حلاجات ات

و اآلخر شتمل على عنصرين أحدمها مادي تفقا للمشرع املصري  اجلرمية اإلرهابية و و

 يتمثل يف أعمال العنف و القوة و التهديد و الترويج اليت من شأا إحداث ل فاألومعنوي؛

  .ل بالنظام العامنتيجة حمددة، و الثاين يكون يف اجتاه إرادة اجلاين إىل حتقيق هدف اإلخال

نه اعتربه كل إاإلرهاب حيث بتعريف الما يالحظ على املشرع املصري هو توسعه يف   

 اكتفى هكما أن، )1( من شأا املساس بالنظام العام-أيا كانت إرهابية أو غري إرهابية-جرمية 

الة من مبجرد تعريض سالمة اتمع و أمنه للخطر، دون اشتراط أن تؤدي الوسائل إىل خلق ح

  )2(. يكفي جمرد التعريض للخطرإذ ،اخلطر العام

كما أنه مل يشترط درجة معينة يف اإلخالل بالنظام العام كما فعل املشرع الفرنسي   

  .)3(عندما اشترط أن يكون اإلخالل بالنظام العام خطريا

 بقدر واضح باملشرع األسباين الذي اعترب اإلرهاب ظرفا  املشرع املصريتأثرلقد   

شددا جلميع جرائم القانون العام، باستثناء أن املشرع املصري قصد التشديد على جرائم م

  .)4(ةـمعين

                                                
 . فكرة النظام العام فكرة مبهمة و غري حمددة، كما أا فكرة نسبية ختتلف من زمان إىل آخر و من مكان إىل مكان-)1(
ق نتيجة مادية أو أن يتحقق ضرر مادي و هذا ما ذهبت إليه التشريعات اجلنائية  ال يشترط املشرع املصري أن تتحق-)2(

 و هي مواقف مسايرة للعديد من املعاهدات الدولية ، املتعلق باألعمال املوصوفة إرهابية يف اجلزائر 95/11منها األمر 
 .املربمة ملكافحة اإلرهاب

بلة للتوسيع و التصنيف حسب السياسة اجلنائية لكل دولة، فمن شأننا  بقولنا أن فكرة النظام العام فكرة مبهمة و قا-)3(
 هف اجلرائم باإلرهابية فينيصلتالقول أيضا أن حتديد املشرع الفرنسي درجة اخلطورة يف اإلخالل بالنظام العام كمعيار 

 لدى املشرع -خطريا–ظ إام إذ يترك مسألة حتديد درجة اخلطورة لقاضي املوضوع، و حنن ال نرى ضرورة إلضافة لف
 .الفرنسي العتبار كل جرمية دد النظام هلا قدر من اخلطورة

جمموعة من اجلرائم ليفرق و لو جزئيا بني اجلرائم اإلرهابية و اجلرائم األخرى مزج بني املشرع املصري  عندما حصر -)4(
 ==          ره مسلك أغلب التشريعات الداخلية، ميوله لالجتاه الغائي أوضح باعتبان كانإو .االجتاه الغائي و اإلنشائي
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   :موقف املشرع السوري -ب

  منه 304 املادة 1949 جوان 22تناول قانون العقوبات للجمهورية السورية الصادر يف 

ة ذعر ترتكب بوسائل مجيع األفعال اليت ترمي إىل إجياد حال:" أاباألعمال اإلرهابية  

                        كاألدوات املتفجرة و األسلحة احلربية و املواد امللتهبة و املنتجات السامة أو 

  .''احملرقة و العوامل الوبائية أو اجلرثومية اليت من شأا أن حتدث خطرا عاماً

 الفلسطيين املشرعو ما ميكن القول أنه تعريف طبق األصل ملا ورد لدى املشرع األردين  

و متثل هذه التشريعات الثالث نفس موقف املشرع األملاين من حيث التركيز والتعداد لوسائل 

وحسبها فالعمل اإلرهايب هو إقدام على خمطط بقصد واضح يتمثل  ارتكاب العمل اإلرهايب،

  )1( .يف خلق حالة من اخلوف والرعب والرهبة

  اإلرهابية عن اجلرائم األخرىز اجلرمية ـمتيي: يـاملطلب الثان
فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له هي            اجلرمية يف الفقه القانوين 

                   عن القواعد الشرعية و القانونيةجهي كذلك خروو، القانون عقوبة أو تدبري أمن

 هذا بصفة عامة ما خيص اجلرمية . أي أا حركة عكس اجتاه القاعدة القانونية،و االجتماعية

           فخصوصية األخرية تتمثل يف أا استخدام للقوة؛اليت ختتلف عن اجلرمية اإلرهابيةالعادية و 

          و العنف و الرعب يف الصراع مع  النظام السياسي دف التأثري عليه حتقيقا لغرض ما،
                                                                                                                                             

هذا  .يف حني التشريعات الدولية تعتمد االجتاه اإلنشائي يف جترميها أفعاال معينة ووصفها هلا بأا جرائم إرهاب دويل== 
 ة العربية،دار النهض:مصر ،-دراسة مقارنة-جرمية اإلرهاب حممد عبد اللطيف عبد العال،: منما تطرق له بالتفصيل كال 

  .42،ص1994ط 
 143مصر، العدد  جملة األمن العام،:  مقالاإلرهاب و تشريعات املكافحة يف الدول الدميقراطية،  : الغنامحممد أبو الفتح -

 .القواعد املوضوعية ،-دراسة مقارنة-مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصريللمؤلف كتاب  .317ص،1993كتوبر أ
لذلك اقتصرنا معاجلة رأي املشرع املصري والسور ي ، التشريعات العربية يف هذا االري بني يثار اختالف كب ال -)1(

منه ،كذلك  104يف املادة  1976 الصادر عام تضمن مكافحة اإلرهابفقط علما  أن هناك  قانون العقوبات اليمين امل
مصطفى مصباح : أنظرلعربية ملكافحة اإلرهاب حول التشريعات املزيد من التفصيل . املشرع اللييب يف قانون العقوبات

 .و ما يليها 169املرجع السابق،ص  دوبارة،
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لكن  ال خيتلف معنامها اللغوي  .من يف اتمعأللا  وتأثري عن طريق إشاعة الرعبو يتحقق ال

  .     كثريا ففي كليهما إخافة الغري و إثارة للخوف أو الرعب

تلط مفهوم اجلرمية اإلرهابية أحيانا مبفهوم جرائم تتقارب وتشترك معها يف بعض خي  

  .و بعض اجلرائم العادية جرائم العنفو  السياسية،م كاجلرائاألوجه،

  ة اإلرهابية واجلرمية السياسيةـن اجلرميـالفرق بي: الفرع األول
          مل يضع التشريع الوطين و ال التشريعات املقارنة تعريفا جامعا للجرمية السياسية لذلك 

  )1(.م بالدور الذي جتاهلته التشريعاتكان لزاما على الفقه أن يتدخل و يقو

 القانون اجلنائي الدويل والقانون اجلنائي           تربز أمهية التفرقة بينهما على صعيدي

  .الداخلي

  .ر القانون الدويلـة نظـن وجهـ م/أوال 

 خاصة وأن هذه ، وهناك اتفاق دويل على حماربته،اجلرمية اإلرهابية فعل معاقب عليه  

 االتفاقيات  أبرمت ألجلها العديد منوقد اجلرمية أصبحت مهددة الستقرار العامل بأسره

أما املسلم به يف العالقات  ن تسليم ارمني املرتكبني هلا جائز قانونا،إ ومن مث ف.واملعاهدات

. أن تسليم ارمني السياسيني غري جائز؛ وحترص الدساتري عادة على النص عليه هو بني الدول

  .إج ق 02 فقرة 698 املادة  يفاملشرع اجلزائريعليه و قد نص 

                                                
انقسم الفقهاء إىل قسمني يف سبيل حتديد مضمون اجلرمية السياسية، فريق املذهب الشخصي و ينظر أنصاره إىل -)1(

 و اإلرهايب، أما الفريق اآلخر فهم أنصار الباعث و الدافع وراء العمل اإلجرامي للتمييز بني اإلجرام السياسي و العادي
. املذهب املوضوعي، و يعتد هؤالء باحلق املعتدى عليه و الذي أصابه الضرر للتمييز بني هذه األصناف من اجلرائم

فالسياسي حسب الفريق األول ليس عدو تمع الذي يعيش فيه و إمنا خصم لدود للنظام احلاكم، أما الفريق الثاين فيعتمد 
ظرية املساس بنظام احلكم و نظرية الفترة الزمنية اليت ترتكب فيه اجلرمية من أجل القول ألن اجلرم املرتكب سياسي أو ن

 رسالة – اجلرائم اإلرهابيةإرهايب، و يف هذا الصدد جاءت اآلراء متطابقة عند كل من حممد جة اجلزار يف كتابة 
 نظرية اجلرمية السياسية يف القوانني العضويةر جنايت سيد أمحد يف كتابه ، و الدكتو286، ص 2003 ، ط القاهرة-دكتوراه

 .93، ص1996  ،طعني مشس: القاهرة- رسالة دكتوراه–
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ي كل فعل معاقب عليه قانونا يوجه ضد النظام السياسي          أما اجلرمية السياسية فه

قضاء عليه أو عرقلة سري املؤسسات ال يهدف إىل ، من جهة الداخل أو من جهة اخلارج،للدولة

 .الدستورية القائمة دون عنف

   من وجهة نظر القانون اجلنائي الداخلي/اـثاني
 االختصاص و اإلجراءات تربز الفروق اجلوهرية بني اجلرميتني من حيث العقوبة و  

  :ونوجز أمهها فيما يلي

 بينما كل جرمية سياسية ال يشترط ، إن كل عمل إرهايب ينطوي على عنف له طابع سياسي/أ

  .أن تنطوي على اإلرهاب

وتنطوي ، أهدافا تتجاوز نطاق الفعل العنيف أعمال اإلرهاب عادة ما حتمل بني طياا /ب

 العمل اإلرهايب بقصد التأثري على قرار أو موقف معني على رسالة يتم توجيهها من خالل

  .)1 (ة للجرائم السياسيةـللسلطة السياسية، بينما األمر ليس كذلك بالنسب

ارم السياسي يتميز بنبل الباعث و شرف املقصد على عكس اإلرهايب الذي يتميز خبسة  /ج

 و ضد ،ائد ضد مصاحل شعبهالقصد و الغاية و اهلدف، ألن السياسي يعتقد أن الوضع الس

ي بأقرب ما لديه ألجل خدمة فكر حريته والبد من التغيري، عكس اإلرهايب الذي قد يضح

  .خارج عن عادات و تقاليد اتمع الذي ينتمي إليه

  . للشعب بينما اإلرهايب عدو للشعب و النظام معاا ارم السياسي ليس عدو/د 

ر تسليم الالجئني السياسيني و منها ظدولية تنص على ح معظم الدساتري و املعاهدات ال/هـ

ر تسليم ظ ينص أي دستور أو معاهدة دولية على حمل، بينما 1996دستور اجلزائر لسنة 

                                                
 .  81 ، ص مرجع سابق–  على املستويني الوطين و الدويل– اإلرهاب يف القانون اجلنائي الدين، بمؤنس حم - )1(



 

 33 

اإلرهابيني بل أن مجيع اجلهود تتكاتف اآلن من أجل تشديد اخلناق حول حركة العناصر 

 .      اإلرهابية داخل و خارج أراضي الدول اليت ينتمون إليها

 . اجلرمية اإلرهابية يقوم ا شخص أو جمموعة من األشخاص على وجه منظم أو غري منظم/و

جيوز تطبيق اإلكراه البدين يف اجلرائم السياسية وهذا ما نصت عليه    من حيث العقوبة ال/ز

  .)1( اجلزائري فقرة أوىل قانون إجراءات جزائية600املادة 

ن نطاق اجلرائم اإلرهابية حبيث اختلط النشاط املادي هلا مع أغلب التشريعات وسعت م      

 .النشاط املادي للجرائم السياسية

 أما من حيث االختصاص فاجلرمية السياسية تنظر من قبل احملاكم العسكرية وهذا ما نصت /ح

 عكس اجلرائم اإلرهابية اليت ختتص ، قانون عسكري جزائري الفقرة الثالثة25عليه املادة 

كما ال جيوز تطبيق إجراء التلبس يف اجلنح ذات الصبغة السياسية . رها احملاكم العاديةبنظ

و ال جيوز كذلك للجهة القضائية إصدار أمر ، جإ  الفقرة الثالثة ق59حسب نص املادة 

 جبرمية سياسية اإذا كان املتهم متابع  جإ ق 358بإيداع املتهم أو القبض عليه حسب املادة 

املتهم جبناية إرهابيةىا إجراءات خاصة ال تطبق علواملالحظ أ .  
 الفرق بني اجلرمية اإلرهابية و جرائم العنف: الفرع الثانـي

ينشأ عنه حدث مادي يف شخص  العنف بصفة عامة هو كل سلوك مادي             

ية يف  و بتعبري آخر هو جتسيد الطاقة أو القوى املاد) 2(.كالضرب، اجلرح، أو يف شيء كتلفه

                                                
قضايا اجلرائم  : ال جيوز احلكم باإلكراه البدين أو تطبيقه يف األحوال اآلتيةغري أنه:"ج.أ. ق600 حيث نصت املادة -)1(

 ."..السياسية
   ، العدوان على أمن الدولة الداخلي و العدوان على أمن األشخاص القسم اخلاص يف قانون العقوباترمسيس نام، -)2(

 . 184، ص  1982منشأة املعارف، طبعة: و األموال،مصر
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و من مث إذا كان العنف هو اإلكراه املادي الواقع على ) 1( .اإلضرار املادي لشخص أو بشيء

شخص أو مجاعة إلجبارهم على سلوك معني فإن اإلرهاب يتجاوزه، ألن العنف أهم مميزات 

اجلرمية اإلرهابية، و إذا وجدت عالقة بني اجلاين و اين عليه يف جرائم العنف، فإا تكاد 

 وال خترج جرائم اإلرهاب يف حقيقتها )2(.تنتفي بني اإلرهايب و ضحاياه يف كثري من األحيان

 عن اجلرائم األخرى اليت تتخذ صورة العنف والتهديد واليت تقع حتت ،من حيث الركن املادي

ن طائلة التجرمي والعقاب طبقا ألحكام القانون العام، غري أا ختتلف عنها من حيث الغاية، إذ أ

، حبيث أن هناك من قال أن الغاية أو اهلدف ''الغاية تربر الوسيلة''رهايب يعمل حتت شعار اإل

صحاب االجتاه ألاإلرهاب بتعريف الالذي يسعى إليه اإلرهايب من خالل عمله هو أساس 

 و ، و خيتلفون يف طبيعة هذه األهداف حبيث هناك أهداف سياسيةبهتعريف الاملعنوي يف 

ة اإلرهابية يتجلى غرضها يف  و الرأي الغالب استقر بأن اجلرمي،...و ثالثة فكريةأخرى دينية 

   .)3( لتحقيق مآرب أيا كان نوعهاين الذعر و الفزع الشديدفيظتو

 العنف ميزة أساسية يف اجلرمية اإلرهابية فقد يستعمل كأسلوب إلكراه اين عليه ألن و        

حية مباشرة أو غري مباشرة و قد تناوله املشرع اجلزائري كان ض ٌء، سوانحىت يتحول إىل جا

. ''ال عقوبة على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها '':ع ق 48بنص املادة 

سا من قبل مجاعة إرهابية على شخص من أجل إجباره على االنضمام فقد يكون اإلكراه ممار

 ال عقوبة ق ع 48 و يف هذه احلالة و تطبيقًا لنص املادة إليها و تنفيذ أعمال جيرمها القانون،

                                                
 و ما 270، الصادرة عن كلية القاهرة، مصر ، ص جملة القانون و االقتصادمد سالمة، إجرام العنف، مأمون حم-)1(

 .بعدها
املباشر هو الدولة والنظام السياسي وما   إلرغام خصمه على االستسالم،كأن يكون اخلصمه يستعمل اإلرهايب ضحايا-)2(

     84، ص مرجع سابق،  اإلرهاب يف القانون اجلنائيالدين،الضحايا املدنيني إال ورقة ضغط،هذا رأي حممد مؤنس حمب 
 .ونشاطره الرأي باعتبار اإلرهاب يف اجلزائر اعتمد ترويع اآلمنني و سكان املناطق املعزولة كوسيلة ضغط. و ما بعدها

 .13، ص2002ط  دار الكتاب احلديث،: ، لبنانجرمية اإلرهاب الدويل و املتفجراتعبد املهدي،  فكري عطاء اهللا -)3(
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على الفاعل، حيث يعترب اجلاين يف هذه الظروف ضحية يف حد ذاته و يرجع لقاضي احلكم 

 أما اإلكراه .و دفعها أم ال تقدير ما إذا كانت القوة اليت وقعت على اجلاين ميكن توقعها

ان داخلي  و هو نوعية الفاعل بسبب خارجاملعنوي فهو الناتج عن ضغط ميارس على إراد

و عمليا ال يأخذ به القضاء إال إذا أعدم اإلرادة ائيا مثله مثل ، يتعلق باهلوى و العواطف

  .اجلنون، و خارجي كالتهديد و التحريض الصادرين عن الغري

ن يقدمون على كثريا ما يستفيد اجلناة الذيأنه أثناء املمارسة القضائية قــد وجدنا ل          

اجلرمية حتت تأثري عاطفة قوية من عقوبة خمففة إذا تعلق األمر جبرائم العنف يف إطار القانون 

العام، أما إذا تعلق األمر جبرائم إرهابية فال جمال إلعمال اإلكراه كما هو مبني أعاله إال إذا 

و لقضاة احلكم ، خمططهاء هلا و تنفيذ  لغاية االنتماشخص اإلكراه من مجاعة إرهابية على كان

 .السلطة التقديرية أثناء توقيع العقوبة

  الفرق بني اجلرمية اإلرهابية و اجلرمية العادية: الفرع الثالث
ن اجلرمية اإلرهابية ال تعدو أن تكون جرمية عادية توفر فيها إ اإلشارة له فتكما سبق  

ة ولو بعد زمن طويل، ظرف مشدد من نوع العنف و الرعب والتهديد ألجل حتقيق الغاي

واجلرائم اليت عدهي جرائم مت التطرق هلا يف القواعد العامة لكن  95/11ع يف األمر دها املشر

 أن اجلرمية العادية يكفي فيها إذأكثر ما يفرق بينها وبني اجلرائم العادية  هو الباعث اخلاص؛  

نائي العام أي اجتاه إرادة اجلاين إىل لتوقيع العقوبة بعد ترتب املسؤولية اجلزائية وجود القصد اجل

رهابية و حىت تعد اإل لكن اجلرمية ،مباشرة النشاط اإلجرامي مع علمه  بتجرمي القانون له

عالوة على ف.كذلك جيب أن يتوفر لدى القائم ا القصد اجلنائي العام و القصد اجلنائي اخلاص

لق باألعمال املوصوفة إرهابية جيب أن يتوفر املتع 11 / 95 مبوجب األمر مإتيان اإلرهايب فعل جمر
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ثبات إ بءو إذا كان ع  .)1(بألمن العام و السكينة أو بث الرعلديه غرض  اإلخالل با

القصد اجلنائي العام يف اجلرمية العادية يقع على عاتق سلطة االام ففي اجلرمية اإلرهابية يقع 

 و لقاضي ،القصد اجلنائي اخلاص لدى اجلاينعلى عاتقها إثبات توافر القصد اجلنائي العام و 

املوضوع يف كلتا اجلرميتني سلطة تقديرية يف استخالص وجود أو انتفاء القصد اجلنائي يف حق 

     ، اجلرميتني باجلهل و الغلط يف الوقائع أي انتفاء العلملتا و ينتفي القصد اجلنائي يف ك.املتهم

العديد من قراراا بأن اجلهل بقاعدة قانونية هو جهل  إليه احملكمة العليا يف تو هو ما ذهب

هل بالقانون و بالواقع يف وقت واحد مما جيب يف املسائل اجلنائية اعتباره يف اجلب من مركّ

عة اإلرهابية اليت وقع امجلته جهال بالواقع و يتعني معه معاملة املتهمني   جبرمية االخنراط يف اجلم

  .)2(ارــ مبقتضاه على هذا االعتبع   ق مكرر87ادة  نشاطها حتت طائلة أحكام امل

ضمن قانون العقوبات الذي ميثل الشريعة العامة  95/11قد قام املشرع بدمج األمرل             

و باملوازاة مع إدخال جترمي ، اجلرائم العاديةيف التجرمي والعقاب و هو نفس الشريعة اليت حتكم 

قد مت إجراء تعديالت جوهرية على قانون اإلجراءات اإلرهاب ضمن قانون العقوبات ف

        ادعة،  فكان التكامل بأن يواجه قانون العقوبات اإلرهاب عن طريق العقوبة الر؛اجلزائية

وتبىن العالقة ما . و قانون اإلجراءات اجلزائية  عن طريق حتريك و مباشرة الدعوى العمومية

وبات على أساس موضوعي، يتمثل باخلصوص يف و قانون العق 95/11رقم األمــر بني 

اجلرمية اإلرهابية من اجلرائم وطبيعة احلق املعتدى عليه يف كال القانونني و هو احلق العام، 

                                                
 هناك من ال يوافقنا الرأي يف أن اجلرمية اإلرهابية دائما تضم قصدا خاصا باإلضافة إىل القصد العام، إالّ أننا نؤكد -)1(

على أن الكثري من اجلرائم املشاة للجرمية اإلرهابية إذا عرضت على القضاء واستشف القاضي عدم وجود القصد اجلنائي 
ائم تكيف على أا جرائم عادية مثل جرمية قطع الطريق و االستيالء على أموال األفراد باحلواجز اخلاص فإن هذه اجلر

 .املزيفة و التجمهر الذي يكون غرضه رفض ظرف معيشي معني، كلها جرائم عادية
 ئياد القضا، موسوعة االجته07/1996 /11:  الصادر بتاريخ227529 احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية، قرار رقم -)2(

 -) قرص مضغوط(اجلزائري، شركة كليك خلدمات احلاسوب
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 و املخاطر اليت دد املصاحل العامة جتد تطبيقات عديدة هلا يف قانون ،املضرة باملصلحة العامة

ن العالقة بينهما وعليه ميكن القول أ .لتجرمي والعقابالعقوبات باعتباره جيسد الشريعة العامة ل

  :ترتب على ذلك نتائج وآثار مهمة منها باخلصوصت و،هي عالقة تكامل

 92 أو األعذار املخففة و كذلك نص املادةع ق 52 العقوبات املنصوص عليها يف نص املادة -أ

وهو ما يعرف . أعمال إرهابية أو األعذار املعفية جتد تطبيقا هلا على األفعال املوصوفة ق ع

عقوبات مالئمة للجرائم بضرورة تطبيق اإلحالة إىل نصوص قانون العقوبات من أجل تقرير 

و باعتمادنا على بعض  املعمول به بالنسبة للجرائم العادية، هنفسوهو الشيء ، اإلرهابية

ني اجلرمية اإلرهابيةا الفرق بالقرارات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا يتبني لنا جلي         

من املقرر قانونا ف ؛ اجلرميتني تاكليف نظر الو اجلرمية العادية من حيث اجلهة القضائية املختصة ب

ا بغرض القضاء على نظام ه يعاقَأنب كل شخص يرتكب أفعال االعتداء أو حياول ارتكا

دولة أو املساس بوحدة احلكم و تغيريه و حتريض السكان على محل السالح ضد سلطة ال

 الناشئة عن هذه )1(التراب الوطين، و أن احملكمة العسكرية هي املختصة بنظر الدعوى العمومية

 و يف احلكم القضائي الصادر عن إحدى احملاكم .اجلرائم دون أن تنظر الدعوى املدنية

لحة و التآمر  املشاركة يف عصابة مسبسبب املؤبد  السجنالعسكرية وجدنا أا نطقت بعقوبة

على نظام الدولة و سرقة أسلحة و ذخرية حربية و العصيان و االغتيال بسبق اإلصرار و 

، 183 ،85 ،78 املعلوم أن هذه األفعال منصوص ومعاقب عليها مبوجب املواد والترصد، 

 هذه اجلرائم تعد جرائم عادية كان اختصاص نظرها للمحاكم العسكرية  وع  ق 254،،253

  .)2(ة بأمن الدولةا جرائم ماسباعتباره
                                                

، 1992، سنة 3 الة القضائية، عدد ،26/04/1992: جلس قضاء الشلـف الصادر بتاريخمب حكم حمكمة اجلنايات -)1(
 .45ص 

رية عن نظر القضايا و مبوجبه ختلت احملاكم العسك 17/06/1975 تأسست حمكمة أمن الدولة مبوجب األمر املؤرخ يف -)2(
 == فإن جرائم 25/04/1989:  و بعد إلغاء احملاكم املتعلقة بأمن الدولة مبوجب القانون املؤرخ يف.املتعلقة بأمن الدولة
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ت دكما أنه يف العديد من األحكام القضائية تناول القضاة جمموعة من اجلرائم اليت ع-ب

إال أا مل تكن كذلك قبل صدور املرسوم التشريعي ،جرائم إرهابية  95/11مبوجب األمر 

 396جب نص املادة و من أمثلتها جرمية مجع أموال جلمعية سياسية يعاقب عليها مبو 92/03

 املتعلق باجلمعيات السياسية؛ حبيث توبع 89/11قانون رقم المن  39 و املادة ،ع ق   02فقرة 

ن املتهم إ حيث ،اجلناة بدعوى أن الفعل يشكل جرمية إرهابية من اختصاص احملاكم اخلاصة

كمة العليا نقضت  أن احملالّ إ،و حكم عليه 1992أفريل  26بتاريخ توبع بالوقائع املنسوبة إليه 

 92/03ار أنه ال جيوز يف هذه احلالة تطبيق املرسوم املتعلق مبحاربة اإلرهاب ـهذا احلكم باعتب

و يستفاد من امللف أن الوقائع املنسوبة للمتهم  .1992 سبتمرب 30الذي مل يصدر إال بتاريخ 

 ع ق 02للمادة يصبح حكم حمكمة اجلنايات خمالفا فل من نفس السنة ـترجع إىل شهر أفري

 كذلك مت يكن و مبا أنه مل ،الذي مينع تطبيق القانون بأثر رجعي إال إذا كان يف صاحل املتهم

 و ليس -ماسة بأمن الدولة- و عليه فاجلرمية املرتكبة يف هذه الفترة جرمية عادية.نقض احلكم

  .)1(اجلزائري مصطلح غريب على املشرع -يف تلك الفترة -هلا وصف اجلرمية اإلرهابية ألنه 

             سلح املعاقب عليها مبوجب املادةاملو باملثل جرمية التحريض على التجمهر غري   

 .)2(ةــ و اليت تعد جرمية عاديع  ق 100

                                                                                                                                             
و أصبحت مبوجب ذلك اجلهات العسكرية جهات ،املساس بأمن الدولة أصبحت ختضع جلهات القضاء العادي ==

، إال أن ما الحظناه أن 22/04/1971املؤرخ يف  71/28ص قانوين طبقا لألمر رقم قضائية استثنائية حيدد اختصاصها بن
 قانون 25من الدولة حبيث أبقى املشرع على نص املادة أة بنظر قضايا األمر مل يلغ صراحة اختصاص احملكمة العسكري

 عندما تزيد عقوبة ق ع 248 من الدولة خالفا ألحكام املادةأاحملكمة العسكرية تفصل يف قضايا  بأن 3عسكري فقرة 
 و حتديدا قبل صدور املرسوم 1992 و 1991 سنوات، و مبوجب ذلك كانت مجيع اجلرائم الواقعة ما بني 5احلبس عن 
 .تعد جرائم ماسة بأمن الدولة و تنظرها احملاكم العسكرية 92/03التشريعي 

 .40، ص1994سنة ،  03 عدد ،ةالة القضائي، 22/03/1994 : قرار بتاريخ119932 ملف رقم -)1(
   التحريض على التجمهر الغري مسلح يكون عن طريق اخلطب اليت تلقى علنا أو بالكتابات أو املطبوعات اليت تعلق -)2(

 و ختتلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت األفعال املذكورة إىل حدوث أثر أم ال، و هي من اجلرائم العادية .أو توزع
 . باتوفق قانون العقو
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  .ة اإلرهابيةـجلرميم اـجتري: يـالثان ثـاملبح
 :عارف عليهاان اجلرمية املت             حىت يكون الفعل مستحق العقاب البد من توافر أرك

ألن العالقة بني عناصر اجلرمية و أركاا ،الركن الشرعي و الركن املادي و الركن املعنوي

 فعناصر اجلرمية هي الوحدة األساسية هلا ؛بصفة عامة كالعالقة بني األمر العام و األمر اخلاص

ة اإلرهابية ذات  و قد توصل فقهاء القانون إىل أن اجلرمي.اليت تشكل مع  غريها أركان اجلرمية

منوذج القانوين ألي جرمية  و ملا كان األ.)1(طبيعة خاصة عن سائر ما يشاها من جرائم 

  هل : فإنه أثري تساؤل؛بصفة عامة يقوم حبسب األصل على الركن املادي و الركن املعنوي

 قانون نإ. ؟األمر خيتلفللجرمية اإلرهابية أركان متميزة عن األركان العامة للجرمية أم أن 

قد مت جترمي ، و أنه ال جرمية و ال عقوبة إال بنصالعقوبات اجلزائري نص يف مادته األوىل على 

  من و تنقسم اجلرائم اإلرهابية حسب ما جاء يف املواد، الشرعيةإاألعمال اإلرهابية عمالً مببد

   :إىل مايأيت 10 مكرر 87 إىل مكرر 87

 مثل جرمية بث الرعب يف وسط السكان و خلق جو انعدام  جرائم إرهابية لذاا أو بذاا/أ 

األمن من خالل االعتداء املعنوي أو اجلسدي على األفراد، و حيازة سالح ممنوع طبقًا للمواد 

  )2 (.ق ع 7 مكرر 87، 2 فقرة3 مكرر 87مكرر،  87

ل موضوعيا و يقصد ا اجلرائم اليت تتص، ملة و املسهلة للجرمية اإلرهابية اجلرائم املك/ب

 و مثل هذا النوع من اجلرمية مل يتناوله املشرع .جبرمية سابقة هلا أو معاصرة هلا أو الحقة هلا

 ومنها جترمي .بالنصوص املذكورة آنفا و إمنا تطبق عليه أحكام القواعد العامة لقانون العقوبات

رمية إرهابية من  و متكني جمرم مقبوض عليه يف ج،)االختطاف (شروع للحريةاملالتقييد غري 

                                                
 يف الوقت احلايل هناك العديد من اجلرائم اليت تشابه فيما بينها سواء من حيث الغاية أو من حيث عنصر الرعب املميز -)1(

 .هلا أو الدرجة العالية للتنظيم و التخطيط كاجلرمية املنظمة، جرمية املخدرات، اإلرهاب
 .ري منشورمة اجلنايات جملس قضاء سكيكدة،غحمك 2007/ 11 / 11: الصادر بتاريخ 2627 احلكم اجلنائي رقم -)1 (
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فبالرجوع إىل . يذ األوامر و القرارات القضائية و جترمي االعتداء على أحد القائمني بتنف،الفرار

 جند أنه يعترب شريكا كل من توفرت فيه عالوة على الشروط املذكورة ق ع 91نص املادة 

د من ث تعرضت العديي، حبع ق 43 الشروط اليت تضمنتها املادة ،ع ق 42بنص املادة 

 كون التهم ،األحكام اجلنائية ضد أشخاص حكم عليهم يف جرائم إرهابية بعقوبات مشددة

 أمام الغرفة اجلنائية ضاملوجهة هلم هي جرم املشاركة يف إزهاق أرواح ضحايا  عمدا للنق

مشوبة بالقصور لعدم جاءت كون بعض األسئلة الواردة باحلكم اجلنائي لباحملكمة العليا نظرا 

 و من أمهها مساعدة الفاعل .ع  ق42ائها على عناصر جرمية املشاركة وفقا لنص املادة احتو

أو املسهلة أو املنفذة مع علمه  على ارتكاب جرميته بكل الوسائل على األعمال التحضريية

ن املشارك ال يرتكب جرمه إ حيث ، القانون األمر الذي يشكل خطأ يف تطبيق،بنيته اإلجرامية

رار و الترصد و إمنا يعاقب بالظروف املشددة يف حال علمه بالظروف املرتبطة مع سبق اإلص

هل '' و هذا واضح من ورقة أسئلة حمكمة اجلنايات يف صيغة ،بالفعل الرئيس للفاعل األصلي

  .)1('' ؟ إصرار الفاعل األصليبسبق واملذنب يعلم 

              ، ع ق 191 املادة ت عليهنصق ما  وفبو          باإلضافة إىل جرمية متكني ارمني من اهلر

       كذلك كل من هيأ ةو تشدد العقوبة على الفاعل إذا قدم للهارب سالحا، و تكون جرمي

 .)2(ع ق 192 حسب املادة فعالب وأو سهل اهلروب أو شرع يف ذلك حىت و لو مل يتم اهلر

وكذلك جرمية متكني مقبوض ، 2006رب املؤرخ يف ديسم 06/23اليت مت تعديلها مبوجب القانون 

عليه يف جرمية إرهابية من الفرار إذا اجتهت إرادة اجلاين إىل االعتداء على اختصاص السلطات 

ب مع علم والعامة بشأن القبض على اإلرهايب، و حماولة أو التمكن من مساعدته على اهلر

                                                
سنة ، 02العدد ، ، الة القضائية1999/ 01 /26 الصادر بتاريخ210912 احملكمة العليا الغرفة اجلنائية، قرار رقم -)1(

 .145، ص1999
 .2009 املؤرخ يف ديسمرب 06/23 ق ع أدخل عليه تعديل مبوجب القانون 192نص املادة  -)2(
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لقبض على األشخاص سواء  فالقانون رسم للسلطات العامة حدود ا؛اجلاين خبطورة جرميته

تعلق األمر جبرائم القانون العام أو اجلرائم اإلرهابية، و مساعدة اإلرهايب على الفرار هو تعد 

ألجل ذلك نتعرض إىل أركان اجلرمية  .و مضر باملصلحة العامة اختصاص السلطات على

  : اإلرهابية و صورها يف املطلبني اآلتيني 

  اإلرهابيةأركان اجلرمية : املطلب األول

           .الركن الشرعي عمال مببدأ الشرعية هي             تقوم عموم اجلرائم على ثالثة أركان

           فالركن املادي يضم السلوك؛و الركن املادي والركن املعنوي و كالمها يضم عنصرين

     توفر اإلرادة والعلم و النتيجة و العالقة السببية، أما الركن املعنوي فيتخذ صورة العمد عند 

  .غري العمدو صورة 

  الركــن الشرعـــي: الفرع األول
أي  ،"نص التجرمي الواجب التطبيق على الفعل":يعرف الفقهاء الركن الشرعي على أنه

 التكييف القانوين الذي جيعل نشاط الفاعل هو أيضاالنص الذي جيرم الفعل و يعاقب عليه، و

ن مث كان التجرمي و العقاب من اختصاص السلطة التشريعية عن طريق و م.  )1(جرمية جنائية 

 إال أنه و نظرا لكون اجلرمية اإلرهابية ذات طابع عاملي فقد مت سن. القانون اجلنائي الوطين

        ، )2(النصوص التشريعية الوطنية متماشية و إرادة اتمع الدويل يف القضاء على الظاهرة

 و اعتمادا على مبدأ الشرعية ذاته تـم توجيه انتقادات ،لتشريعات األخرىو مسايرة جلميع ا

                                                
       ، 1988 سنة،2ديوان املطبوعات اجلامعية، ط:  ،اجلزائر- اجلرمية-شرح قانون العقوبات، القسم العام، عادل قورة-)1(

 .33ص 
 و هذا ما ذهب إليه الدكتور عصام ،هناك من أضاف بذلك ركنا جديدا للجرمية اإلرهابية أال و هو الركن الدويل  -)2(

و حنن ال نوافقه الرأي حيث أن اجلرمية اإلرهابية حىت و لو أخذت ، اجلرمية اإلرهابيةه عبد الفتاح عبد السميع مطر يف كتاب
          البعد الدويل فذلك من حيث صداها فقط أو أمكنة تنفيذها و من مث فهي كاجلرمية العادية ذات ثالث أركان شرعي

 .و مادي و معنوي فقط
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للمشرع اجلزائري الذي واجه ظاهرة اإلرهاب يف بدايتها أمنيا يف غياب النصوص القانونية 

حبيث اعتربت جرائم خملة باألمن العام و حوكم مرتكبوها وفقا للقواعد .  )1(اليت  جترمها

عل صفة اإلرهايب و اجلرمية وصف اجلرمية اإلرهابية يف غياب النص ي يأخذ الفا، أ العامة 

 وحوكم مرتكبوها على أساس ارتكام جرائم ماسة بأمن الدولة، أو جرائم .القانوين اخلاص

ص اجلنايات و اجلنح  ذلك أن املشرع خ،العصيان املدين، و ذلك أمام جهات قضائية عسكرية

سرعان ما و أمام كثرة االنتقادات له  .)2( القانونيةن املوادمن الدولة مبجموعة مأاملرتكبة ضد 

    املتعلق مبكافحة اإلرهاب  1992 سبتمرب 30املؤرخ يف  92/03مت إصدار املرسوم التشريعي رقم 

 الذي نص على ضرورة جعل اختصاص نظر اجلرائم اإلرهابية للمجالس القضائية ،و التخريب

 من املرسوم 39إىل  11مننية خاصة ا طبقًا لنص املواد  مع توفريه إجراءات قانو،اخلاصة

  .)3( و املتعلقة باجلانب اإلجرائي92/03التشريعي 

 املوصوفة بأعمال رائماجل 92/03 من املرسوم التشريعي  األولاول الفصلـ         حبيث تن

ما الفصل الثاين فقد ، أ03 املادة وىل و العقوبات املقررة هلا يفختريبية أو إرهابية يف مادته األ

ث حدد القواعد ـ و الفصل الثال.تناول اجلهات القضائية املختصة بنظر هذا النوع من اإلجرام

  . منه29 إىل 19اإلجرائية يف اجلرمية اإلرهابية كالتحقيق االبتدائي الذي تناولته املواد من 

املتضمن اجلرائم املوصوفة  95/10صدور األمر رقم مبجرد  أنه مل يتم العمل به طويال        إالّ

، بقوة القانون املذكور أعاله 92/03ي املرسوم التشريعي ـ ألغ؛ إذ إرهابية أو ختريبيةأفعاالً

                                                
                ا كانت خطورا جيب أن تتضافر اجلهود األمنية، التشريعية، القضائية  و قد أثبتت األيام أنه حملاربة جرمية مهم-)1(

قرارات اإلدانة النصوص القانونية ضائية و اتمع و هو من أهم العناصر، و جيب أن تتضمن األحكام القعي و كذلك و
 .303،ص 31/12/1989لة القضائية، جنائي املطبقة و إال وقعت حتت طائلة البطالن، محاية للحقوق و احلريات، أنظر ا

     املتضمن االعتداءات و املؤامرات و اجلرائم األخرى ضد سلطة الدولة1975جوان  17املؤرخ يف  75/47األمر رقم -)2(
 .ع   ق87إىل  77 منو سالمة الوطن املواد 

 .92/03ملتضمنة املرسوم التشريعي  ا1992 /10/ 11الصادرة يف ، 70، العدد  اجلزائرية اجلريدة الرمسية-)3(
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 عليها بأقصى العقوبات املقررة يف احيث اعترب املشرع مبوجبه اجلرمية اإلرهابية جناية معاقب

فس ما ذهبت إليه االتفاقية الدولية و هو ن. و املؤبدم ن العام و تراوحت ما بني اإلعداالقانو

و مت دمج . )1(باعتبار اجلرائم اإلرهابية جنايات، منها  مية اإلرهابية يف املادة الرابعةلقمع اجلر

 87 مكرر إىل87املواد من بضمن قانون العقوبات املتعلق جبرائم القانون العام  95/11األمر رقم 

 اجلهات املختصة مبكافحة عتمد عليهت الذي )2( تعد هذه النصوص الركن الشرعيو. 10مكرر 

أو عند نطقهم باحلكم يف جرمية إرهابية بصفة  القضاة عند تكييفهم للجرماإلرهاب و كذلك 

 يف غياب النصوص القواعد العامةها ت باإلضافة إىل نصوص أخرى مكملة هلا تضمن،أخص

 أن رم اإلرهاب إالّهم جبمتت متابعتحيث ثبت يف كثري من القضايا براءة أشخاص .اخلاصة

ألن  غرفة االام  قضت لصاحلهم بانتفاء وجه الدعوى يف جرمية االخنراط يف مجاعة إرهابية،

 الركن املعنوي يف التهمة  ينعدمنتفاء العلمال و،يشترط توافر العلم لدى اجلاين النص القانوين

 على تطبيق الركن الشرعي تابعة مما يعين عدم قدرة قاضي احلكم ومن مث زوال امل،املوجهة

  )3 (.لتوقيع العقاب

  
  
  

                                                
 . و كذلك االتفاقية اإلفريقية لقمع مكافحة اجلرمية اإلرهابية، و االتفاقية العربية املربمة لنفس الغرض-)1(
 واحلجة أنه سبب يف وجودها إذ كيف للخالق أن يكون ،هناك من يقول أن النص الشرعي ليس ركنا يف اجلرمية-)2(

ه فللجرمية ركنان ال ثالثة وما يقال له الركن الشرعي ال يزيد عن كونه صفة غري مشروعة للفعل  ،ومنعنصرا يف املخلوق
، و حنن نؤيد الرأي الذي يعترب الركن الشرعي ركنا مهما يف أي جرمية إعماال املادي يندمج به وليس له وجود مستقل

رمية ثالثة أركان أن يعطوه مدلوال خمتلفا فقيل أن وقد حاول املتمسكون بأن للج ،ملبدأ الشرعية إذ  ال جرمية إال بنص
الركن الشرعي هو الصفة الغري مشروعة للفعل،وفحواه حكم قانوين على عالقة معينة بني الواقعة املرتكبة واملصاحل احملمية 

 العقوبات شرح قانونعبد اهللا سليمان،.69املرجع السابق، حممد جنيب حسين،:تناول ذلك بالتفصيل.بالقاعدة اجلنائية
 .78-68ص،2005،سنة 6ديوان املطبوعات اجلامعية،ط: ،اجلزائر-اجلرمية-اجلزء األول،-القسم العام-اجلزائري

 .،21/12/99،تاريخ227528قرار رقم  س قضاء العاصمة،ة العليا ،طعن ضد حكم صادر عن جملالغرفة اجلنائية باحملكم-)3(
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  .اديـن املـالرك: ينرع الثاـالف
يئة ما مل تظهر إىل العامل اخلارجي جمسدة           ال يعاقب القانون على األفكار و النوايا الس

 بدأ، و هو امل)1(بفعل أو عمل، و جيسد األخري النية اجلنائية أو ما يسمى الركن املادي للجرمية

 اجلزائري على مبدأ هام مقتضاه أن تشريع اليقوم الذي يأخذ به املشرع اجلزائري حبيث هنفس

، و ال جرمية دون ركن مادي وهو املبدأ الذي  الذي ال يرافقه فعل ماديالتمينال جرمية مبجرد 

بانعدام تسري على جه احملكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية قضت يف العديد من املرات 

اجلرمية اإلرهابية النعدام الركن املادي و ذلك بقوهلا أن قصور السؤال عن اإلملام بكافة عناصر 

و مبا أن احلكم املطعون فيه مل يتضمن أسئلة حول ، ة اإلرهابية يعرض احلكم للبطالناجلرمي

  .)2(ك يشكل خطأ يف تطبيق القانونلالركن املادي للجرمية فإن ذ

حيث ال جيوز . )3(كن املادي هو شرط البدء يف البحث عن اجلرمية من عدمهن الرإ         

القول أن جمرد االعتقاد اإلجرامي من شأنه أن يتضمن عدوانا على املصاحل اليت توفر هلا الدولة 

شكل خطرا على مصلحة حممية   جيرم املشرع اجلزائري سلوك الشخص إذاواحلماية اجلنائية، 

 اليت يقوم ا ات أحد أهم أخطر السلوكوو إثارة الفزع يف النفوس و هباستعمال بث الرعب 

      و كذلك االعتداء على املمتلكات العامة و اخلاصة،.)4(اإلرهايب يف سبيل الوصول إىل غايته

 و على حافات الطرق و يف وسائل النقل، و خطف ،و وضع املتفجرات يف األماكن العمومية

  .ص و تقييد حريامالرهائن، واحتجاز األشخا

                                                
 .370، مرجع سابق، ص  ألمن الدولة الداخلياحلماية اجلنائيةحممد عبد الكرمي نافع، -)1(
، 2003، الة القضائية لسنة 1996 نوفمرب 26الصادر بتاريخ  167035 احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية، القرار رقم -)2(

 .402ص
 .75، ص 1981 طالدار اجلامعية للطباعة،: ، بريوت- القسم العام-قانون العقوبات اللبناينحممد زكي أبو عامر، -)3(
 .72، مرجع سابق، ص اجلرمية اإلرهابيةعصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، -)4(
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املشرع اجلزائري يف النصوص ارمة لإلرهاب يكتفي باإلشارة إىل أثر هذا إن           

السلوك أو النتيجة دون حتديدها، و هو ما تذهب إليه أغلب التشريعات و يقصد به كل 

 وما )1(مكرر87وحسب ما جاء يف نص املادة . العناصر الواقعية اليت يتطلبها القصد اجلنائي

بعدها فإن كل اجلرائم اليت عددها املشرع ركنها املادي يتكون من ثالث عناصر وسنتناوهلا 

  :باختصار فيما يلي

  :ي اجلرمية اإلرهابيةـي فـالسلوك اإلجرام/أوال 

 و الرتعات من املعلوم أنه ال يعد سلوكا يعتد به يف القانون اجلنائي احلركات الالإرادية

 الركن ايف وجودمهومن مث ال يقوم ، ا النشاط اإلجراميمن أن يتكون  اليت ال ميكالنفسية

جيب أن يتجه نشاط اجلاين إىل ارتكاب هذه  إذ  احلال بالنسبة للجرمية اإلرهابية،ياملادي، وه

  .اجلرمية

 عنه لقيام الركن املادي للجرمية ىن          وتتمثل أمهية السلوك اإلجرامي يف أنه عنصر ال غ

          أو األسلحة املمنوعة،بية، وعلى سبيل املثال جرمية حيازة األسلحة بدون ترخيصاإلرها

 سلوكا إجراميا وهذا ما نصت ، كل ذلك يعد أو املتاجرة فيها،أو االستيالء عليها، أو محلها

؛ إذ يظهر األول ا و قد يكون سلبيا والسلوك اإلجرامي قد يكون اجيابي.7 مكرر87عليه املادة 

 فيظهر يف جرمية عدم الثاينأما . أو اغتياالت فردية األسلحة يف عمليات تقتيل استعمال يف

إرهابية معلومة النشاط ومكان االختباء أو عدم اإلبالغ عن جناة طبقا لنص اإلبالغ عن مجاعة 

  .ع على سبيل املثال ق 181املادة 

                                                
يتكون الركن املادي من السلوك اإلجرامي والنتيجة اليت حتققت والعالقة السببية اليت تربطهما،ففي جرمية التقتيل  -)1(

س وهي النتيجة إذا ثبت عالقة بني نشاط اجلاين يتمثل الركن املادي يف نشاط اجلاين الذي يؤدي إىل إزهاق أرواح النا
 .-اجلرائم املادية-والنتيجة،وتسمى هذه اجلرائم اليت يتطلب ركنها املادي قيام النتيجة
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اجلاين يف ارتكاب النشاط           كما جند أن املشرع اعتد بالوسيلة اليت يستعملها 

 على جرمية اإلشادة باألفعال اإلرهابية 4مكرر87اإلجرامي؛ فمثال جنده يعاقب بنص املادة 

 مكرر مهما كانت وسيلة اإلشادة، وكذلك يف جرمية التشجيع 87املنصوص عنها باملادة 

  .''بأية وسيلة كانت''والتمويل حيث ركز على عبارة 

 مل يأخذ 95/11 اإلجرامي فنجد املشرع يف النصوص الواردة باألمر           أما وقت السلوك

ر و هي جلرمية اإلرهابية من جرائم اخلطبعني االعتبار وقت ارتكاب السلوك اإلجرامي، ألن ا

  . بالنهارأمجناية سواء ارتكبت بالليل 

ة  عدة جرائم تدخل يف وصف اجلرمية اإلرهابي جند هناكبالرجوع إىل قانون العقوبات

 جود وصف دقيق هلذه الظاهرة اإلجرامية ضد أمن الدولة، و لعدم وائمأو التخريبية وهي جر

ت مواجهة العديد من اجلرائم اليت هددت أمن الدولة مت 92/03قبل صدور املرسوم التشريعي 

و اليت تقابل   تدخل يف تكييف اجلرائم اإلرهابيةجلرائم أي أن هذه ا،مبوجب قانون العقوبات

  :جلرائم يف القانون العام و نوجزها فيما يلينفس ا

            االعتداءات ''العتداءات الواقعة على أمن الدولة و املذكورة حتت عنوان  اجرائم /أ

و املنصوص عليها " و اجلرائم األخرى ضد سلطة الدولة و سالمة أرض الوطن و املؤامرات

لعام، و تدخل يف تكييف اجلرائم اإلرهابية  و هي جرائم القانون اع ق 86 إىل 77من باملواد 

       هذه النصوص على أشكال االعتداء الذي ميس بالدولة و نظام احلكم على حبيث تعاقب 

 محاية منه ، اإلعدام حدعقوبات جنائية تصل إىلب املشرع خصهاو وحدة التراب الوطين و 

  .للمصلحة العامة للدولة

اجلسدية على األشخاص على حريام و ممتلكام تقابلها يف  املعنوية و  االعتداءاتجرائم /ب

و ماله أو كلها تقع على الشخص يف جسمه  284، 260، 254، 84قانون العقوبات املواد 

 و إذا ارتكبت هذه اجلرائم ،فيكون من شأا إحلاق ذعر و رعب كبريين يف نفوس األشخاص
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نعدام األمن يف أوساط اتمع غري أن هذا يف شكل جرائم تقتيل مجاعي فإا ختلق جوا من ا

ما مييزها عن اجلرائم السالفة و الوصف ال ميكن أن يرقى إىل الطابع املميز للجرمية اإلرهابية 

الذكر هو ذلك الباعث اخلاص الذي ياجلرائم اإلرهابيةبق لح.  

               مكرر87ادة  الوارد ذكرها بنص امل االعتداء على حرية التنقل و حركة املرور جرمية /ج

و املتعلقة جبنايات املسامهة يف حركات التمرد الذي يكون ع   ق90 إىل 88و تقابلها املواد من 

ا على النظام العامامن شأاإلخالل باهلدوء العمومي و تشكل خطر .  

قب على  اليت تعاع ق 160عتداء على رموز األمة و اجلمهورية و تقابلها املادة جرمية اال  /د

مكرر اليت  160التخريب العمد و العلين للعلم الوطين و تدنيس املصحف الشريف، و املادة 

تعاقب على ختريب أو إتالف أو تدنيس نصب و ألواح تذكارية و مجيع األماكن املصنفة 

  .كرموز للثورة و كذا كل الوثائق التارخيية و األشياء املتعلقة بالثورة

     154 إىل 150واقع على القبور و تقابلها يف قانون العقوبات املواد من عتداء الجرمية اال  /هـ

و كلها تعاقب بشدة يف حالة تدنيس أو ختريب القبور بأي طريقة كانت أو املساس حبرمة اجلثة 

 ذلك من اجلرائم الواقعة على اجلثث و كل ذلك يعد مساسا باحلريات  غري إىل،أو إخفائها

       جند املشرع يف ظل قانون العقوبات قد نص على ختريب املباين، وونااخلاصة  املكفولة قان

منه بواسطة لغم  أو مواد  400 كان نوعها كجرمية مستقلة يف املادة او املساكن و املركبات أي

        يف حالة وضع النار عمدا يف األماكنهانفس  قرر هلا عقوبة اإلعدام و قرر العقوبةو متفجرة

        تشدد يف معاقبة هذه األفعال نظرا آلثارها الوخيمة على اتمع،و ،ات املذكورةو املركب

 اجلمعيات و املنظمات فقد نصت  تشكيلما خيص أما يف. و سنتناول ذلك بالتفصيل الحقا

يدل على التشكيل و اعترب فقط االتفاق   و ما بعدها من قانون العقوبات176ا املادة معليه

  .اجلمعية أو املنظمة حتت طائلة التجرميأعمال جرامية إذا كانت على النية اإل
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        من خالل التطرق ملختلف اجلرائم الواردة يف القانون العام و اليت تقابلها اجلرائم 

 مكرر و ما يليها جند أغلب اجلرائم اإلرهابية جنايات 87 املادة يفوصوفة إرهابية الواردة امل

 و هذه اجلرائم  هلا املشرع عقوبات مشددة نظرا خلطوراقررو  خليماسة بأمن الدولة الدا

  :تتمثل يف

 . بث الرعب يف أوساط أفراد اتمع-

  . عرقلة حركة املرور، التجمهر، االعتصام-

  . جوية أو االعتداء على وسائل النقل بكل أنواعها برية، حبرية-

البحر واليت من شأا ديد صحة و  أاجلو، األرض، سواء  إدخال مواد سامة إىل احمليط-

  .أو احليوان اإلنسان

  . عرقلة سري املؤسسات والسلطات العمومية -

   : القانونية نوجزها فيما يلي        أما باقي الصور فقد وردت مبجموعة أخرى من املواد

 أو تقع  أو تسيري مجعية أو مجاعة أو منظمة يكون غرضها  تأسيس أو االنضمام جرمية/أ

  . فقرة أوىل3مكرر87 املادة  نص  مكرر و هذا حسب87أنشطتها حتت طائلة أحكام املادة 

أو مجعية أو تنظيم غرضه يقع حتت طائلة  يف تنظيم إرهايب  أو املشاركةاالخنراطجرمية   /ب

    .2 فقرة3 مكرر87 حسب نص املادة مكرر87أحكام املادة 

  .4مكرر 87 ارت إليه املادةإلشادة باألفعال اإلرهابية وأشاجرمية   / ج

الترويج لإلرهاب وذلك بإعادة طبع ونشر الوثائق أو املطبوعات أو التسجيالت جرمية   / د

  .5مكرر87املادة حسب ما جاء بعمدا 

، امتويل اإلرهاب و مساعدة التنظيمات اإلرهابية ماديا أو معنويا أو معلوماتيجرمية   /هـ

  .4مكرر87سيلةٌ  اليت كررها املشرع باملادة بأية و"ويفهم ذلك من خالل عبارة 
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النشاط أو االخنراط يف مجعيات أو منظمة إرهابية باخلارج ولو كان نشاطها جرمية  /و

  .6 مكرر87 املادة  حسباإلجرامي ليس موجها ضد مصاحل اجلزائر

 رخصة ادها أو تصديرها ومحلها دونرييازة أسلحة أو ذخائر ممنوعة وبيعها أو استجرمية ح  /ز

  .7 مكرر87 املادة  حسبمن السلطات املختصة و املواد املتفجرة أو األسلحة البيضاء

أداء خطبة أو جمرد حماولة تأديتها داخل مسجد أو يف مكان عمومي دون أن  جرمية   /ح

  .10 مكرر87املادة  لكذ أو مرخصا له بؤهلةيكون الشخص معينا أو معتمدا من قبل السلطة امل

ن العقوبات يف أغلب األحيان على اجلرائم املذكورة أعاله سواء حتققت يعاقب قانو  

لمتهم جبرمية ل أحكام حمكمة اجلنايات مت النطق بالرباءة أحد، ففي مل تتحققغاية اجلاين أم 

سلح املعاقب عليها مبوجب املواد امل غري التجمهرو،و قذف هيئة نظامية ،التحريض املباشر 

 لكون األفعال املذكورة 10 مكرر87 و 3 مكرر87 كذلك املادة  و)1(ع ق 296، 146، 100

 قضاة الس الذين أعاله مل تؤد إىل حدوث أثر، إال أن احملكمة العليا نقضت هذا احلكم كون

 مل تأت بأي أثر على - التحريض-رباءة املتهم على أساس أن األفعال املذكورة أعالهقضوا ب

  .)2( القانونيف تطبيق واأأخطقد النظام العام 

  :ةـالنتيج/ ثانيـا
مادي  أحدمها هلا مدلوالن؛ وتعترب النتيجة العنصر الثاين من عناصر الركن املادي

  .واآلخر قانوين

  

                                                
، حبيث 2006 – 12 - 20املؤرخ يف  06/23 قانون رقم 60 أدخل عليه تعديل مبوجب املادة 100جند أن نص املادة  -)1(

على التجمهر الغري مسلح سواء خبطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع اعترب النص كل حتريض مباشر 
 .معاقبا عليها إذا نتج عنه حدوث أثر أو ال، إالّ أن العقوبة ختتلف يف كلتا احلالتني من حيث شدا

الغرفة ، 02/10/1991 حكم صادر عن جملس قضاء باتنة بتاريخ ،1994/ 30/01 قرار بتاريخ 106367 ملف رقم -)2(
 .286ص ، 1994 ، سنة3اجلنائية باحملكمة العليا، الة القضائية، العدد
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  :املدلول املادي للنتيجة/ أ
و باعتبارها حقيقة مادية هلا ، ادي الذي حيدث يف العامل اخلارجي األثر امله ذلكيقصد ب

فنتيجة انفجار قنبلة هي إما خسائر ؛ اآلخر بوصفها فكرة قانونية اخلارجي وملكيان يف العا

ن السلوك اإلجرامي أدى إىل إ نقول متمادية أو بشرية أو هلع و فزع وسط  األفراد ومن 

هاق األرواح،واحلصول على األموال يف إزوباملثل .إحداث تغيري يف الوسط اخلارجي

  . على البنوك والبيوتاتاالعتداء

  : ي للنتيجةـل القانونوـ املدل/ ب

                 يصيب و يهدد مصلحة حمميةما يسببه اجلاين من ضرر أو خطرهو 

 القانون؛ فانفجار هماعامة اعتداء على مصلحة و حق حيميالعمل اإلرهايب بصفة و . اقانون

تعريض ا هي االعتداء على حق اين عليهم يف احلياة، وم أو عمليات التقتيل نتيجتهالقنابل

 محل الناس اجرمية اإلشادة باإلرهاب نتيجته، و باملثل  واستقرارهم للخطرو أمنهمحلهم امص

 جرائم ضرر إىلألجل ذلك قسم الفقه اجلرائم  اإلرهاب واالعتراف به، على مساعدة وتشجيع

  .هابية بال منازع من جرائم اخلطررواجلرمية اإل وجرائم خطر،

 فاملفهوم القانوين ما هو إال ؛ املادي والقانوين للنتيجة واضحةنيمالصلة بني املفهوإن          

  .تكييف قانوين للنتيجة مبفهومها املادي 

 فالقانون ال يتطلب لقيام اجلرمية ؛ من جرائم النتيجة ليست كلها           اجلرائم اإلرهابية

نصادف حاالت يقوم فيها التامة حدوث تغيري يف العامل اخلارجي حتما كأثر للفعل ارم؛ فقد 

فهذه اجلرمية تعترب جرمية تامة . اإلرهايب  بوضع املتفجرات يف مكان عمومي لكنها ال تنفجر

  .رغم عدم حدوث األثر الذي انتظره اإلرهايب ويعاقب بعقوبة اجلرمية التامة

رهاب أم           كذلك جرمية اإلشادة باإلرهاب سواء نتج عنها اقتناع الناس واعترافهم باإل

  .ال فاجلرمية يف نظر املشرع تامة
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   مكرر إلـى 87          هذا يعين أن كل اجلرائم اإلرهابية املعاقب عليها بالنصوص من

 الضرر الذي حتدثه أو النتائج اليت ميكن أن تترتب إىل عليها بصرف النظر  معاقب10مكرر87

ألن ، يأخذ باملدلول املادي مث فهوومن ،  املشرع جنايات تبعا خلطورااعتربهاوقد .عليها

   .)1( الركن املاديوليسكن الشرعي راملدلول القانوين  مكانه ال

  :العالقة السببية بني السلوك اإلجرامي والنتيجة/ اـثالث
البد أن ؛ ل اجلاين عن النتيجة اليت يعتد ا القانون لقيام الركن املادي للجرميةيسأ لكي

 أنه ليس فقط أن يقع من اجلاين الفعل ارم وال أن مبعىن .فيهايكون فعل اجلاين قد تسبب 

و النتيجة  منا يلزم أن تتوفر بني الفعل الذي أتاه اإلرهايبإ النتيجة املتطلبة يف القانون و تتحقق

وللرابطة السببية يف حتديد املسؤولية اجلزائية  ، ارمرابطة سببية أي أن احلدث نتيجة الفعل

  وتسمى اجلرمية حينئذ جرميةً،اجيابيإوالسلوك الذي حيقق النتيجة قد يكون  . بالغةللفاعل أمهية

 وتسمى سلبياوقد يكون   مثل جرمية حيازة األسلحة والذخرية دون إذن السلطات،جيابيةًإ

 .مبوجبه جرمية سلبية كأن ميتنع فرد عن اإلبالغ عن جمموعة إرهابية يعلم مكان تواجدها

                    و حتويل اجتاه وسائل النقل اليت نص عليها املشرع باملادتنيفجرمية عرقلة السري

  :  يتمثل ركنها املادي يف3،5 مكرر فقرتني 87و كذلك بنص املادة ع  ق)  مكرر417و  408( 

عرقلة املرور و املقصود ا عرقلة سري املركبات يف الطرق و يف املمرات العمومية و العبارة  -

، الدراجات، ة إذ تتسع و تشمل كل املسالك العمومية اليت تسري عليها السياراتهنا مرن

   ...احلافالت

                                                
خذ باملدلول املادي للنتيجة يف الركن املادي دون املدلول القانوين هلا كونه ت اآلراء يف مسألة كون املشرع يأتعدد-)1(

: القسم العام، القاهرة- كتابه قانون عقوبات يفمأمون سالمة :ضمن الركن الشرعي وقد وردت يف ذلك عدت آراء منها
 .291ص ،، مرجع سابقالقسم العام - شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين،.129ص ،1979دار الفكر العريب، ط 
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مل  5 و 3 مكرر ف87أو  408إذ أن املشرع يف القواعد العامة السيما املادة :  وسيلة اإلعاقة -

    األشجارعا قد تكون باحلجارة أو جذوإحيدد وسيلة معينة إلعاقة حركة املرور لذا نقول 

أو حرق العجالت املطاطية يف احلاالت العادية، و حاليا تتم عرقلة حركة املرور عن طريق 

  . و زرع القنابلاحلواجز املزيفة،

 من األفعال اليت تعاقب            ال يكفي لقيام املسؤولية اجلزائية أن يصدر عن اجلاين فعلٌ

يكفي توفر الركن الشرعي والركن أي ال  ،10 مكرر 87  إىل مكرر87عليها مادة من املواد

سلوك هذا املسلك إىل إذ البد من توافر الركن املعنوي الذي ينم عن اجتاه إرادة اجلاين  املادي؛

 اجلانب  الركن املعنوييعترب و ،اإلجرامي و القيام بارتكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون

  .الشخصي يف املسؤولية اجلزائية

  )1( املعنوي نـالرك:لثالفرع الثا
شملها سبب ي         ال تقوم اجلرمية مبجرد قيام الواقعة املادية اليت ختضع لنص التجرمي وال 

          ارتباطا معنوياابل البد أن يصدر الفعل عن إرادة فاعلها وترتبط  من أسباب اإلباحة،

  .أو أدبيا وهو ما يعرف بالقصد اجلنائي

، مرتكبها ال تقع قانونا إال إذا توافر القصد اجلنائي لدى ةعمدياجلرائم اإلرهابية جرائم    

 أي اجتاه إرادة اجلاين إىل مباشرة النشاط ؛والشك يف وجوب توفر القصد اجلنائي العام
                                                

وهو أيضا .أي اإلرادة اليت يقترف ا الفعل عرف الركن املعنوي بأنه انتساب السلوك اإلجرامي لنفسية صاحبه، -)1(
واشتراط توافر الصلة النفسية لقيام اجلرمية شرط هام مفاده التمييز بني الفعل املعاقب  شخصي أو النفسي للجرمية،اجلانب ال

  :وقد تناول ذلك بإسهاب على سبيل الذكر ال احلصر.عليه وما ال ميكن املعاقبة على إتيانه
، الفصل الثالث، الركن 1975اب، ط املؤسسة الوطنية للكت: اجلزائر ،شرح قانون العقوبات اجلزائري، فرج رضا -

  . و ما بعدها359املعنوي للجرمية، ص 
وما  231صاجلزء األول،  ،2005دار هومه، ط :  اجلرمية، اجلزائر- شرح قانون العقوبات اجلزائريعبد اهللا سليمان، - 

  .بعدها
وما 676،ص2004 طبوعات اجلامعية،طدار امل: ، القاهرة-البنيان القانوين للجرمية- اإلرهابإمام حسنني عطاء اهللا، -

 .بعدها
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و حىت نكون أمام جرمية إرهابية تنطبق عليها  .باإلضافة إىل القصد اخلاص، جرامياإل

لة ن يكون وقوع الفعل اإلجرامي وليد إرادة فاعالنصوص القانونية املذكورة أعاله جيب أ

و يتمثل الركن املعنوي يف  )1(حبيث ميكننا القول أن هناك عالقة بني الفعل و إرادة القائم به

  .أي جرمية باإلرادة احلرة و العلم

و أنه  أي اجلاين يعلم أن الفعل الذي يقوم به جرمية تؤدي إىل  نتائج وخيمة،: العلــم  - أ

  . يف القانونمعاقب عليه

نفوس األفراد مع تعمده إحداث وهي اجتاه إرادة اجلاين إىل إثارة الفزع و اهللع يف : اإلرادة  - ب

  .ذلك

ط  أن الغل إذط يف الوقائع كما مت ذكره سابقًاينتفي وجود القصد اجلنائي باجلهل والغل    

 ما صدر منه من  وترتيبا على ذلك فإن جهل اجلاين حقيقة،هو إدراك الشيء على غري حقيقته

سلوك وحقيقة أغراض اموعات اليت انتمى إليها من شأنه عدم قيام اجلرمية؛ كأن ينضم 

مجعية خريية يف حني أا (سمو أهدافها ونبل غايتهاب )نيةالحسن (شخص إىل مجعية اعتقادا منه

رميته وفقا  ففي هذه احلالة ال يسأل عن ج؛)ال لتمويل أنشطة خمالفة للقانونتقوم جبمع األمو

 غري أنه مىت ثبت علمه حبقيقة تلك اجلمعية . و إمنا وفقا للقواعد العامةللمواد ارمة لإلرهاب

وأهدافها واستمر يف انتمائه هلا صح عقابه على أساس ارتكابه جرمية إرهابية، و سلطة االام 

 عند قديرية إثبات القصد اجلنائي و قاضي احلكم له سلطة تءهي من يقع على عاتقها عب

ومىت ثبت لديها عدم علم اجلاين بالغرض احلقيقي للجماعة اليت انضم إليها ، إصدار العقوبة

  )2 (.قضت بانتفاء وجه الدعـوى

                                                
.176P , 1987, Paris, L’infraction internationalSTEFAN GLASER ‘’  -)1(  

 و الذي قضى بانتقاء وجه الدعوى 21/12/1999:  الصادر بتاريخ 227528قرار الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا رقم -)2(
 أنه مل يكن على علم بغرض و نشاط اجلماعة اإلرهابية حبيث أن غرفة االام هلا لفائدة املتهم الذي تبني لغرفة االام

 .الصفة يف تقدير القصد أو سوء النية
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فال يعاقب من ؛ا القانون  يعترف          كما جيب أن يصدر نشاط اجلاين عن إرادة واعية 

و باملثل فيمن قام بفعل ،حتت تأثري ديد كمن يكون )1 (أكره على القيام باجلرمية اإلرهابية

 أو ما يعرف يف القانون اجلنائي ،جمرم قانونا بأمر من السلطات يف إطار مكافحة اإلرهاب

 .ع ق 39بأسباب اإلباحة طبقا لنص املادة 

املشرع اجلزائري يأخذ يف هذه احلاالت بالنية و يصرف النظر عن الباعث سواء إن          

دودة أخذ فيها املشرع قيام اجلرمية أو بقمعها، غري أن هناك حاالت استثنائية حمفيما يتعلق ب

بالباعث يف قيام اجلرمية و يتعلق األمر باجلرائم ضد أمن الدولة بوجه عام و اجلرائم اإلرهابية 

   )2 (.ع ق مكرر 87بوجه خاص و احملددة بنص املادة 

  بفقرتيها كان أكثر وضوحا3ً مكرر 87ادة نص امليف            ما يالحظ على املشرع أنه 

      ا يعين أن تويل القيادة يف تنظيمم ،حيث يف الفقرة األوىل مل يشر إىل العلم و املعرفة صراحة

 .أو القيام مبهمة تأسيسه أو إدارته أمر يسهل إثبات توفر العلم واإلرادة

 مجاعة يكون غرضها القيام  جرمية تأسيس أو تنظيم وتسيريذميكننا على سبيل املثال أخ

 ففي مثل هذه ؛ فقرة أوىل3مكرر87مكرر وفق ما نصت عليه املادة 87 بعمل جمرم بنص املادة 

حبسب (فر لدى اجلاين إرادة تأليف أو تأسيس أو إدارة التنظيم اتوت  أناجلرمية البد من

            .لتأسيس مفترضا والعلم يف جرمية امع علمه بطبيعة نشاطها أو الغرض من وجوده) األحوال

وكذلك احلال يف جرمية االخنراط يف صفوف اجلماعات اإلرهابية اليت نصت عليها 

 ذكر املشرع صراحة ضرورة توفر العلم لوجود القصد اجلنائي  إذ،2 فقرة 3مكرر87املادة 

                                                
ال يعاقب من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة '' :  بقولهق ع 48 حيث نص  املشرع اجلزائري على اإلكراه يف املادة -)1(

 .جمرد أداة لتلك القوة كأن الركن املعنوي للجرمية لديه منعدم فإذا أصبح الشخص ؛''ال قبل له بدفعها
 .123، ص 2005دار هومه، طبعة : ،اجلزائرالوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة، -)2(
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اعة إرهابية مع  سنة كل من ينخرط يف مج20حبيث نص على أنه يعاقب بالسجن إىل غاية 

 .معرفته بغرضها أو أنشطتها

 أن يعلم بأن اجلماعة اليت 2 فقرة 3 مكرر87            يتعني على اجلاين حسب نص املادة 

ة نيقرقد يكون النشاط الذي آتاه اجلاين هو يف حد ذاته ف ؛ )1 (انضم إليها عملها غري مشروع

كأن جيهل اجلاين أن اإلجراءات القانونية  ،بسيطة تقبل إثبات العكس على علمه بعدم الشرعية

اليت تأسست مبوجبها اجلمعية اليت انضم إليها غري قانونية أو أنه مل يطلع على النص التأسيسي 

  . للجماعة أو جيهل النشاط احلقيقي للجماعة اليت انضم إليها

تني سابقًا   املذكور5 و 3 مكرر، فقرة 87 و 408أما اجلرمية املنصوص عليها باملادتني   

حىت تكتمل هذه اجلرمية يشترط يف فعل العرقلة و )عرقلة السري و االعتداء على وسائل النقل(

ن اجلاين يعلم أنه يأيت فعالً يريد من خالله إأن يقع بقصد التسبب يف حادث يعيق املرور أي 

  .اإلضرار بالغري

 العامة للجرائم يف حالة غياب ار اجلرمية اإلرهابية جناية فإنه تطبق عليها املبادئـ باعتب

          ال يقوم يف اجلرمية اإلرهابية إال بتوافر القصد اجلنائي العام  الركن املعنوي . النصوص اخلاصة

        و القصد اجلنائي اخلاص و هو ما تناولناه سابقًا عندما بينا الفرق بني اجلرمية اإلرهابية 

باإلرهاب جرمية يعاقب عليها القانون ويتجه القصد اجلنائي فيها إىل  فاإلشادة ؛و اجلرمية العادية

وسواء حقق ،  اإلرهابية على االلتحاق بصفوفهاالتشجيع و محل غري املنخرطني يف اجلماعات

موقف املشرع اجلزائري هو نفسه و. فعل اإلشادة نتيجة ملموسة أم ال فالفعل يعترب جرمية تامة

          اعترب جمرد الشروع يف ارتكاب اجلناية مبثابة ارتكاا فعالموقف املشرع الفرنسي الذي

و ساوى بني العقوبة املقررة للجرمية التامة و العقوبة املقررة للشروع إذا كنا بصدد جناية، وقد 
                                                

 يف جرائم تأليف و تأسيس و تنظيم مجاعة إرهابية ينبغي أن يتوفر لدى اجلاين إرادة التأليف مع علمه بالغرض من -)1(
 .ع، ق 3 مكرر 87 مادةاء هذا التنظيم ور
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 و مبا أن اجلرائم  اإلرهابية جنايات فمحاولة ارتكاا يعاقب  .ع ق 30ورد ذلك بنص املادة 

 فقد يكون ؛و للقصد اجلنائي بصفة عامة عدة صور .) 1 (لعقوبة عند ارتكاا فعالًعليها بنفس ا

  .Dol Spécial و قد يكون خاصا Dol généralعاما 

  .اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل يعلم أنه جمرم قانونا:  القصد العام-1

 عن كونه كامل اإلرادة يف  هو الغاية اليت يرمي اجلاين للوصول إليها فضالً:  القصد اخلاص-2

 إذا كان القصد اجلنائي يف اجلرمية اإلرهابية بني ماخمالفته للقانون اجلنائي، و ميكننا التمييز 

  :  قصدا خاصا و قد برز يف ذلك رأينيوقصدا عاما أ

     أن القصد يف اجلرمية اإلرهابية خيتلف عن القصد يف جرائم القانون العامهادفَم: الرأي األول

ارتكاا إما سياسي يهدف إىل إىل  الدافع و ،)2(و بالتايل فاجلرمية اإلرهابية ذات قصد خاص

   ...أو اجتماعي يهدف إىل حتقيق مذهب اجتماعي أو اقتصادي جديد،قلب نظام احلكم 

   عام باعتبار أن العلم و اإلرادة ينصرفان إىل ماديةنه قصدإهناك من يقول : الرأي الثاين

حبيث يكفي أن يكون اجلاين على علم بأن فعله جمرم ومعاقب عليه كأن يعلم أن ، ) 3 (ةاجلرمي

، أو دولة أجنبية اليت يعمل معها تعمل ضد اً أو تنظيم أو مجعيةً سواء كانت مجاعةً اجلهة

  .و تتجه إرادته إىل القيام بأعمال غري مشروعة قانونا يف الداخل أو اخلارج .دولته

 ال تقع إال إذا توافر القصد ةٌن اجلرمية اإلرهابية جرمية عمديإ :ةـخالصيف  ولـنق

اجلنائي، و ال شك يف توافر القصد اجلنائي العام أي اجتاه إرادة اجلاين إىل النشاط اإلجرامي مع 

                                                
 .عدها ب و ما73ص ،2005، ة ، مذكرة ماجستري، جامعة عناباحملاولة يف اجلرمية بني النظرية و التطبيقهندة غزيوي، -)1(
قلب  هناك من الفقهاء من يعتربه قصدا جنائيا النصراف العلم و اإلرادة إىل ما هو خارج عن أركان اجلرمية أال و هو -)2(

 وجود اجلرمية نتفيائها يفالنظام احلاكم، مع أن ذلك مغالطة ألن العلم و اإلرادة من عناصر القصد اجلنائي و بانت
 .114، ص 1993 دار النهضة العربية، ط : مصر،اإلرهاب و العقاباٍإلرهابية، حممود صاحل العاديل، 

 .370، ص 2004 مطبعة اإلسكندرية، ط : القاهرة،لداخلياحلماية اجلنائية ألمن الدولة احممد عبد الكرمي نافع، -)3(
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و جيب أيضا توفر القصد اجلنائي اخلاص  .قانونية اليت تتكون منها اجلرميةعلمه بكافة العناصر ال

  .جلاين من قيامه بفعل جمرمأي غاية ا

ويبقى  . اخلاص و العامهئي بعنصرين اجلرمية اإلرهابية تتطلب توفر القصد اجلناإ النتيجة 

؛ صفة يف تقدير القصد أو سوء النيةلغرفة االام سلطة تقدير الوقائع واألعباء،كما أن هلا ال

 ى املطعون ضدمها مل يكونا علوالثابت يف إحدى القضايا أن غرفة االام بعد أن تبني هلا أن

 وتكون بذلك طبقت  ضدمها  املرفوعةعلم بغرض اجلماعة اإلرهابية قضت بانتفاء وجه الدعوى

  .سليماً تطبيقاًالقانون 

 جنائيا خاصا؛ فلو أخذنا جرمية عرقلة املرور حسب اًن هناك جرائم تتطلب قصدإأي 

           أعماال إرهابية و هي جناية،انا تكيف دائما جندها أحي5 و3 مكرر ف 87، )1( 408املادة 

كأن يعرقل ش، أو خمالفات اً جنحو أحيانا تكيفسري املركبات ليلفت انتباه السائقني خص 

  .لسلعة يعرضها على حافة الطريق أو عرقلة السري للمطالبة بتحسني ظروف اجتماعية

  95/11 يف األمر  و صورهااجلرمية اإلرهابية: املطلب الثاين

 املتعلق باألفعال املوصوفة 95/11            حصر املشرع يف النصوص اليت تضمنها األمر 

، 9مكرر87مكررإىل 87جرائم إرهابية أو ختريبية واملدجمة أحكامه ضمن قانون العقوبات باملواد 

يت  وال2001جويلية26 املؤرخ يف 01/09 املضافة مبوجب القانون رقم 10 مكرر87وكذلك املادة 

 جمموعة من األفعال 2006ديسمرب  20 املؤرخ يف06/23 من القانون60مت تعديلها مبوجب املادة 

  .و جرمها وتعترب صورا للجرمية اإلرهابية

          اجلزائري إن املشرع ََََجن ها يف اجلانب ج العديد من التشريعات األجنبية وتأثر 

 حاولنا تتبع هلذا . وليدة الصدفة أو املفاجأةال وإ املنشةَتعترب فيه هذه اجلرمية جمهولالالذي 
                                                

 حبيث شدد املشرع العقوبة املقررة للجرمية بإضافة 06/23ع أدخل عليه تعديل مبوجب  القانون   ق408نص املادة  -)1(
  .الغرامة املالية املغلظة لعقوبة السجن
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على الرغم  95/11اجلرمية اإلرهابية يف مراحل متعددة حسب النصوص التجرميية الواردة باألمر 

من أن هناك مراحل مهمة جدا يف العمل اإلرهايب مل خيصها املشرع يف هذا األمر بالتجرمي 

  .نذكرها حال التطرق هلا

  .ـم اإلرهابيـةاجلرائــ: ولالفرع األ
  :01فقرة مكرر 87املادة  و اجلسدي طبقا لنص ويـاالعتداء املعنجرمية  /أوالً

  .جرمية االعتداء املعنوي -أ
         من املسلم به أنه ال تقوم اجلرمية إال بتوافر الركن املادي و املعنوي و البد أن تتبلور 

 هو ما يعرف بالركن املادي  الذي يتمثل يف السلوك  و،اجلرمية ماديا و تتخذ شكالً معينا

 فعل االعتداء املعنوي 01 مكرر فقرة 87و قد تناولت املادة . اإلجرامي حىت يكون حمال للعقاب

     .؟ الشرعية أم الإ هذا الفعل مطابقا ملبدجاء هل:و السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام 

ه لألفعال اإلرهابية ضد  عند جترميضو غماعتراهي ن املشرع اجلزائرإو ما ميكن قوله 

من حيث الركن الشرعي فإننا نستخلص . ؟ املقصود باالعتداء املعنوي ما.و األموال األشخاص

        ،مبا ال يدع جماالً للشك أن املشرع غري دقيق إذا أخذنا بعني االعتبار أننا بصدد جنايات

 ، متاماا خمتلف الفرنسي جند األمربنظريهيف مقارنة  و .و املفروض أن يكون املشرع واضحا

 مواد نه نص على فعل االعتداء املعنوي على األشخاص و وضح معناه باإلحالة إىلإحيث 

 متكاملني عن طريق  و النص العامأي جند النص اخلاص، أخرى نصت على فعل التهديد

تقديرية ال سلطةال للقاضيفو منه ، ااإلحالة خالفًا للمشرع اجلزائري الذي ترك املصطلح مبهم

تجرميي النص الالقانون اجلنائي يعتمد على وضوح أن علما ؛يف العودة إىل القواعد العامة 

     و كذلك من أجل استخالص العناصر املكونة لفعل االعتداء املعنوي. لتسهيل عمل القضاة

 مبدأ :مهاوني يف القانون اجلنائي سي مببدأين أساخملةً هذا الغموض يف ظلو عليه تكون احملاكمة 

  .الشرعية و مبدأ حقوق الدفاع
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 جند نانفإلركن املادي يف جرمية االعتداء املعنوي على األشخاص إىل ا        أما إذا نظرنا 

ااملشرعيف توظيف العناصر املكونة للركن املادي و املعروفة يف القانون - برأيينا- كان قاصر 

        و فعل االعتداء املعنوي يشمل التهديد. و النتيجة و العالقة السببيةارماجلنائي بالسلوك 

  .و الترويع

  .داء اجلسديـ االعتةـ جرمي-ب
 توضيح معىن االعتداء اجلسدي على         كذلك املشرع يف هذا اال كان قاصرا يف

 عكس املشرع، وق الدفاعقحل الشرعية و محاية إاألشخاص و كان عليه تبيان ذلك خدمة ملبد

 على  إرادي اعتداٌء:اناالعتداء اجلسدي على األشخاص نوعأن أيضا الفرنسي الذي وضح 

و يف هذا الصدد أحال القضاة على . ماس بالسالمة اجلسدية لألشخاصاعتداء إرادي و  ،احلياة

 و فعل ،الفعل الوحشيو ، فعل التعذيب : أنواع من األفعال و هيةاملواد القانونية املنظمة لثالث

 عكس )1(و مل خيرق بذلك مبدأ الشرعية الذي يقوم على أساسه القانون اجلنائي،العنف 

  . يتناوهلا بالتفصيل يف النص اخلاص باجلرمية اإلرهابيةاملشرع اجلزائري الذي ملََْ

  : فعل إلقاء الرعب بني األشخاص أو تعريض حيام و أمنهم للخطر جرمية/ثانيا
و حقوق  منه أن احلريات األساسية 32نص يف املادة ي   املعلوم أن الدستور اجلزائر      

 و عليه فالفعل اإلرهايب ضد ة مرتله عدم انتهاك حرمو كذلك، اإلنسان و املواطن مضمونة

األشخاص يكون قائما إذا قامت جمموعة من األشخاص بإجبار أفراد على اعتناق أحد األديان 

.      معني أو إطالق حليته أو إجبار شخص على ارتداء زيْْ،مة الشعائر الدينية أو إقا،السماوية

 ففي ؛ بني تعريض احلياة للخطر و إيذاء األشخاصاو البد للفت االنتباه إىل أن هناك مثة فرق

احلالة األوىل يتعلق األمر  باإليذاء الفعلي كالقتل أو الضرب أو اجلرح بينما احلالة الثانية قد 
                                                

ملعهد العايل للقضاء، دفعة من ا، مذكرة خترج هابيةاملعاجلة العقابية ملواجهة الظاهرة اإلر : منصور صالح الدين-)1(
 .12، اجلزائر، ص2008
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 املتمثل يف بث الرعب يف نفوس  و القاسم املشترك بني الفعلني هو القصد اجلنائي  التهديد،تعين

  .املواطنني

تقدمي  اصمن خالل دراسة األفعال اإلرهابية املوجهة ضد األشخ تقتضي الضرورة و         

  :آلتية اةاملالحظ

 جرمية كوامل يشر إىل  11 /95 تناول اجلرمية اإلرهابية يف األمر حنين املشرع اجلزائري إ -

رات على الطابع الدويل اجلزائر قد نادت يف العديد من املضد اإلنسانية، على الرغم من أن 

  .)1( بالواليات املتحدة األمريكية2001 سبتمرب 11للظاهرة خاصة بعد أحداث 

  :ملواصالت وسائل ا و االعتداء علىعرقلة حركة املرور و التنقل يف الطرقاتة جرمي /ثالثًا
       نعتقد جازمني أن املشرع اجلزائري قد استوحى هذه اجلرمية من الواقع الذي عاناه 

 النص التجرميي هلذه نيي يف تبه كان غري واضح إال أن؛املواطن اجلزائري طوال السنني املاضية

ون اجلرمية حيث مل يبني كيف يكون هناك توفر حالة عرقلة حركة املرور ومل يبني كيف تك

  و مبا أن املشرع مل حيدد. و هو ما ال خيدم مبدأ الشرعية،نقل األشخاصتهناك عرقلة حرية 

فإنه ميكن القول ؛  األشخاص يف الطريقأي وسيلة تكون سببا لعرقلة حركة املرور و حرية تنقل

فة أو  فقد تكون الوسيلة عن طريق احلواجز املزي؛أن الوسيلة ال م بقدر ما يهم الفعل ارمب

و بعابرة أخرى يرجع تقدير نوع ،وضع املتاريس أو عن طريق تدمري اجلسور أو دميها 

 . من املشرع يف إطار السياسة اجلنائيةفيه حكمة و خطورا لقضاة احلكم و هو توجه الوسيلة

  .و سنتناول ذلك الحقا بالتفصيل

                                                
 على أا جرمية ضد اإلنسانية ألنه بذلك يقر 95/11 قد يكون ذلك مقصودا من املشرع عندما مل ينص يف األمر  -)1(

 ألنه بذلك كان سيقع يف ،املدةمببدأ عاملي و هو عدم إفالت مرتكب اجلرمية اإلرهابية من املتابعة و العقاب مهما طالت 
قبل   و اخلطوة اليت اختذا الدولة اجلزائرية الحقا يف قانون املصاحلة الوطنية الذي لقي انتقادا من95/11تعارض بني األمر 

بية يف  فاجلرمية اإلرها؛العديد من الدول األجنبية حبجة عاملية النص اجلنائي وهو يف رأينا توجها حكيم من املشرع اجلزائري
 .اجلزائر جيب أن ختضع لسياسة جنائية تتماشى و عادات و تقاليد اتمع اجلزائري دون غريه
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إلحالة على القواعد العامة  مكرر يعتمد بشكل كبري على ا87 أن نص املادة نزيادة ع  

  . جوانبه التفصيليةيف

  :3مكرر فقرة 87 طبقا لنص املادة التجمهر يف الساحات العموميةجرميــة  /رابعا
 87 بنص املادة أشار املشرع هلذه اجلرمية بصورة سطحية دون حتديد العناصر املكونة هلا       

عكس ما كان و هذا '' .لساحات العموميةالتجمهر أو االعتصام يف ا'' : بقوله 3مكرر فقرة 

  :  الحظنا ما يليو ا وضوحو إذ وجدناه أكثر دقة  عق يف 97عليه يف نص املادة 

                     ،التجمهر املسلحو مها  97نص املادة د فرق بني نوعني من التجمهر يف املشرع ق

     و عرف التجمهر املسلح     .م من شأنه اإلخالل باهلدوء العاالذيسلح املو التجمهر غري 

 حىت ال 95/11 كان عليه أن يوضح جرمية التجمهر باألمر متة و من .قررة لهو العقوبات امل

 و إن كان املقصود ا هو التجمهر املسلح فمن األفضل عدم النص عليها ، للشكيدع جماالً

 87مادة( الفعل بالنص اخلاص ن املشرع أعاد جترميإ أي  مكرر جتنبا للتكرار،87يف نص املادة 

لتقدير نوع الفعل املرتكب ع   ق97لى املادة عو أحال القضاة .  واعتربه فعال إرهابيا)مكرر

 ذكر جرمية التجمهر 97 إذ أن نص املادة . إال ليساً و هو ما نعتربه تكرار،ادياعإرهابيا أم 

دون إال،رم أفعاالً ألجل التجرمي ليس أن املشرع أحيانا جيبو ميكننا يف هذا احلال القول  املسلح

 اإلرهابية كانت ة اجلرميظاهرة و لعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن . دقيقةتباع سياسة جنائيةا

تمع مما أدى به إىل سمباغتة للمشرع وانتشرت بسرعة داخل انصوص تشريعية لردعها ن 

باإلرهاب كجرمية التجمهر، و كان  عند جترميه ألفعال تكون مرتبطة )1(وهي سياسة املكررات

  من قانون العقوبات ينص فيها عند ارتباطها بالفعل اإلرهايب97عليه إضافة مادة مكررة للمادة 

ك بنص  مبعىن ينص على جرمية التجمهر كما فعل ذل؛أو يتبع سياسة اإلحالة)  مكرر97 (مثال

ى القواعد العامة يف تطبيق أحكام عندما أحالنا يف الفقرة األخرية منها عل 1 مكرر 87املادة 
                                                

 .13 املعاجلة العقابية ملواجهة الظاهرة اإلرهابية، املرجع السابق، ص -)1(
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 حىت يتمكن القضاة  ع ق97 املادة و ذلك باإلحالة على. مكرر املتعلقة بالفترة األمنية 60املادة 

ارة إىل جرمية  أفضل من اإلش)رأينا(العناصر املادية جلرمية التجمهر و هذا يف بتيان االمن 

                  عند طرح األسئلة يف حمكمة ضوعومما ترك غموضا لدى قضاة امل، التجمهر دون توضيح

  .)1(اجلنايات 

  : و نبش القبور االعتداء على رموز األمــة جرميــة/خامسا
  . االعتداء على رموز األمة-أ

    نظرا خلطورا و ديد استقرار الدولة 4فقرة  مكرر 87           نص عليها املشرع باملادة 

 و نعيب على املشرع عدم حتديد ذلك  ؟قصود برموز األمة و اجلمهورية ما امل:و يثور التساؤل

        القيم املعنوية لألمة كالعلم  هي و برجوعنا إىل القواعد العامة جند رموز األمة،ذا النص

و اسم الدولة اجلزائرية و طابعها اجلمهوري أي كل ما يرمز لسيادا و مييزها عن سائر 

      ن املادي يف هذه اجلرمية بفعل االعتداء سواء كان عن طريق التدنيس و حتقق الرك.الدول

و املالحظ أن املشرع اجلزائري مل يأت جبديد . أو ختريب ما يرمز لألمة و اجلمهورية اجلزائرية

  )من الضروري(عليه أنه كان إىل نا القول و مكرر فيما خيص هذه اجلرمية مما يدع87بنص املادة 

  .تباع سياسة املكرراتاالقواعد العامة أو اإلحالة على 

  

  

                                                
             تاريس أو احلواجز كثرية هي اجلرائم اليت حتدث اآلن يف وسط اتمع اجلزائري سواء تعلق األمر بقطع الطرقات بامل-)1(

و كذلك التجمهر كأسلوب من أساليب االحتجاج على الظروف املعيشية الصعبة و يتم تقدمي هؤالء للجهات القضائية 
 يف ظل  مكرر 87 ملاذا ال تطبق املادة ال على القضاةنون العقوبات مما جعلنا نطرح سؤاعلى أساس القواعد العامة لقا

  و بالتايل خيضع  و كان اجلواب أن هذا التجمهر غري مسلحق ع ؟ 97 و تطبق املادة اليت متر ا اجلزائر الظروف األمنية 
مكرر على  87و باملقابل ما هو األساس الذي يعتمد عليه القاضي يف حكمه يف غياب وضوح بنص املادة . للقواعد العامة

 .ن شأا املساس باهلدوء و السكينة يف اتمعالرغم من أن هذه األفعال حىت و إن مل تكن مسلحة فهي م
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    .ورــش أو تدنيس القبــنب -ب
كون الفعل تكرر يف السنوات اليت كان اإلرهاب يضرب بقوة يف كل مكان إىل          نظرا 

 بنص  تدخل املشرع و جرم فعل نبش أو تدنيس القبور فقدمما حط من معنويات املواطنني

أنه كان عليه اإلحالة بلكن هذا ال مينعنا من القول . شدد يف العقوبة  و4 مكرر فقرة 87املادة 

اً إرهابيفقط على القواعد العامة اليت تناولت هذه اجلرمية مع تشديد العقوبة إذا كان الغرض ،  

و قد يكون فعل التدنيس أو التخريب عن طريق هدم القبور أو حرقها أو االعتداء على حرمة 

  .لهم من حتت األرض لغرض بث الرعب و خلق جو انعدام األمن بإخراج هياكاملوتى

اجلرائم املتعلقة باملدافن و حرمة "أما القواعد العامة فتناولت هذه اجلرمية حتت عنوان   

 06/23 ق ع، و قد عدل جممل هذه املواد مبوجب القانون 154 إىل 150 يف املواد من "املوتى

  . املالية املغلظة عقوبة الغرامةإليها أضاف املشرع حيث

  :ادةـــ البيئة و دور العب علىاالعتداءجرمية / سادسا
 و هو ما ،       ألول مرة اعترب املشرع االعتداء على البيئة بأي وسيلة كانت جرمية إرهابية

         .ضع اجلرائم البيئية يف مصاف هذا املستوىو بأن ه،يعد سياسة جنائية حكيمة من جانب

 كانت الظاهرة حيث  األخرية السنوات يفما حدثإىل نظر بال يف ذلك قو نعتقد أنه حم

 . من جهة أخرى و ما للطبيعة من أمهية يف حياة اإلنسان من جهة،اإلرهابية يف تصاعد مذهل

و يتحقق االعتداء على البيئة باالعتداء على عناصرها سواء كانت عناصر طبيعية كاهلواء و املاء 

  ضررهالعتداء على البيئة في  األن. ن صنع اإلنسان من السدود و اجلسور أو م،و آبار البترول

 ؛ه مساس باجلانب االقتصادي للدولة و في،بصحة اإلنسان و احليوان و النبات على حد سواء

  مكرر87فإذا توفر الغرض اإلرهايب يف هذه اجلرمية تكون اجلرمية إرهابية وختضع لنص املادة 

 املادة فإن اجلرمية اإلرهابية ال تقوم على هذا  هذهالقصد اخلاص احملدد يف أما إذا انتفى 6فقرة 

ملنظمة حلماية البيئة مع ا أو القوانني اخلاصة القواعد العامة،بناًء على  تقوم الكنهاألساس و 
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 و املتعلق 1983 فيفري 05 املؤرخ يف 83/03 العلم أن هذه األفعال حمظورة بنص القانون رقم

  .  )1(ئةحبماية البي

  : و حرية ممارسة احلريات العامة)2(عرقلة عمل السلطات العموميةجرميـة / سابعا
          يقصد بالسلطات العمومية السلطة القضائية و التشريعية و التنفيذية، أما العرقلة 

ن فيقصد ا احليلولة أو منع إحدى هذه السلطات يف ممارسة أعماهلا يف الوقت و املكان احملددي

 مما يقف دون عقدها جللساا للنظر يف القضايا ،لذلك، و يعد من قبيل العرقلة تفجري حمكمة

املطروحة أمامها كما يعد من قبيل العرقلة احليلولة دون ممارسة حرية العبادة سواء يف املساجد 

 المثو العرقلة قد تكون ساس باحلريات العامة املكفولة دستوريا، م و يف ذلك .أو الكنائس

رفق أو إشاعة وجود قنبلة تفجري مؤسسة أو إلصاق مناشري أو رسائل ديد بتفجري هذا املب

 ، و كذلك باحتالل أو ختريب 7 مكرر فقرة 87، و قد نصت على هذه اجلرمية املادة بداخله

  .بعض هذه املرافق الضرورية لنشاطها

  :8 مكرر 87املادة  طبقا لنص عرقلة تطبيق القوانني و التنظيماتجرمية / ثامنا
                   عرقلة تطبيق القوانني و التنظيمات تكون بتعطيل تطبيقها أو املنع من اخلضوع هلا          

ها أو تعديلها ألن هذين ئ و هذا األمر خيتلف عن إلغا،و التهديد بالقتل يف حال إعماهلا

و بذلك فإن املنع أو التعطيل ؛ تصةملشروعة  من قبل السلطات املخاإلجراءين يتمان بالطرق ا

أي أن اجلاين يهدف إىل إنكار خيص القوانني و التنظيمات سارية املفعول يف أراضي اجلمهورية 

هذه القوانني و التنظيمات بينما ال يدخل ضمن طائفة اإلنكار أو التعطيل ما يدعو إليه النقاد    

                                                
 .، املتضمنة قانون محاية البيئة1983 فيفري 08  الصادرة بتاريخ06 اجلريدة الرمسية، العدد -)1(
و هذا يدل على أنه يقصد مجيع السلطات يف الدولة "  السلطات العمومية"نالحظ أن املشرع استخدم صيغة اجلمع  -)2(
  .و أي فعل ميكن أن يؤثر على عملها بشرط أن يكون متعلقا بأدائـه) فيذية و القضائيةالتشريعية، التن(
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و الشرمون القانونياحيف كتابا   عند خمالفتها للنظام ألحكامم ألجل تغيري تلك اأو مقاال 

  .العام حسب رأيهم

 فإننا جند 95/11 مكرر من األمر 87       باإلضافة إىل جمموع هذه اجلرائم اليت عددا املادة 

 اليت هلا أوصاف اجلرمية هنفس جمموعة من اجلرائم األخرى اليت تناوهلا املشرع اجلزائري يف األمر

 يف الذهن بباعث نفسي رسختتتخذها كمظهر خارجي بعد أن تكون قد ت اليتاإلرهابية و 

 هي 95/11مييز هذا النوع من اجلرائم، و هذه الصور اليت تأخذها اجلرمية اإلرهابية طبقا لألمر 

 يف مادته األوىل من  امللغى بقوة القانون92/03نفسها الصور اليت جاء ا املرسوم التشريعي رقم 

تناول صور أخرى للجرمية اإلرهابية مل  95/11 قد تناولناها سابقا، إال أن األمر الفصل األول

 مكررو بعقوبات مستقلة عن 87 مبواد مستقلة عن املادة 92/03يذكرها يف املرسوم التشريعي 

  . مكرر و هو ما نتناوله فيما سيأيت87العقوبات املقررة جلرائم املادة 

   اإلرهابيةصــور اجلرائــم:  الفرع الثاين
  :التشجيع و اإلشادة بفكـر اإلرهابجرمية  /أوالً

ا، لذلك تفطن املشرع إىل حماربة اجلرمية اإلرهابية يف ن اإلرهاب يولد فكرإيقال            

مهدها عن طريق حماربة حيازة أو طبع أو نشر الوثائق أو املطبوعات أو التسجيالت اليت تشيد 

  . 5مكرر87نص املادة ل ا وفقأو الترويج له  عليهباإلرهاب أو التحريض الضمين

،         شرالنطبع أو ال           و املشرع عند جترميه للفكر أو الترويج أو ما عرب عنه بإعادة 

مل يشترط يف هذا التجرمي صفة معينة يف الفاعل؛ كاملتعلقة بوجود تنظيم خمالف للقانون بل 

 اإلشادة لفاعل قصدل يريد توضيح أن  بهوكأن'' ...طبعكل من يعيد عمدا ...'' ذكر عبارة 

  .عزل عنه مب أو)1(باجلرم اإلرهايب دون اإلشارة إىل كونه عضوا يف التنظيم 
                                                

، 52 ،ص 1995طبعة أوىل ،) د،ن( ،جرائم اإلرهاب أحكامها املوضوعية و إجراءات مالحقتهاحممد حممود سعيد، -)1(
 .حبيث يشترط املشرع املصري أن يكون  الفاعل عضوا يف التنظيم
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ملنشورات أو الوثائق معدة           طبقًا ملا جاَء يف النص فإنه يشترط لقيام اجلرمية أن تكون ا

أطلع  ذه املطبوعات أم ال،مت توزيع هرهابية سواء  و املشرع اجلزائري اعتربها جرمية إ.للطبع

ع و وقد خالف بذلك ج املشرع املصري الذي اشترط خض.الناس عليها أم مل يطلعوا

  )1 (.ع اآلخرين  عليهاالَ أو إطْ،الشخص للعقاب قيامه بتوزيعها فعال

ض  الغرسيكوناملشرع افترض أن طبع عدد كبري من املنشورات أو الكتب احملظورة 

نه ال ينظر إىل املرحلة اليت تلي إعادة الطبع، و قد ترك املشرع يف هذه املسألة إ أي ،توزيعالمنه 

 حبيث اعترب القضاة حيازة . أمام قضاة املوضوع يف تقدير املسألة وفق كل حالةاالباب مفتوح

برية من الشخص لكتاب واحد و لو كان حمظورا ال يعد جرمية إرهابية، أما حيازته موعة ك

الكتب احملظورة أو إعادة طبع كتاب حمظور يعد دليال على إعدادها للنشر و التوزيع إال أننا 

       يتعني على املشرع إضافة عبارة  هنرى أنالقائم على أساس الوضوح   الشرعيةإعمال مببدو

 أن ونري ة العمليةو إن كان القضاة من الناحي .''ع الناس عليها أم الالَسواء مت التوزيع و إطْ'' 

 اجلرمية اإلرهابية يف مهدها فهو ال ينتظر فعل التوزيع حماصرةاملشرع كان حكيما عندما أراد 

حىت جيرم الفعل و إمنا حيارب اخلطوة اليت تسبقه.  

 اخلطب اليت تؤدى باملسجد أو األماكن  يفف املتطرالفكر جند أنه يدخل يف إطار نشر     

نص   يفجاءتلك الوظيفة أو بدون ترخيص وهذا ما إىل مؤهلني العمومية من أشخاص غري 

 فمن املفروض أن الشخص الذي توكل له مهمة أداء الصالة بالناس يف ،10 مكرر 87املادة 

 صفة ليس له  كل منيكون عموميا و يتلقى راتبا شهريا وااملسجد هو اإلمام الذي يعترب موظف

  .10 مكرر 87 العقوبة الواردة بنص املادة   لصفة اإلمام و توقع عليهإمام منتحالً

                                                
النص قد يعود لقاضي املوضوع الذي قد جيتهد ضد مصلحة املتهم، لذلك ينبغي ضبط النص و حتديد   ألن تفسري -)1(

 بالدرجة األوىل هي املعينة - الصحافة-الركن و ذلك بالتوزيع فعالً أو إطالع الغري عليها، ألنه قد تكون جرائم الرأي
 .بعدم وضوح النص
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م املشرع إعادة الطبع أو النشر للوثائق أو التشجيع املعنوي واإلشادة جرلقد            

 أمام و الفراغ الروحيأبب البطالة،  بسخلطورا، وقوة تأثريها على الشباب الذي يعاين الفراغَ

  .اة إليهاالدعو العديدةالتوجهات الدينية 

 جرمية اإلشادة باإلرهاب دون حتديد مكان ممارسته،  95/11          قد واجه مبوجب األمر  

إال أنه تفطن خلطورة التشجيع على اإلرهاب أو اإلشادة به إذا ما مورست من داخل دور 

 فأدخل ؛العبادة نظرا الرتباط الشاب اجلزائري باملسجد حتديدا،  كونه مركز تأثري عقائدي

 وأضاف املادة 95/11 قانون العقوبات يف القسم الرابع مكرر املتضمن األمر تعديال على

اليت جرمت الترويج لإلرهاب من   26/06/2001 املؤرخ يف 01/09 مبوجب القانون 10مكرر87

من داخل  صريح يف ذكر عبارة اإلشادة باإلرهاب غري  املشرعوإن كان ،داخل دور العبادة

 األخري  هذاو استعمال سجدم انتحال صفة إمام ميجرنها واكتفى بت ماملسجد يف الفقرة األوىل

  .تهحلقيق خالفاً ادور

 كجرمية اإلشادة باإلرهاب من داخل دور العبادة تطرح ها         تبقى اجلرمية يف نطاق

ماذا لو كانت اإلشادة من :على غرار ا حصراليتالنصوص القانونية   بشأنتساؤالت أخرى

قد أثبت الواقع يف كثري من املرات أن اجلامعات ل  ؟لتربوية و اجلامعاتداخل املعاهد ا

 بالتجرمي مثل  دور  أيضا كان على املشرع أن يتوالهاةمتاستعملت لترويج فكر متطرف و من 

 عن غري العلم فيها عن طريق إدراج املؤسسات التعليمة ضمن األماكن احملظور احلديث، العبادة

 هلذا النص بإضافة فقرة ثالثة تتضمن جترمي  لذلك نقترح تعديالً.10 مكرر 87بنص املادة 

  .استعمال األماكن التربوية و التعليمية لغري هدفها احلقيقي

شريط الكاسيت، األفالم : عديدة منها  الوسائل املستعملة يف الترويج لإلرهابإن       

ة االنتشار بني أوساط الشباب  و هي وسائل سريع و االنترنيتاملصورة، املناشري التحريضية

، و كذلك الكتب ذات التوجه املتطرف، لذلك  املعلومةخاصة مع التطور املذهل لتكنولوجيا
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 حىت يكون هناك تناسب كان على املشرع أن حيدد بدقة املقصود بالوسيلة، و درجة خطورا

ر السياسة اجلنائية نت عدم دقته مقصودة و تدخل يف إطااو إن ك. بني العقاب و شدة اخلطورة

تمكني القاضي عند عدم حتديد الوسيلة من جترمي حاالت قد بحبيث أن هناك من يربر ذلك 

1( وضع النص القانوينتطرأ فجأة كظهور وسيلة مل تكن موجودة  عند(.  

  :تأسيس أو إنشاء أو تسيري مجاعة أو تنظيم إرهايبجرمية  /ثانيا

 فيها،  إال إذا تعدد الفاعلون3 مكرر87املذكورة بنص املادة        ال تقوم اجلرمية اإلرهابية 

ألن إنشاء أو تأسيس أو إدارة مجعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة ال يتصور حتققه من الناحية 

و هي جرائم تقترب من جرمية تكوين مجعية أشرار طبقا .) 2(العملية إذا كان الفاعل مبفرده

اجلماعة أن يكون ألحد اجلناة فيها دور رئيس فهي جرمية و يفترض يف ق ع  176لنص املادة 

      شكلية يكفي فيها اإلنشاء أو تنظيم مجعية أو منظمة لقيامها بغض النظر عن مصري التنظيم، 

و املالحظ أن هذا التعداد ذه اجلرمية جاء على سبيل احلصر فال جيوز القياس عليه و ال حمل 

 ض من اإلنشاء أو التأسيس ارتكاب جرائم السرقة مثاللتطبيق هذا النص إذا كان الغر

 . خلضوعها للقواعد العامة

                                                
سلطة التقديرية لل ترك ذلك نإف، لصعوبة يف تناول قضايا اإلرهابوعا من ا عمليا جيد القضاة يف عدم حتديد الوسيلة ن-)1(

هلم قد جيعل ما يعترب وسيلة لإلشادة يف مفهوم قاض ال يعد كذلك عند قاض آخر و الدليل على ذلك حكم صدر عن 
 باإلرهاب نظرا  حمكمة اجلنايات أقر برباءة متهم باإلشادة- غري منشور– 2002 فيفري 07قضاء جيجل بتاريخ جملس 

ألنه كان حيمل كتاب حصن املسلم أزرق اللون و توبع جبرمية االنتماء و اإلشادة نظرا لكون الضبطية القضائية أخذت يف 
حسباا أن مجاعة إرهابية كانت تنشط جببال جيجل تتخذ من حصن املسلم أزرق اللون بطاقة هوية لألعضاء املنتمني 

 عند عرض القضية على قضاة احلكم قضوا برباءة املتهم من -ا بينهم عن طريق هذا الكتاب يتعارف اإلرهابيون فيم-هلا
 . ألنه كتاب متداول لدى العديد من أفراد اتمع اإلشادة مبجرد حيازة هذا الكتابجرمية االنتماء أو

 .94، ص 1991، 4ط يب، دار الفكر العر:القاهرة -القسم اخلاص -الوسيط يف قانون العقوباتأمحد فتحي سرور، -)2(
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بالتجرمي ) 1(تناول املشرع اجلزائري جرمية اإلنشاء أو التنظيم أو االنضمام على حد سواء   

             بالسجن املؤبد كل من ينشىء أو يؤسس أو ينظمو عاقب 3 مكرر87يف نص املادة 

 87عية أو تنظيم أو مجاعة أو منظمة يقع نشاطها حتت طائلة أحكام املادة أو يسري أية مج

 أما السلوك ارم مبوجب هذا النص فهو ،القصد اجلنائي اعل البد من وجود الفةعاقبومل ؛مكرر

 87و جرمية   التأسيس و اإلنشاء حسب نص املادة   )2(اإلنشاء أو التأسيس املخالف للقانون

ا للمجموعة املكونة و بالتايل يعود تقدير مل تشترط عدد وىل و الثانيةاأل بفقرتيها 3مكرر

 ؛خطورا إىل قاضي احلكم عندما يتعرض إىل مدى جدية و خطورة التنظيم املعروض  أمامه

   . من حيث اجلدية و ال الفاعليةاعنصر عشرينفمجموعة من عنصرين ليست كمجموعة من 

          الحقة لإلنشاء يتناول إعداد قوائم بأمساء أعضائه    التأسيس مرحلةفعل إن           

م الالزمة ا و كذلك توضيح امله،و حتديد وسائل متويله أو أماكن اجتماعه أو تزويده بالسالح

  .لتحقيق هدف التنظيم

4 مكرر 3،87 مكرر87( تنيع لكن دون تفصيل يف نص املاد           هذا ما تناوله املشر(   

  .يبقى ذلك لقاضي املوضوع و

 احلرية يف إنشاء اجلمعيات، بل جرم ما خرج عن نطاق قيد          ذلك ال يعين أن املشرع 

  )3(.القوانني و الشرعية
                                                

يرى جانب من الفقهاء قيام هذه اجلرمية و لو من خالل شخص واحد على أساس أنه القائم بالتأسيس و بعد ذلك  -)1(
 .  مكرر87ينضم إليه آخرون، ألن القانون يعاقب على التأسيس الذي يكون غرضه الدعوى بأية وسيلة إىل اإلرهاب 

  . ،مرجع سابق11/11/2007 الصادر بتاريخ 2627ضاء سكيكدة رقم حكم حمكمة اجلنايات مبجلس ق-)2(
يعترب شريكًا يف '' :، حبيث تقرر أنه 145 ص 1999، الة القضائية سنة 26/01/1999 الصادر بتاريخ 210912القرار  -

  .'' بذلكاجلرمية اإلرهابية من مل يشارك اشتراكًا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل مع علمه
  .30/03/1996الصادر بتاريخ ) غري منشور( حكم حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء مستغامن -
          تنص على أن  احلق يف إنشاء األحزاب السياسية معترف به  1996جزائرية لسنة  دستور 42حيث جند املادة  - )3(

           و القيم و املكونات األساسية للهوية الوطنيةو مضمون لكن ال ميكن التذرع ذا احلق لضرب احلريات األساسية
 . ألجل التغيري العنفو الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطين و سالمته و ال جيوز ألي حزب اللجوء إىل
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     و اهليئةأينصرف إىل وضع الضوابط اليت حتكم املنظمة أو اجلمعية  ف          أما معىن التنظيم 

            إسناد املهمات و املسؤوليات إىل من ينتمون إليها عىنمبو توزيع األدوار على أعضائها 

أعضاء  إىل أحد و مثال ذلك أن يقوم اجلاين بإسناد مهمة مراقبة الطريق  بعضهم،إىل  أو

و فريق ثالث لإلشراف على  )1(أو اجلماعة، و مهمة تأمني أعضائها إىل فريق آخر اجلمعية

للقيام بطباعة منشورات أو مطبوعات حتتاجها اجلماعة و فريق رابع  و الندوات اجلماعات

 و فريق خامس يتوىل االتصال بدول أجنبية أو مجاعات مماثلة)  لترويج أخبارها(لتحقيق غرضها

    .و خارجهاأ أو غري سرية داخل الدولة سريةً كانت

إعطاء  تسيريه و توجيهه و اإلشراف عليه بعينت فة اخلارج عن الشرعيأما إدارة التنظيم

  للجاين دور يكون هذا يفترض أن و،مال اإلدارةالتعليمات أو التوجيهات و غريها من أع

ٌهذاو ؛  )2( يف املنظمةرئيس3 مكرر87نص املادة  ب جمرمعليه بالسجن املؤبد و معاقب ،           

  . ق ع)86 ،81، 80  (و كذلك املواد، )3(ق ع 90 قبل ذلك جرمه مبوجب نص املادة و 

  :4 مكرر 87 طبقا لنص املادة  متويل اإلرهاب جرميـة/ثالثًا
ومل حيدد طبيعة التمويل أو )4( 4 مكرر87 الظاهرة بنص املادة           تصدى املشرع هلذه

 يوفر لإلرهاب بأنا، وهناك من ميول نشاطه  فهناك من ميول اإلرهاب باملال نقد؛وسائله

عملية تزويد قوات مسلحة غري  القواعد العامة جرمت ما ك،ونة أو أماكن االختباءؤاملأوى وامل

                                                
 .31ص ، 3ديل، املرجع السابق ،جزء احممود صاحل الع-)1(
 . 95، املرجع السابق، ص القسم اخلاصأمحد فتحي سرور، -)2(
عدام من يقوم بإدارة يعاقب باإل '':  حيث من أوىل بدايات جترمي ما يوصف اآلن باإلرهابق ع 90يعترب نص املادة  -)3(

 '' ... حركة مترد أو من يزودها أو من ميدها عمدا أو عن علم باألسلحة أو الذخائرأو تنظيم
 حيث جنده يذكر جرمية اإلشادة 4 مكرر 87 وحيد  املالحظ على املشرع اجلزائري أنه جرم جمموعة من اجلرائم بنص -)4(

 .باإلرهاب، التشجيع، و التمويل، و رصد هلا عقوبة واحدة
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        ) 1(ق ع 80مبوجب نص املادة الشرعية نظامية  باألسلحة و الذخرية بدون أمر السلطات 

 91أدخل تعديال على املادة إال أن املشرع . ق ع 91 و 86و كذلك ما نصت عليه املادتني 

قبل  92/03املرسوم التشريعي  يتناول مل  وغرامة املاليةبإضافة عقوبة ال 06/23مبوجب القانون 

 95/11يف األمر  متويل اإلرهابإىل و كانت إشارته . جرمية متويل اإلرهاب بالتجرمي ذلك

 ا هلسن قد و،أن متويل اإلرهاب يعد جرميةًعلى  بالنصث اكتفى يح،  غري متوسعةبصورة

، لكنه 500.000إىل  100.000ة مالية من  سنوات و غرام10 إىل 5 السجن املؤقت من عقوبة

 املتعلق مبكافحة 2005فيفري 06  املؤرخ يف)2( 05/01استدرك ذلك عندما أصدر القانون رقم

 مبثابة 15/ 04و يعترب القانون رقم  .و متويل اإلرهاب و تشدد يف العقوبة )3(تبييض األموال

  .   النص اخلاص جلرمية متويل اإلرهاب

مل يكن ليتخذ هذه اخلطوة يف جترمي الظاهرة لو مل يكن له الدليل القاطع على         املشرع 

و مبصادرها   م احملرك بأمواهلم لكن ه،ضلوع أشخاص ال عالقة هلم بالعمل املسلح يف امليدان

  .شراء األسلحة لتزويد اإلرهابيني ايف استخدامها و هاون إىل تبييضؤ؛ إذ يلجشروعةاملغري 

جرمية متويل '':املذكور أعاله متويل اإلرهاب بأنه 04/15 من قانون 03عرفت املادة 

      اإلرهاب يف مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت، مباشرة 

أو غري مباشرة، وبشكل غري مشروع، وبإرادة الفاعل من خالل تقدمي أو مجع أموال بنية 

                                                
و الذي تناول االعتداءات و املؤامرات 1975 جوان 17املؤرخ يف  75/47 مبوجب األمر  ع صدر.  ق80 نص املادة - )1(

 . يقصد مفهوم جرمية اإلرهاب مبعناها احلايلو اجلرائم األخرى على سلطة الدولة، لكن املشرع آنذاك مل 
عن قانون العقوبات مث مت دجمه بإضافة القسم السادس مكرر للفصل  05/01تناول املشرع الظاهرة بقانون مستقل  - )2(

 7كررم389 إىل مكرر 389الثالث املعنون باجلنايات و اجلنح ضد األموال، و هو قسم تبييض األموال املتضمن يف املواد 
 .10/11/2004 املؤرخ يف 04/15قانون رقم

هناك أموال يتحصل عليها اإلرهابيون كفدية لعمليات االختطاف، و يعاد تشغيلها و استعماهلا يف شراء السالح،  - )3(
 :، لبنانجرمية غسيل األموال و متويل اإلرهاب يف التشريعات العربيةانظر يف ذلك بالتفصيل مؤلف الدكتور أمحد سفر، 

 . و ما بعدها133 ص  ،2006طبعة  ،سة احلديث للكتابمؤس
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 ارتكاب اجلرائم املوصوفة أفعاال إرهابية أو ختريبية املنصوص استخدامها كليا أو جزئيا من أجل

  .'' من قانون العقوبات10 مكرر 87 مكرر إىل87واملعاقب عليها باملواد من 

 و تكون املصادر املعتمد عليها يف التمويل داخلية متعددة، له صور متويل اإلرهاب            

  .أو خارجية، مادية أو معنوية

التمويل يكون معنويا عن طريق الترويج ألفكار اجلماعات اإلرهابية و إعداد            ف

  .و املناشري و امللصقات أما التمويل املادي فيكون باملال و السالح و املؤونة )1(الوثائق

و يكون التمويل داخليا إذا اعتمد على عناصر تقيم على تراب الدولة و بوسائل حملية،   

 أو غري حكومية أو  أو تنظيمات حكوميةٌ أو مجاعاتلٌقد تتبناه دوأما التمويل اخلارجي ف

و اجلرمية اإلرهابية  يف اجلزائر مل تكن لترى النور و تكتسب القوة لو مل يكن هلا السند ،أفراد 

  .اخلارجي من الدول الشقيقة قبل الصديقة ماديا و معنويا

 الشرعية إملا محلته من خمالفة ملبدكن صياغة النص ذا األسلوب القت انتقادا كبريا ل

بأية وسيلة '' بضرورة حتديد وسائل التمويل ألن عبارة  رجال القانونحيث طالب بعض

الجتهاد الذي يضر بالقانون اجلنائي اباب ل اال تصلح يف تشريع جنائي، و تعد فتح'' كانت

نا إىل استعمال عبارات إال أننا خنالف هؤالء الرأي فلجوء املشرع أحيا. )2( مما خيدمهأكثر

 يترك اال أمام قضاة املوضوع لالجتهاد يف ثاجلنائية، حيفضفاضة يكون من حسن السياسة 

 ففي .حال توفر ظرف أو وسيلة قد ال تكون متواجدة حلظة سن املشرع للنص القانوين

الشبكة بداية ظهور اجلرمية اإلرهابية مل يعرف اتمع اجلزائري مع ات يسنوات التسعين

  . كما يف الوقت احلايل)االنترنت(العنكبوتية 

                                                
 .96ص .2007طبعة  ،ومة دار ه:اجلزائر،اإلرهاب و سقوط األقنعة  إبراهيم نافع، -)1(
موسوعة القانون  فهناك من اعترب جمرد التلويح بالعني أو اإلشارة باليد تروجيا، أنظر أكثر الدكتور حممود صاحل العاديل -)2(

 .27، ص 3، مرجع سابق، اجلزء هاباجلنائي لإلر
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 من الناحية العملية وجدنا العديد من األحكام القضائية اجلنائية تورد يف أسئلتها أثناء و 

 هل املتهم مذنب الرتكابه يف نفس الظروف الزمانية و املكانية جرمية تشجيع  (احملاكمة عبارة

         ) 1( دون حتديد نوع الوسيلة )؟ق ع 4 مكرر 87ادة اإلرهاب بأية وسيلة كانت طبقًا للم

 و مبا أن احلكم املطعون فيه (و أغلب هذه األحكام كانت حمل نقض أمام احملكمة العليا بعبارة 

أو التمويل فإن  تضمن أسئلة عن واقعيت تشجيع و متويل اإلرهاب دون ذكر وسيلة التشجيع

و كذلك القرار الصادر عن حمكمة اجلنايات مبجلس . )ذلك يشكل خطأ يف تطبيق القانون 

) د،ع(متت إدانة املتهم حيث '' اآلتية عبارةي كان حمال للطعن بالنقض بالقضاء سكيكدة الذ

 جبرمية املساعدة و مل يتضمن احلكم عنصرا أساسيا يف جرمية التشجيع 4 مكرر87مبوجب املادة 

  .''ة كوسيلة و ليس كواقعة مما يتعني قبول الطعنو هو الوسيلة، و كان ميكن استعمال املساعد

       خاصة إذا توفر لديه العلم بسرية  ،)2(اعترب املشرع من يقوم بفعل املساعدة شريكًا

رمة و هذا تطبيقًا و غرض من قدم هلم األموال و إذا كان نشاطهم يندرج ضمن األفعال ا

        حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا يأخذ'' :  اليت نصت على أنهق ع 43لنص املادة 

 ف ضد أمن الدولة أو ضد األشخاص  ملمارسة العن لواحد أو أكثرلالجتماعكانا أو ملجأ أو م

ان جملس ذ حيث يشترط دائما العلم و العمد؛ إذ أ،''أو األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي

 سنوات سجن 3بية صدرت ضده عقوبة جبرمية متويل مجاعة إرها). م.ف(قضاء بسكرة املدعو 

                                                
عن حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء سكيكدة الذي كان حمالً للطعن  11/11/2007 الصادر بتاريخ 2627احلكم رقم -)1(

 2 عن الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا، الة القضائية العدد 24/11/1998 الصادر بتاريخ 184267بالنقض، و كذلك القرار 
   و كلها 402ص ، 2003املرجع نفسه، سنة ،26/11/1996 الصادر بتاريخ 167035أنظر القرار رقم ، 1992السنة 

حبيث يكون احلكم '' :  حبيث وردت ا عبارة حتديد الوسيلة من قبل قضاة احلكمقرارات مطعون فيها بالنقض لعدم 
  '' .قاصرا عن اإلملام بكافة عناصر اجلرمية مما يعرضه للبطالن

 حيث جنده يذكر جرمية اإلشادة 4  مكرر87املالحظ على املشرع اجلزائري أنه جرم جمموعة من اجلرائم بنص وحيد  - )2(
باإلرهاب، التشجيع، و التمويل، هلا عقوبة واحدة على الرغم من أن هذه اجلرائم يف رأيينا ختتلف من حيث درجة 

 .نافجرمية التمويل أشد من جرمية اإلشادة حسب رأي. اخلطورة
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ن متويله متثل يف تقدمي الطعام موعة إرهابية مشكلة من إمنها سنة مع وقف التنفيذ، حيث 

 اجللسةيف  نفسها  برأت احملكمةيما، ف)األكل(أربعة أفراد يف هذا احلكم مت حتديد وسيلة التمويل 

 تزويده عقب   )1( بإبالغ مصاحل الدركقام من مة متويل اإلرهاب كونه) ف.ع( املدعو نفسها

 بنفس العقوبة املقررة للجنايةالشريك  املشرع و قد خص.جلماعة اإلرهابية باملاء حتت الضغطا

 حيث سعى املشرع من وراء 1 فقرةق ع 44املادة  نصل اأو اجلنحة املرتبطة ا و هذا تطبيق

هذا ( من تقدمي املساعدة للمجرم يف مستوى الفاعل األصلي إىل منع األشخاص وضع الشريك 

 ذلك مما يفهم على أن هناك 4 مكرر 87النص  و مل يتناول .)يف النصوص العامة  ما جاء  يف

  .إحالة على النصوص العامة بالنسبة للشريك

 و باعتبارها النص اخلاص باجلرمية اإلرهابية فقد عاقبت كل من 4 مكرر 87          لكن املادة 

 دع رغم أنه كما سبق التوضيح ي)2( )دون حتديدها( اإلرهابية بأي وسيلة كانت ميول اجلماعات

تعديا بعض اآلخر ال عند ،بينما يعدمن حسن السياسة اجلنائية  - رأيينايف-عدم حتديد الوسيلة 

  . الشرعيةإ على مبداصارخ

ائم جبرمية  لدى القبغرض اجلماعة اليت قام مبساعدا  توافر العلم و قد اشترط املشرع

)3( ." يف حقه بانتفاء وجه الدعوىيض للمساءلة اجلزائية و إال قُال يكون حم حىت،التمويل
   

إذا استطعنا ":نظرا ألمهية املال يف النشاط اإلجرامي قال القاضي جيو فاين قبل اغتيالهو

)4(."ئيسيةيوما أن حنرم املنظمات اإلجرامية من قدراا املالية فسوف نرتع منها قوا الر
  

                                                
  . غري منشور2009 -05 – 25 جلسة 1112، ملف 50جملس قضاء بسكرة حمكمة اجلنايات، قضية رقم  -)1(
 .402، ص مرجع سابق، 26/11/1996 بتاريخ 167035أنظر قرار غرفة اجلنايات باحملكمة العليا رقم   -)2(
رض اجلماعات اإلرهابية اليت قدم هلا جمموعة من  مل يكن على علم بغ- إرهايب–ملا تبني لغرفة االام أن املطعون ضده -)3(

  ، 2003الة القضائية لسنة  21/12/1999 الصادر بتاريخ 227528القرار . األموال قضت بانتفاء وجه الدعوى لفائدته

 .199ص 
 .10ص ،2005نة س دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ،مسؤولية الصرف اجلنائي عن األموال الغري نظيفة ،عبد اهللا سليمان -)4(
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  .02 ف 3مكرر 87لمادة ل طبقا االخنراط يف اجلمعيات أو التنظيمات  جرمية/رابعا
         يعين هنا يف حالة االخنراط أو املشاركة جيب أن تكون تلك اجلمعيات أو التنظيمات 

 اليت تدخل يعد حتقق وجود اجلمعيات أو التنظيماتوموجودة فعالً قبل وقوع سلوك اجلاين، 

 يف  جمرمسلوك االخنراطُو ؛ مكرر ركنا مفترضا يف اجلرمية87م املادة اكاهلا حتت طائلة أحأعم

 مكرر على املشاركة يف التنظيم و ليس املشاركة يف أعمال 87بينما نصت املادة ، حد ذاته 

التنظيم، حيث املشاركة يف هذه احلالة تأخذ أوصاف املشاركة املنصوص عليها يف القانون العام 

 عضوا يف أن يكونَب و يتطلب لتوافر اشتراك اجلاين علمه و إرادته ق ع 42طبقًا للمادة 

  . بأهدافهاحميطااجلمعية و 

  :6مكرر 87 للمادة ا طبقإرهابيةاخنراط جزائري يف اخلارج يف مجعية  /خامسا
رهابية من يف اجلمعية اإل )1(املنخرط           حيث تقوم هذه اجلرمية بشرط أن يكون اجلاين 

ام هذا األمر، كما أن النص جنسية جزائرية و هي بذلك تأخذ مببدأ الشخصية يف تطبيق أحك

  رط تسمية يف اجلمعية أو املنظمة طاملا كانت أفعاهلا موصوفة إرهابية و غري مشروعة، شتمل ي

د دولة و هنا املشرع مل يشترط أن تكون هذه األفعال موجهة ضد املصاحل العليا للجزائر أو ض

 من و إمنا كان هدفه هو تتبع أفعال اجلاين اجلزائري خارج التراب الوطين و عدم متكينه ،أخرى

   .)2(االنزالق يف بعض التنظيمات اإلرهابية اليت تعمل على املستوى الدويل

                                                
يف هذا السياق مت إيداع جزائري احلبس باسبانيا على خلفية اموعة املكتشفة واملتهمة بتجارة املخدرات وتبيض  -)1(

وقد قرر  األموال مع جمموعة من اجلزائريني لصاحل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب من قبل قاضي أسباين ملكافحة اإلرهاب،
وقد .للواحد أورو 6000قدرها حملكمة العليا االسبانية اإلفراج عنهم مقابل دفع كفالة مالية  قاضي مكافحة اإلرهاب با

 . 3ص ،480العدد ،24/05/2009 جريدة النهار اجلزائرية،.قدمت السلطات اجلزائرية طلب باستالمهم ومل تتلق الرد
عة كل واقعة تكيف بأا جناية يف القانون ج نصت على أن للمحاكم اجلزائرية االختصاص ملتاب. إ . ق582املادة  -)2(

 6مكرر 87اجلزائري و احلكم فيها إذا ارتكبها جزائري خارج إقليم اجلمهورية و قد ذكر املشرع اجلزائري بنص املادة 

 لدولة أجنبية بصفة ابعاعبارة مهما كان شكلها أو تسميتها و هي إشارة منه إىل أن تنظيم املنخرط فيه قد يكون ت
 .   نشط خارج الوطنتة أو سياسية أو إرهابية أراد جترمي فعل االخنراط يف مجاعة عسكري
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  :7 مكرر 87لمادة ل طبقا حيازة األسلحة واملتفجراتجرمية  /سادسا
، و هي األشد خطورة 7 مكرر87ي هلذه اجلرمية بنص املادة            تصدى املشرع اجلزائر

باعتبار أنه بعد االنتهاء من تأسيس و تنظيم صفوف اجلماعات اإلرهابية و احلصول على 

مل بعد االنتهاء من عملية  ألنه وسيلة العنف ليستع،التمويل املايل يتم العمل على إجياد السالح

 التدريب هناوله املشرع ذا النص نظرا العتبار رغم أن مصطلح التدريب مل يت.بالتدري

  .)1(يدخل يف معىن التنظيم ألنه ال يدخل يف التفاصيل و هذا شأن القاضي عن طريق االجتهاد

      فعل حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر مت االستيالء عليها أو محلها       املشرعمقد جرل          

اهلا دون رخصة من صنعها أو تصليحها أو استعم ها أو تصديرها أوأو املتاجرة فيها أو استرياد

و يف هذا الوصف حاول املشرع حصر كافة الصور اليت تأخذها هذه اجلرمية . السلطة املختصة

بعد أن تدارك عدم النص عليها يف املرسوم التشريعي ؛ رتبطة أساسا باألسلحة و الذخريةو امل

 و التخريب باعتبار أن االستعمال هو الرائج يف اجلرمية املتعلق مبكافحة اإلرهاب 92/03

  .اإلرهابية

تكوين قوات مسلحة أو العمل على تكوينها  75/47جدنا املشرع جرم مبوجب األمر و

مر  أأو جتنيد جنود أو العمل على استخدامهم أو تزويدهم باألسلحة و الذخرية دون علم أو

لعقوبة حيث تكون العقوبة املقررة يف حدها األقصى  و شدد ا؛من السلطة الشرعية يف الدولة

                                                
، لكن من 4ر ر مك87املشرع أدخل التدريب ضمن مساعدة اجلماعات اإلرهابية بأية وسيلة كانت املذكورة باملادة  -) 1(

عالقة هلم مباشرة باإلرهاب لكنهم األفضل ذكر التدريب عمالً مببدأ شرعية التجرمي، ألنه قد يكون هناك أشخاص ال 
متارين رياضية، تعليم قيادة السيارات و الدراجات :  التدريبتضمنيقومون بالتدريب على سبيل جلب املال، و قد ي

  .النارية، وضع املتفجرات، الرماية باألسلحة
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           لكن يف تلك الفترة كانت هذه اجلرمية حتت عنوان اجلرائم املاسة بأمن،)1(هي اإلعدام 

   )2(. الدولة
كما جرم األفعال السابقة إذا تعلق األمر مبواد متفجرة أو أية مادة تدخل يف تركيبها أو 

 فاملواد اليت تدخل يف تركيب املتفجرات .ح اال للتوسع يف التجرميتصنيعها و هذا النص يفت

قد تكون من املواد ذات االستعمال العادي للمواطن مثل غاز البوتان أو بعض املواد الكيميائية 

 87 البعض إىل ضرورة حتديد املواد املقصودة بنص املادة ا و لذلك دع،أو الطبيعية مثل الزئبق

 و حنن ال نرى ضرورة لذلك ألن املشرع يف إطار سياسته اجلنائية ،شرع من قبل امل7رمكر

  . املواد كسلطة تقديرية لقاضي احلكم خطورةيترك حتديد

 توبعتطرحت قضية أمام اجلهات القضائية مبجلس قضاء سكيكدة حمكمة عزابة حيث 

لى الرغم من مجاعة قامت بسرقة مادة الزئبق اخلطرية من مصنع الزئبق الكائن بعزابة، و ع

الظروف األمنية اخلطرية اليت تشهدها بعض مناطق سكيكدة إال أن اجلهات القضائية أدانت 

موعة بثالث سنوات حبسو مبا أن )3( ، و غرامة مالية قدرت بعشر ماليني للفاعل الرئيساا ،

ادة مت ببيع مااجلرميـة منظورة مبحكمة اجلنح فقد عدت جرمية عادية رغم أن اجلماعة ق

                                                
حماكم اجلنايات زال العديد من يلإلشارة فقط فإن عقوبة اإلعدام ال تزال منصوص عليها يف قانون العقوبات، و ال  -)1(

 ألن 1993ينطق ا يف حق ارمني إال أا تبقى دون تنفيذ فعلي، حبيث مت التخلي عن تنفيذ أحكام اإلعدام سنة 
السلطات اجلزائرية تعتزم إلغاءه ائيا من القانون اجلزائري، على الرغم من أن اجلرمية اإلرهابية تستحق ذلك ألا تتم 

 و نؤيدها 20/02/2008:  على االنترنت للكاتبة حنان قرقاش بتاريخ مقال،دموية و جارحة للحس اإلنساين عامةبطريقة 
 .الرأي

و املقرر قانونا أن اجلرائم املاسة بأمن الدولة يكون الفصل فيها من اختصاص احملاكم العسكرية و ذلك عندما تكون  -)2(
القضاء العسكري والنصوص املكملة  دمدوم ، كمال. فاعلها عسكريا أم ال سنوات سواء كان 05عقوبة احلبس تزيد عن 

  .14ص، 2006 طبعة عني مليلة،، دار اهلدى:اجلزائر،له
 .227 صفحة 2 عدد 1994 الة القضائية 10/03/1987تاريخ  47581 أنظر قرار الغرفة اجلنائية ملف رقم -
 .، غري منشور 2009فيفري  01بتاريخ  2009/ 140  جملس قضاء سكيكدة، حمكمة عزابـة، حكم رقم -)3(
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الزئبق يف السوق السوداء، و مل يؤخذ بعني االعتبار أن مادة الزئبق خطرية و تستغلها 

  . ذلك سلطة تقديرية لقاضي املوضوعيفاجلماعات اإلرهابية يف صناعة املتفجرات و

 فعلني آخرين يأخذان وصف 2001جوان  26املؤرخ يف  01/09قد أضاف القانون رقم ل

همته ملو استعمال املسجد بطريقة خمالفة  ،نتحال صفة إمام مسجداجلرمية اإلرهابية و مها ا

 و قد ارتأينا إدخال هاتني الصورتني ضمن .10 مكرر 87النبيلة و هذا ما نصت عليه املادة 

  .جرمية اإلشادة باإلرهاب اليت تناولناها سابقًا

مهورية على مجيع اجلرائم املرتكبة على أراضي اجلقانون العقوبات اجلزائري يطبق 

 إعمالً مببد كان مرتكبها جزائريا أم أجنبيا فقرة أوىل منه، سواء ق ع 03حسب املادة 

  .اإلقليمية

ا األمر وتركت معاجلتها للقواعد ذ       إال أن هناك جمموعة أخرى من اجلرائم مل يتناوهلا ه

 جرمية خطف من بينها جرمية خطف الرهائن وللتجرمي،  الشريعة العامة اباعتباره العامة

  . ، و جرمية عدم اإلبالغ عن إرهابينيالطائرات و القرصنة البحرية

  .القواعد العامةصور اجلرمية اإلرهابية يف : املطلب الثالث
 بانتهاء مرحلة التكوين العضوي أو ما أطلق عليها املشرع التأسيس والتنظيم          

      تأيت مرحلة التدريب، شراء السالحواالخنراط، وبعد حصول هذه اجلماعات على األموال و

 مت ضم نأ بعد ،و يصبح التنظيم اإلرهايب جاهزا لتنفيذ مشروعه اإلجرامي على أرض الواقع

 و تنبع خطورا .)1( اليت تعمل ضد شرعية الدولة و إليه أنصار و أعوان التنظيمات اإلرهابية

 خيرج املشروع ود أعوان و أنصار ال فبدون وج؛الفتيل األول للجرمية اإلرهابية كوامن 

هؤالء يدفع م لتنفيذ خمططات إجرامية حتقيقًا لغاية و ،اإلجرامي من دائرة األفكار و اخلواطر

         فجرم االنضمام إىل اجلمعيات؛ و قد تفطن  املشرع اجلزائري إىل ذلك منذ بداية األزمة،ما
                                                

 .74ص  ،1998طبعة  وان املطبوعات اجلامعية،ـدي:، اجلزائراجلزائريون األفغانحممد مقدم،  -)1(
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قد و  سواء كانت يف الداخل أو اخلارج،ة فيهاو املنظمات و العصابات و اجلماعات أو املشارك

مجعية يف اخلارج تعمل ضد مصاحل ذلك عناية عندما جرم النشاط أو االخنراط يف أي لأوىل 

ه املرحلة يكون التنظيم جاهزا لالعتداء على ذوبعد انتهاء ه. )1(اجلزائر أو مصاحل الدول األخرى

 كما ى جرائم تضمنتها القواعد العامـةخر وهي األ،شخاص ووسائل النقل بشىت أنواعهااأل

  .سبق بيانه

 مكرر جترمي 87           و سعيا من املشرع لتحقيق التوازن يف حماربة اإلرهاب تضمنت املادة 

ا زعزعة األمن و السكينة يف ا5 جرم املشرع يف الفقرة  حيث،تمعمجيع األفعال اليت من شأ 

و االستحواذ  و امللكيات العمومية و اخلاصةى وسائل النقل   مكرر  االعتداء عل87من املادة 

وغ قانوين، باإلضافة إىل جرمية جديدة جلأت إليها التنظيمات سعليها أو احتالهلا دون م

و خارجيا، و ما  و استعماهلم كورقة ضغط داخليا اإلرهابية و هي خطف و احتجاز الرهائن

الطائرات واعتراض و الرهائنضمن جرائم خطف مل تت أا 95/11يالحظ على نصوص األمر 

ظهور األوىل لفترة الالسفن و السبب أن هذه اجلرائم مل تكن معهودة لدى املشرع يف 

  .عد العامة لذلك ترك جترميها للقوا،اإلرهاب

  
  
  

                                                
،             ة اإلرهابية داخل الوطن و خارجهوسائل عالية التطور يف جتنيد الشباب اجلزائري يف اجلرمي على حبيث تعتمد -)1(

ات، نشر الكتب املمنوعة من فجرلة، صناعة األسلحة السيما املت املقاالت و الفتاوى املضلنشرني تلك الوسائل و من ب
  . لعدم معرفة مكان بثهاهاصعب اختراقها ومراقبتاليت يك يتم على مواقع االنترنت ذلوكل  التداول،

 يقبلون على املوت إقبال رشباب يف عمر الزهوو من املالحظ أن اجلماعات اإلرهابية تستغل الظروف االجتماعية جلعل 
 .اليأس واإلحباط،البطالة اآلخرين على احلياة،كالفقر والعوز،



 

 80 

  )1(جرمية  االعتداء على وسائل النقل : الفرع األول 
ياة اليومية لألفراد، و احلياة االقتصادية الشك أن وسائل النقل تلعب دورا فعاالً يف احل

 انتهجته ا جديدا لذلك فهي هدف للعمليات اإلرهابية، و يعترب االعتداء عليها أسلوب،للدول

  .الدويلاجلماعات اإلرهابية كوسيلة ضغط عل املستوى احمللي أو 

تدخل املشرع و جرم االعتداء عليها، و مل يفرق بني وسيلة و أخرى مبوجب وقد 

 املتضمن اهلدم و التخريب و األضرار اليت تنتج عن 1975 جوان 17املؤرخ يف  75/47ألمر ا

واالعتداء عليها يكون بتحويل ، ) 2( ق ع 408إىل  395 من حتويل اجتاه وسائل النقل باملواد

م على أن املشرع اجلزائري واكب ظاهرة هفْو هو ما ي حرقها،  أو،تفجريها أو مسارها،

  .  لى وسائل النقل حىت قبل ظهور اجلرمية اإلرهابيةاالعتداء ع

  )3(راتخطف الطائـ جرمية /أوالً
تقسم اجلرائم بالنظر إىل ركنها املادي، وإعماال للزمن املستغرق لتمام ارتكاا، إىل    

شروع على الطائرة ميكن املوبالنظر إىل جرمية االستيالء غري  .)4(جرائم وقتية وجرائم مستمرة

                                                
كل ما يستعمل لتغيري مكان السلع و األشخاص و قد يكون بري أو حبري أو جوي، أنظر  املقصود بوسائل النقل هو -)1(

  .   مرجع سابق، 1993  بريوت للطباعة، ط،، معجم العلوم االجتماعيةجالل أمني
قانون العقوبات، و قد مت إدخال تعديالت عليها مبوجب القانون  408–395  منون العقوبات اجلزائري املوادـقان-)2(

 .20/12/2006 املؤرخ يف 06/23
عاقة وقد أطلق الفقه القانوين على فعل التدخل إل نظرا لسرعتها، الطائرة هي أهم وسيلة نقل يف العصر احلديث، -)3(

ألن االختطاف ".وخطف الطائرات القرصنة اجلوية،" سريها وحتويل مسارها باستخدام القوة والعنف والتهديد مصطلح 
من وجهة نظر البعض يشبه القرصنة باعتبار كليهما يف مصاف اجلرائم الدولية ملا فيه اعتداء على مصلحة دولية تتمثل يف 

وكخالصة ملا تقدم . 1963اتفاقية طوكيو يف يالء الغري مشروع على الطائرات وقد ورد االست .سالمة املواصالت الدولية
 مبا توصلت إليه اتفاقية شيكاغو للطريان االكتفاءومت  ن االتفاقيات الدولية للمالحة اجلوية مل تتضمن تعريفا للطائرة،إف

 أنظر مصطفى دوبارة،مرجع سابق، .اء بأا كل جهاز يستطيع البقاء يف اجلو بواسطة ردود فعل اهلو1944الدويل عام 
  .823ص مرجع سابق، مام حسنني عطاء اهللا، إ- .239ص

اجلرمية الوقتية هي اليت تتطابق حلظة متام اجلرمية من قبل اجلاين مع حلظة اكتمال عناصرها املكونة هلا مثل جرمية  - )4(
==                  كجرمية .ل احلماية فترة من الزمن بإرادة من اجلاينتمر فيها االعتداء على املصلحة حمأما املستمرة فهي اليت يس السرقة،
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وتظهر أمهية حالة االستمرار يف تناسب  .لك على أنه جرمية مستمرة بإرادة اجلاينتصنيف ذ

فقد  ؛ا بقيت حالة االستمرار قائمةـوتطبيق قانون املكان طامل شدة العقوبة املقررة للجرمية،

تكون أمكنة يف دولة واحدة  أو من دولة إىل أخرى وتسري بذلك االتفاقية على حاالت 

  .ة اليت أقلعت منها الطائرةـي يف غري الدولالطريان اليت تنته

 ، يتضمن نصا خاصا جيرم اختطاف الطائراتمل 1966ون العقوبات الصادر سنة ـقان

 بعد تصديق اجلزائر على املعاهدات الدولية يف شأن سالمة الطريان املدين الصادر بالقانون إالّ

ه اليت قضت بإضافة مادة جديدة ـ من57معدال لقانون العقوبات و مبقتضى املادة   47/75رقم 

من الكتاب ، من الفصل الثالث من الباب الثاينللقسم الثامن اخلاص جبرائم اهلدم و التخريب 

 والعقوبــة املقررة ،مكرر و اليت جرم مبقتضاها خطف الطائرات 417الثالث منه حتمل رقم 

ن أجل التحكم يف طائرة على  إذا استعمل اخلاطف العنف و التهديد مهلا هي عقوبة اإلعدام

 و يعاقب بنفس العقوبة على جمرد احملاولة مبا أن خطف .متنها ركاب و السيطرة عليها

الطائرات اعتربه املشرع جناية، و عقوبة احملاولة يف اجلناية هي عقوبة اجلناية ذاا طبقًا لنص 

 من خالل العقوبات ع، األمر الذي يعكس حرص املشرع على ردع هذه اجلرمية  ق30املادة 

 اخلطف أو تغيري مسار الطائرة و تعبري. 1970  سنةاملشددة اليت أوصت ا اتفاقية الهاي

يتضمن بالضرورة االستيالء عليها، و مل يشترط املشرع وجود اجلاين على منت الطائرة، كما 

قية الهاي مل يتطلب أن تكون الطائرة يف حالة طريان و مها الشرطان اللذان قضت ما اتفا

  .أيضا

                                                                                                                                             
خطف الطائرات وحجز واختطاف الرهائن، لإلطالع أكثر تناول ذلك بالتفصيل حسنني إبراهيم عبيد، مرجع سابق == 
    .210ص

 .106ص ، مرجع سابق،قانون العقوبات القسم العاممأمون سالمة - 
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 حيث مت ،06/23قد أدخل املشرع تعديالً على قانون العقوبات مبوجب القانون رقم ل        

               1مكرر 417جترمي التحكم يف طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها طبقا لنص املادة 

و هذا . )1(ها للخطرضو عاقب كذلك بالسجن املؤبد كل من يسعى إىل تضليل طائرة أو يعر

 وما يالحظ أن أغلب التشريعات ساوت بني .ما ذهبت إليه العديد من التشريعات العربية

بصفة عامة "فطْاخلَ"،كما أن لفظ الختطافاألشخاص ووسائل النقل يف جمال احلماية ضد ا

    يشمل كافة الوسائل اليت من املتصور أن يتم ا هذا الفعل الذي يفترض فيه نقل الشخص

  .أو الشيء املخطوف من مكان إىل آخر

          أغلب ما يالحظ على سياسة املشرع يف مواجهة جرمية خطف الطائرات          

ويستوي لديه أن يتم اختطاف الطائرة  .العقوبةيف تشدد الأو االعتداء على املالحة اجلوية هو 

أو كانت الطائرة  ،) الشخصيةإا ملبدتطبيق(طاملا كان اجلاين جزائريا يف الداخل أو اخلارج،

 على مصاحل الدولة اجلزائرية اليت  هذه اجلرائم اعتداًءتعدحيث  جزائرية موجودة يف اخلارج،

والنتيجة املالزمة للخطف هي تعريض الطائرة أو من يكون على  .يسري بشأا مبدأ العينية

أو األشخاص  تم تعريض الطائرة، فقد ي؛ وليس بالضرورة أن ينتج حتققهما معا،متنها للخطر

 رائم العمد،ججلرمية من وهذه ا. )2(من ا بعد خطفها املوجودين ا،كما لو مت إطالق سراح

قصد  و يلزم لتوافرها ال، تشترط استمرار نشاط اجلاين فترة من الزمنإذ وهي جرمية مستمرة؛

                                                
يف  2004ه ملا ذهب إليه املشرع اإلمارايت يف مرسومه اخلاص مبكافحة اجلرمية اإلرهابية الصادر سنة و هو موقف مشاب -)1(

    الصادر باجلريدة الرمسية 20/12/1987بتاريخ1987 لسنة3منه، وقبل ذلك أصدرت دولة اإلمارات القانون رقم 15املادة 
كما صدر   االحتادي اجلديد لتجرمي خطف الطائرات قانون العقوبات288 ومت استحداث املادة186 رقم -عدد خاص-

 حبيث جرم فعل 1992 لسنة 97،وعن املشرع املصري القانون رقم1994لسنة 6يف الشأن عن املشرع الكوييت القانون رقم 
 .   مكرر منه88اخلطف بنص املادة 

   .124ص  مرجع سابق،ملصريمواجهة اإلرهاب يف التشريع ا و نؤيد يف ذلك  رأي حممد أبو الفتح الغنام، -)2(
ذهب إليه  ذا الرأي ماه وعكس .879مرجع سابق،ص ،اإلرهاب والبنيان القانوين للجرمية حممد حسنني عطاء اهللا، -

 .  170 رمضان،مرجع سابق، ص  عبد احلليممدحت
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لمه أن سلوكه ينصرف إىل فيجب أن حييط ع؛ العلم واإلرادة اجلنائي الذي يقوم على عنصري

فذلك  ولكن ال يشترط أن حييط إدراكه بأن فعله مما يعرض سالمة من ا للخطر؛ وسيلة نقل،

لعامة يف قانون ألحكام ال وخيضع االشتراك يف هذه اجلرمية ، مفترض يف فعل اخلطفشرط

  . يشترط أن تكون الطائرة مدنيةا والعقوبات أيض

 موصوفرع مل يتناول ظاهرة خطف الطائرات كفعل  أن املش هو عليه نؤكدما إنّ

 السيما النا يف ذلك على القواعد العامة مكرر وأح87 يف نص املادة كجرمية إرهابية أو ختريبية

 بتجرمي فعل 95/11 اكتفى يف األمر إذ ، مكرر405، 400 و املادتني 399 إىل 395املواد من 

  .االعتداء على وسائل النقل

   :)1( ) القرصنة البحرية(طف سفينة خجرمية  /ثانيـا

تعترب سفينة حسب املشرع اجلزائري كل عمارة حبرية أو آلية عائمة تقوم باملالحة  

ا بسفينة أخرى أو خمصصة ملثل هذه هرِطْالبحرية، إما بوسيلتها اخلاصة أو إما عن طريق قَ

  . قانون حبري13 املادة  بنصو قد ورد هذا التعريف. املالحة

 ظهر من ؛نقل أفرادهارا و جتاصبحت الدول تعتمد بشكل أساسي على السفن يفملا أ 

عترِيو قد .  البد من جترمي االعتداء عليها كان التاريخ لذلك على مرِ طريق هذه السفنض

اهلدم '' يف القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاين حتت عنوان تناوهلا املشرع بالتجرمي

                                                
ار القواعد الدولية يوجد  صدى التشريع الوطين مل يول اهتماما كبريا هلذا النوع من وسائل النقل حتديدا إال أنه يف إط-)1(

ض ،  اتفاقية طوكيو، الهاي، مونتريالهلذه التفرقة يف و قد استعملت هذه االتفاقيات مصطلح قرصنة للداللة على اعترا
فأوضح أن هناك قراصنة من ؛  الفضل يف توضيح مفهوم القرصنة البحرية19إال أنه كان للمفكر اورتالن يف القرن  .السفن

خطف الطائرات يف املمارسة أنظر بشكل مفصل حممد اذوب، رصا نية وأعتربها سفن بال جنسية،البشر وسفن ق
و كذلك هيثم أمحد الناصري، . 86-85ص ،1984ط-معهد البحوث والدراسات العربية-يةجامعة الدول العرب ،والقانون

،         1976 ؤسسة العربية للدراسات، طامل: ، لبنان- دراسة يف القانون الدويل و العالقات الدولية–خطف الطائرات 

  .205 ص
- Pyeatt : Maritime terror in Europe and the Mediterranean eau ; Mari Policy 1988 P 142. 
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ع فقرة  ق 396يف نص املادة '' األضرار اليت تنتج عن حتويل اجتاه وسائل النقلو التخريب و 

 عمدا يف األموال كل من وضع النارل  سنة20إىل  10، و قرر عقوبة السجن املؤقت من أوىل

 إذا كانت  أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفنمبانِِ: اآلتية

 مملوكة للدولة طبقًا لنص  األموال السابقة إذا كانت)1(سجن املؤبدو عقوبة ال ،...مملوكة للغري

  .1982فيفري 13املؤرخ يف  82/04 قانون 2 مكرر فقرة396املادة 

الذي أدخل عليه تعديالً يف فقرته الثانية ق ع  مكرر 417أيضا بنص املادة و تناوهلا   

           حد ة مع تغليظ الغرامة املالية لتصل سن20 إىل 10قرر عقوبة السجن املؤقت من حيث 

السجن ب يف حني تكون العقوبة .دج إذا كانت وسيلة النقل املستهدفة هي السفينة 2000.000

  )2( . إذا كان االعتداء باستعمال النارع ق 395املؤبد طبقا لنص املادة 

ق عليه القرصنة البحرية ن املشرع مل يتناول ظاهرة اعتراض السفن أو ما يطلإ           

و السبب أن اجلرمية مل تكن مألوفة  املتعلق باألعمال املوصوفة إرهابية  95/11بنصوص األمر 

 مكرر 87املادة ب اكتفى بالقول إذْاجلناة،  لدى ا ويكاد يكون اإلقبال عليها منعدملديه،حينها 

 هذا الفعل مصدرها وأغلب النصوص اليت جترم. أن االعتداء على وسائل النقل جرميةب

 منها واليت 15يف املادة  29/04/1962االتفاقيات اجلماعية  مثل اتفاقية جنيف ألعايل البحار يف 

مادي يتمثل يف ارتكاب عمل غري  وهلذه اجلرمية ركن تضمنت مصطلح القرصنة البحرية،

 البحار ا من أموال على أن يتم ذلك يف أعايل أو ما مشروع ضد طاقم أو ركاب السفينة،

ة ويكون أو داخل إقليم الدول . وتكون بذلك اجلرمية دولية،أو خارج النطاق اإلقليمي للدولة

                                                
حبيث استبدلت عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن   06/23 مكرر أدخل عليه تعديل مبوجب القانون 396  نص املادة – )1(

 "يف أحد األموال اآلتية": وت يف صياغة النص العريب و الفرنسي و األفضل أن يذكر يف النص العريباملؤبد، و هناك تفا
 .SOITدون صيغة التعميم كي ال يفهم  من النص أنه يتشرط إحراقها كليا، و ذلك يفهم من النص الفرنسي من كلمة 

ق ع، إالّ أنه ال يربز دائما يف نظر  399 إىل 395 احلريق يشكل جناية يف مجيع احلاالت املذكورة يف املواد من -)2(
 .املشرع بنفس اخلطورة ال يستحق بالتبعة  نفس العقاب
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 إقليمية النص اجلنائي مع ضرورة أن تكون إ ملبدا تطبيقايه فنظرالبك احلق ـهلا مبوجب ذل

  .السفينة املعتدى عليها مدنية

 احلريق، مع أن احلريق أو بالنار إن أبرز أفعال اهلدم و التخريب ال حمالة هي التخريب  

يف الواقع على كثرة خطورته ال ميثل إالّ وسيلة واحدة من بني الوسائل األخرى اليت يتم ا 

عادة إتالف و حتطيم و ختريب مال الغري أو ممتلكات الدولة؛ فهناك التخريب بواسطة 

 إىل نوع آخر من اإلجرام املتفجرات و األلغام، و قد تتعرض السفينة زيادة على فعل التخريب

    ناولت وسيلة النقلتع اليت   ق396و جلرمية املادة .)1(و هو  عرقلة سريها و حتويل اجتاهها

د صروق للغري، القاحمل النار، الشيء احملروق، ملكية الشيء وضع: هي أربعة أركان ) السفينة(

  . اجلنائي

ا أي أن يضع اجلاين النار يف و فيما خيص القصد اجلنائي يشترط أن يقع احلريق عمد

السفينة بقصد إحراقها و هو يعلم أا ملك للغري و ال عربة هنا بالباعث، و املالحظ أن هذه 

و قد تكون السفينة كالطائرة عرضة للتخريب بواسطة . اجلرمية من جرائم القانون العام

نفس العقوبات الواردة ع، و قد رصد هلا املشرع  ق 400و هو ما تناولته املادة  املتفجرات

  .399 ، 395بنص املادتني 

ـً   .االعتداء على وسائل النقل الربيةة جرميـ /اثالث
 وسائل النقل اجلماعي هدفًا له ألن االعتداء من اإلرهايب يتخذ   كنتيجة ملا سبق جند       

 وسائل عليها ينشر الرعب بني خمتلف فئات اتمع، باإلضافة إل انتشار صداها الواسع عرب

 و أشار  5و 3 فقرة  مكرر87املادة بو قد نص على هذه اجلرمية  .)2(اإلعالم يف خمتلف الدول
                                                

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول، ط : مكي دردوس، القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، اجلزائر-)1(
 .84-83، ص 2008

ا معينا و هو اإلساءة من جهة إىل النظام القائم و إبراز عجزه عن محاية وسائل و يكون بذلك اإلرهايب قد حقق هدفً -)1(
 .   النقل من جهة و من جهة ثانية إبراز قوة التنظيم اإلرهايب ضرب مصاحل حيوية يف الدولة
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ذلك أن الظاهرة اإلرهابية يف اجلزائر  ،إليها باالعتداء على وسائل النقل و عرقلة حركتها

 امبجرد ظهورها اعتمدت على أسلوب اعتراض وسائل النقل يف الطرقات سواء كانت ملك

 واستعملتها أحيانا عن طريق التلغيم باملتفجرات كوسيلة اعتداء على ،و اخلواصأ لةللدو

 و أحيانا أخرى كانت تستهدفها حىت و إن كانت لنقل ،املقرات و املؤسسات العمومية

املسافرين عن طريق تفجريها، لذلك كانت منذ الوهلة األوىل لتجرمي اإلرهاب حمط اهتمام 

     الطائرة  (بقية وسائل املواصالتكمن القواعد العامة جنده تناوهلا  و ض.املشرع اجلزائري

  .و وفر هلا احلماية اجلنائية )و السفينة

ضة للتخريب بالنار عن طريق حرقها و ميكن لوسيلة النقل الربية أيضا أن تكون عر  

 وقدع، ق ) 304 إىل 400مواد من ( طريق املتفجرات عن وع أ ق) 399 إىل 395مواد من (

خريب بواسطة املتفجرات و األلغام فهو أيضا يشكل  أما الت، التخريب باحلريق سبق شرح

قل خطورة عن التخريب جناية يف مجيع األحوال املنصوص عليها باملواد املذكورة أعاله و ال ي

  .فهي ذااوى املشرع بينهما يف العقوبة، بل تعدى وجه املساواة إىل األركان اباحلريق إذ س

  و املتفجرات هي الوسيلة املستعملة يف الوقت احلايل بكثرة من قل اجلماعات اإلرهابية ب

، و ميكن يف اعتداءاا على الصعيدين احمللي و الدويل كوا حتصد أعدادا كبرية من الضحايا

كذلك أن تتبع اجلماعات اإلرهابية أسلوب عرقلة سري وسائل النقل الربية عن طريق احلواجز 

  .زيفة و حتويل اجتاه وسائل النقلامل

 سنوات و غرامة مالية من 10 إىل 5و قد رصد املشرع عقوبة السجن املؤقت من   

  .ع  ق408 دج حسب املادة 10000.00 و 5000.00
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  )1(جرميـة خطف الرهائــن: يـالفرع الثان
صورة األشخاص الذين يعتدون ب  294 إىل 291يعاقب قانون العقوبات يف مواده من   

  .غري قانونية على احلريات الفردية أو خيطفون أشخاصا

و تقوم جرمية اخلطف يف نظر القضاء الفرنسي يف حق الفاعل املادي، و كذلك يف حق   

 هلذه  وl’auteur intellectuelمن يأمر ا و يبقى يف اخلفاء، و هو ما يسمى بالفاعل الذهين 

. ، احلبس أو احلجز باخلطفالقبض: ثالث التاليةاجلرمية ركن مادي يتحقق بإحدى الطرق ال

 شرعي، ملعنوي فإن اخلاطف ال يعاقب على فعله إال إذا كان اخلطف أو احلجز غرياأما الركن 

  . ق ع291ليه صراحة املادة و هو ما نصت ع.  ال يأمر به القانونو يعلم أنه يقوم بفعل

      .294 إىل 291من املواد  السيما و قد تناول املشرع هذه الظاهرة يف القواعد العامة  

 75/47 مكرر، أمهها كان مبقتضى األمر رقم 293، 293و أدخلت تعديالت على املادتني 

 نالحظ أن هذه و .20/12/2006املؤرخ يف  06/23، و القانون رقم 17/06/1975املؤرخ يف 

نسي اليت وردت يف  عقوبات فر قانون344 إىل 341املواد مستمدة يف عمومها من املواد من 

اـالباب اخلاص باجلنايات و اجلنح ضد األفراد أيض.  

 عمليات احتجاز الرهائن و أصبحت متثل مظهرا من  انتشرتيف السنوات األخرية       

           الوحشية،والقسوة و إدراكًا خلطورة هذه اجلرمية و ما تتميز به من  .) 2(مظاهر اإلرهاب
                                                

، و قد تناوهلا  اخلطف يتمثل غالبا يف القبض على الضحية و نقلها إىل مكان جمهول و قطع الصلة بينها و بني ذويها -)1(
املشرع اجلزائري موضحا صورتني لطرق اخلطف، فهناك خطف يتم بدون حتايل و إكراه، أما اخلطف الذي يهمنا يف 

تناول يف ذلك بإسهاب الربوفيسور دردوس . اجلرمية حمل الدراسة فهو الذي يشترط فيه أن يتم بالعنف أو التهديد أو الغش
 . و ما يليها3 اص، مرجع سابق، اجلزء الثاين، صالقانون اجلنائي اخل: مكي يف كتابه

 رهينة دبلوماسية 19احتجاز : من أشهر احلوادث املتعلقة جبرمية خطف الرهائن و احتجازهم على الصعيد الدويل -)2(
و خطف الدبلوماسيني اجلزائريني بالعراق بعد سقوط بغداد ، 1980إيرانية يف السفارة اإليرانية يف بريطانيا عام 

خطف مجاعة إرهابية موعة من السياح األملان بالصحراء : وقتلهم فيما بعد، أما على الصعيد الداخلي 09/04/2003
و مت إلقاء القبض على اخلاطفني بعد .  و قد مت إخالء سبيلهم يف صفقة بني اخلاطفني و احلكومة األملانية.ةــاجلزائري

 .سنوات و حماكمتهم يف اجلزائر
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،                 فقد اهتمت التشريعات الدولية؛حال الرهائن من قتل أو تعذيبنتهي إليه تو ما قد 

و كذلك احلال بالنسبة للتشريع الوطين باختاذ التدابري الالزمة ملنع وقوعها، و توقيع العقاب 

  .  الرادع

  فالضحية األوىل تتمثل يف؛ز جرمية أخذ الرهائن بازدواج احملل الذي ترد عليهـتتمي        

           دلول الضحية السلبية،مبالشخص الذي يقع عليه فعل االحتجاز أو احلبس، و يطلق عليها 

و ذلك خلالف الضحية اإلجيابية املتمثلة يف الشخص أو اجلهة اليت توجه إليها مطالب اجلماعة 

 أحد  و هو ما ذهب إليه رونالد كريستني يف)1 (. اإلفراج عن الرهينةاطفة و ذلك مقابلاخل

  .مؤلفاته

 بصورا احلالية، ما عدا حاالت  كانت الظاهرة غريبة على اتمع اجلزائريلقد           

 عكس الصعيد الدويل الذي شهد الكثري من هذه االختطاف اليت يقوم ا أفراد عاديون،

سنة  و رغم ذلك وجدنا اجلزائر صادقت على اتفاقية نيويورك ملناهضة أخذ الرهائن ؛اجلرائم

هي قيام شخص بالقبض على '': حيث قررت املادة األوىل منها أن جرمية أخذ الرهائن 1979

شخص آخر و احتجازه و التهديد بقتله، أو إيذائه، أو االستمرار يف احتجازه من أجل إكراه 

طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو جمموعة 

                 كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن ص على القيام بفعل عمل معنيمن األشخا

   .)2('' الرهينة

                                                
املركز العريب : ، ترمجة الدكتور عبد القادر أمحد عبد الغفار، الرياضاحتجاز الرهائن -دنس رابو-تني كريس رونالد  -)1(

 .   22 ص ،1992للدراسات األمنية و التدريب، ط 
    .213 عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، املرجع السابق، ص ،1983 و قد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ سنة -)2(
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قد حددت  1977جند كذلك املادة األوىل من االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب سنة 

من األفعال اليت تشكل جرائم إرهابية يف ظل املعاهدة، و ذكرت من بينها اجلرائم اليت طوائف 

  .  اخلطف، أخذ الرهائن و االحتجاز التعسفيتتضمن

قد اعترب املشرع جرمية اخلطف من جرائم القانون العام و هو نفس احلال بالنسبة ل       

للمشرع املصري، حيث ترك تنظيم هذه املسألة للقانون العام رغم وجود قانون خاص 

العتداء الواقع على احلريات  املتضمن ا و خصها يف القسم الرابع.مبكافحة اجلرمية اإلرهابية

املتعلق باجلنايات و اجلنح ضد األفراد       من الباب الثاين الفردية و حرمة املنازل و اخلطف 

على معاقبة كل من  75/47 األمر 291ع، حيث نص يف املادة ق  294 إىل 291املواد من  

   سنوات10إىل  5، و تكون العقوبة من السلطات أمر خطف أو حجز أو حبس شخصا دون

و تصل . ا سنة سجن20 إىل 10 أشهر تكون العقوبة من 6و إذا استمر اخلطف ملدة أكثر من 

 حسب إذا استعمل التمويه عند االختطاف كاستعمال بزة رمسيةبد العقوبة إىل حد السجن املؤ

 ع ق 293 و تصل العقوبة حد اإلعدام إذا مت تعذيب املختطف حسب املادة ق ع 292املادة 

 06/23نص على عقوبة اإلعدام أما القانون  47 /75إذ أن األمر، 06/23ة مبوجب القانون املعدل

فنص على عقوبة السجن املؤبد، و املالحظ أن سياسة املشرع يف هذه اجلرمية من حيث 

  .العقوبة متيزت بالتشدد رغم نزوله بالعقوبة من اإلعدام إىل املؤبد

ه باستعمال نكن ستجرمية خطف شخص مهما ع ق  مكرر 293و تناولت املادة 

، و غرامة  سنــة20إىل  10 العنف،  و قررت لذلك عقوبة السجن املؤقت من  والتهديد

  .دج 2000.000دج إىل  1000.000مالية من 

         ين عليه إىل تعذيب جسدي، و إذا كان الباعث  املشرعد شدالعقوبة إذا تعرض ا        

)ا نالحظ .)1(املؤبدالعقوبة هي  تكون نئذحي إىل اخلطف هو احلصول عل فدية )افع الدو دائم 
                                                

 .==، مرجع سابقضائيةقانون العقوبات يف ضوء املمارسة القأحسن بوسقيعة، -)1(
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مع إفادة اجلاين باألعذار املخففة طبقًا  يل اهتماما أكثر بالسالمة اجلسدية لألفراداملشرع يو

طف حدا الحتجاز الرهينة أو حبسها أو خطفها من تلقاء ا إذا وضع اخل ق ع  52لنص املادة 

كون اجلرمية تتعلق إىل  دون إفادته باإلعفاء نظرا ، ق ع 294و هذا ما نصت عليه املادة نفسه 

كل من احتجز لإىل سنتني )1( ستة أشهرمن باألشخاص و قد تصل مدة التخفيف إىل احلبس 

 دون أمر من السلطات، أو استعمل بزة رمسية يف عملية االختطاف يف احلالتني اشخص

و املالحظ أن املشرع أورد لكل حالة ختفيف عقوبة . ق ع 292، 291الواردتني باملادتني 

  . ااًخاص

انت حمكمة اجلنايات للجزائر العاصمة ثالثة متهمني غيابيا جبناية دويف هذا السياق أ  

نص املادة ب إذ أنه مت النطق ذا احلكم عمال ،االنتماء إىل مجاعة إرهابية بعقوبة السجن املؤبد

السجن املؤبد عندما ب واليت نصت على أنه تكون العقوبة 3قرة ف1مكرر87دةمكرر،واملا 87

ن الفقرة الثانية من إسنة،حيث 20اىل10 السجن املؤقت من  هيتكون العقوبة املقررة قانونا

تكون  واالخنراط يف مجاعة إرهابية ء االنتماجرمية نصت على أن عقوبة 3مكرر87املادة 

وهو ما يفهم على أن اختطاف الرهائن كان سببا وراء   ،سنة20اىل10السجن املؤقت من ب

ملف هذه القضية  و )2( 3 قرةف1مكرر 87تشدد القضاة عند النطق باحلكم تطبيقا لنص املادة 

،واليت حصلت من ورائها هذه اجلماعة على 2003يعود إىل قضية اختطاف السياح األملان سنة 

                                                                                                                                             
    .08/12/1987قرار  114 اجتهاد احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية، ملف: 198، ص 1992الة القضائية، سنة  -== 

و الذي بإمكانه أن يصل  ق ع، فإن ختفيف العقوبة سلطة تقديرية بيد قاضي املوضوع 52طبقًا ملا نصت عليه م -)1(
 أيام من 10 ف ح إذا مت إطالق سبيل املختطف بعد أقل من 294بالتخفيف إىل غاية ستة أشهر حسب نص املادة 

 .17/06/1975املؤرخ يف   47/ 75 األمر 294اختطاف، انظر بالتفصيل املادة 
 سابق ملا يسمى اجلماعة السلفية للدعوة من بني املدانني غيابيا أخطر اإلرهابيني ويدعى نبيل صحراوي وهو أمري-)2(

جملس قضاء العاصمة،جلسة  ،حمكمة اجلنايات تهم الرئيس يف قضية اختطاف السياح األملان،ويعد امل والقتال،
 .غري منشور ،23/05/2009حكم جنائي بتاريخ01/2009
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وقد تأجلت هذه القضية عدة مرات بسبب عدم   أسلحة،ءشراا فدية ال يعلم مقدارها ومت 

  .جماعة عند االختطافلل احضور املتهم الرئيس باعتباره أمري

قد تشدد املشرع جراء هذه اجلرمية ملا هلا من ديد حلرية تنقل األفراد وتقييد حلريام ل

 .القتصاديا كان هلا من أثر سليب على الصعيدين السياحي واإىل موديد حليام، باإلضافة 

قام ا أفراد  حيث وهناك العديد من القضايا اليت ال تزال مطروحة أمام القضاء اجلزائري،

   .مجاعات إرهابية بغرض أو دافع احلصول على فديةإىل ينتمون 

الركن املادي يتمثل ف جرمية اخلطف بالركنني أحدمها مادي و اآلخر معنوي، تتحققو   

 إذو ال يشترط أن جتتمع هذه الصور معا .  و االحتجازالقبض، احلبس: يف ثالث صور هي

تكفي واحدة منها لقيام اجلرمية، و يفهم ذلك من خالل التفسري اللفظي الستخدام املشرع 

، أما القبض و احلجز و احلبس فمعانيها ال ختتلف و هي كلها خليار الذي يفيد ا"أو" حرف 

  ).1( .هبت إليه الدكتورة فوزية عبد الستارا ذملأعمال اعتداء على احلريات الشخصية وفقا 

لتطبيق على أرض الواقع عن إىل ا مل جيد له طريقا ماقانون العقوبات ال جيدي نفعا إن         

    الذي بدوره . أال و هي قانون اإلجراءات اجلزائيةتفعيلهطريق الوسيلة القانونية اليت متكن من 

 املؤرخ يف 95/10رها يف الشق اإلجرائي إال مبوجب األمر مل يتناول اجلرمية اإلرهابية منذ صدو

 و املدمج كذلك يف قانون اإلجراءات اجلزائية و الذي كان حمل التعديل يف 1995 فيفري 25

 .العديد من املرات و هذا ما سنتناوله يف الفصل الثاين من حبثنا

  
  
  

                                                
  .578، ص 1982عربية، ط دار النهضة ال: ، مصرشرح قانون العقوبات القسم اخلاص:  فوزية عبد الستار-)1(
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  ل األولملخص الفصـ
طرية عرفتها اجلزائر، وقد اجته املشرع إىل مواجهتها ـة اإلرهابية ظاهرة خ          إن اجلرمي

 و مل يتجه إىل  قانون ،من خالل قانون العقوبات الذي ميثل الشريعة العامة للتجرمي و العقاب

تبار أن اجلرمية اإلرهابية مستقل عنه أسوة بغريه من التشريعات رغم ما واجهه من انتقادات باع

  .هو محاية النظام العامطة ا، و اهلدف من جترمي اإلرهاب  بتغري الظروف احملية متغريجرمية

       املتعلق  مبكافحة أعمال التخريب 92/03أصدر املشرع يف البداية املرسوم التشريعي        

 95/11 صدور األمر مبجردو اإلرهاب، لكن هذا املرسوم مل يعمر طويال وألغي بقوة القانون 

تشريع على املستوى الوطين سن ملكافحة اإلرهاب، وقد مت دجمه حمل الدراسة، والذي يعد أهم 

 ضمن القواعد العامة باعتبار أن قانون العقوبات هو صاحب الريادة يف محاية املصاحل املهددة

ضمن قانون العقوبات تنم عن اعتباره  95/11و هذه اخلطوة من املشرع بدجمه األمر . خبطر

ون العام و تسري عليها األحكام العامة يف حالة غياب النص اجلرمية اإلرهابية من جرائم القان

نوفمرب  16ا أقرته االتفاقية الدولية حول قمع و منع اإلرهاب يف جنيف مل  و هذا انطباقا،اخلاص

  .  و اليت اعتربت اجلرمية اإلرهابية جرمية عادية تدخل ضمن جرائم القانون العام1937

ة اإلرهابية لدى املشرع اجلزائري وبعض التشريعات املقارنة ا ماهية اجلرميـ            تناولن

  .رغم أن االختالف بينها ليس من حيث التجرمي ولكنه اختالف من حيث املفهوم

  : و من خالل ما مت التطرق إليه توصلنا إىل ما يلي

 تتخذ اجلرمية اإلرهابية ال خترج يف حقيقتها من حيث ركنها املادي عن اجلرائم األخرى اليت -

واليت تقع كلها حتت طائلة التجرمي  طبقا ألحكام القانون ، صورة القوة والعنف والتهديد

.  فاإلرهايب يعمل حتت شعار الغاية تربر الوسيلة؛ غري أا ختتلف عنها من حيث الغاية.العام

ب من وجند أن جترمي تأليف مجاعات إرهابية أو قيادا أو إدارا يتفق مع كون جرائم اإلرها
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          جرائم اخلطر، حيث يعتد املشرع مبجرد تأليف مجاعة هدفها املساس بأمن الدولة و اتمع

 .و إن كان منها ما ال يكتمل إال بتوافر نتيجة معينة

ري من األحيان على  وإمنا اعتمد يف كث95/11 نصوص األمر على مل يكتف باالعتماد املشرع -

 والقواعد العامة قواعد ، قواعد خاصة باجلرمية اإلرهابية95/11مرأي اعترب األ. النصوص العامة

ويف بعض األحيان كانت هي القواعد األساسية مثلما وجدناه جبرمية االعتداء على  مكملة هلا،

  . وجرمية اختطاف الرهائن،وسائل النقل

مكرر  87يف هذا الفصل أن قانون العقوبات حينما جرم السلوك اإلرهايب باملوادوجدنا 

        يقض عليها ائيا، فهيإن مل قد ساهم نسبياً يف مكافحة اجلرمية اإلرهابية و 10 مكرر87إىل 

لكوا ظاهرة اجتماعية غري سوية توحي بوجود خلل ما باتمع و من مث ال ميكن أن يكون 

ذه الظاهرة  هءة، و لن يكون وحده قادرا على درقانون العقوبات الوسيلة الوحيدة يف املواجه

 فانتقل إىل إجياد ؛اخلطرية ما أدى باملشرع الحقا إىل انتهاج سياسة أخرى للحد من انتشارها

جل وقف أآليات جديدة تتماشى مع طبيعتها حماوالً التفكري يف وسائل أكثر إغراًء للجناة من 

        باب التوبةكمبادرة أوىل لفتح95/12 فبدأ بتدابري الرمحة مبوجب األمر رقم .العمل اإلرهايب

الذي يكرس نية التخلص من كل أشكال  و تأكدت احملاولة بعد صدور قانون الوئام املدين

  .اهلَكُ املصاحلة الوطنية تتوجيا هلذه احملاوالت و اليت آتت أُ السلم واإلرهاب و قد تاله ميثاق
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  الفصل الثاين
  األحكام اإلجرائية و أحكام العقاب يف اجلرمية اإلرهابية

  

يطبق قانون العقوبات على كافة '' :  فإنهقوبات عانونق 03تطبيقًا لنص املادة 

اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية، كما يطبق على اجلرائم اليت ترتكب يف اخلارج 

زائية اجلزائرية طبقًا ألحكام قانون اإلجراءات يف اختصاص احملاكم اجلتدخل إذا كانت 

  .''اجلزائية

 ي هفحتما ؛95/11 و األمر 92/03شريعي باعتبار اإلرهاب جرمية مبوجب املرسوم الت

 اإلقليمية، إجلمهورية تطبيقا ملبدمن اختصاص القضاء اجلزائري إذا ارتكبت على أراضي ا

  .اخلارج الشخصية إذا ارتكبها جزائري يف إوعمال مببد

 ضرر عام يصيب اتمع و تتوىل : كغريها من اجلرائم ينجم عنها ضررانهذه اجلرمية

 على مرتكبيه عن طريق الدعوى ةبوالنيابة العامة مهمة املطالبة بتوقيع العقيف الدولة  ممثلة 

 و اجلرمية .الضحية خاص يصيب الفرد أو ما يطلق عليه مصطلح ، و ضرر)1(العمومية

 العادية أحيانا ال يوجد فيها ضحية تتأسس كطرف مدين أمام القاضي كاجلرميةاإلرهابية 

 أي ال ميكننا ،ضررها ميس اتمع ككلباإلرهاب فجرمية اإلشادة  ؛اجلزائي يف بعض اجلرائم

 نكون أمام دعوى عمومية تتوالها و. تأسس كضحية أمام القضاءيتصور طرف مدين 

 الطرف املضرور للدعوى العمومية استثناء رفعمع إمكانية ، قطفالنيابة العامة لتوقيع العقاب 

انون قنية من اوهذا ما نصت عليه املادة األوىل فقرة ث ،طبقا للشروط احملددة يف القانون
                                                

حلماية احلق الذي اعتدي عليه بفعل العمومية وسيلة قانونية متكن من اللجوء إىل السلطات القضائية ى الدعو-)1(
     .263 ص ،3 عدد ،1993القضائية الة  10/07/1990بتاريخ زائي، قرار أمام القضاء اجلجيرمه القانون و تكون 

 وهي كذلك مطالبة اجلماعة بواسطة النيابة العامة القضاء اجلنائي توقيع العقاب،وهو التعريف الذي اعتمده املشرع 
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها ويباشرها :"اجلزائري بنص املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية 

  ".رجال القضاء
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وألن  .مت ختريب ممتلكاته كأن يكون ضحية عمل تفجريي أو؛ اإلجراءات اجلزائية

التعرض يف هذا الفصل إىل علينا يتعني ات اإلجراءات اجلزائية هي آلة تطبيق قانون العقوب

  .  يف املبحث الثاينية العقاباألحكام اإلجرائية يف املبحث األول و األحكاممبحثني متناولني 

  يف اجلرمية اإلرهابية األحكــام اإلجرائية :املبحث األول
استكماالً للتعديالت اليت أدخلها املشرع على قانون العقوبات خص قانون 

 و املتضمن 95/10أمهها على اإلطالق األمر ؛ات اجلزائية بالعديد من التعديالت أيضا اإلجراء

 وكان أكثر وضوحا من املرسوم التشريعي اإلجراءات اجلزائية اخلاصة باجلرمية اإلرهابية

كما أن االنسجام و التكامل و التطابق بني القاعدة العقابية و إجراءاا خيفف من .92/03

  ."dando"و التشنيع و هذا ما متسك به الفقيه الفرنسي  وطأة اإلجحاف

فقد سارع ؛ ت بالشرعية اجلرمية اإلرهابية هددت الدولة يف بنياا و مسنو أل 

املشرع إىل إخضاع الدعاوى العمومية املتعلقة ا إىل أحكام إجرائية خاصة و متميزة دف 

باإلضافة إىل إخراج الدعاوى اجلنائية ،  يف مهدها وحصرها فيها حتقيقا للردعثسرعة الب

املشرع يف  و  العمومية،ىاملتعلقة باإلرهاب من نطاق تطبيق القاعدة املتعلقة بتقادم الدعو

 عاما النقضاء  سببا)1 ( اعتبار التقادمإالقواعد اإلجرائية أخذ كغريه من التشريعات مببد

 فترة زمنية طويلة يؤدي إىل مضي أن علة ذلكو  ق ا ج،  6الدعوى العمومية حسب املادة 

،      جق ا 08و07ادتني صعوبة إثبات اجلرمية و ضياع معاملها، و قد نص على ذلك يف امل

                                                
حيلة قانونية تنهي الدعوى العمومية، وتزيل آثارها، وهو نظام قائم مقرر يف مجيع الشرائع القدمية  التقادم -)1(

وقد أثبتت الدراسات يف علم اإلجرام أنه نظام ذو فعالية داخل اتمعات املتحضرة، مما أدى إىل إقراره  واحلديثة،
، ويطبق يف اجلرمية ويف العقوبة،إذ نص عليه املشرع اجلزائري 1948 كمبدأ يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة

. إذا مل يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو املتابعةمن يوم ارتكاب اجلرمية ويسري   ق ا ج09-07باملواد من 
انون على خالف   ينص القويشمل كافة أنواع اجلرائم سواء كانت من اختصاص احملاكم العادية أواالستثنائية ما مل

  :ذلك
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 إال أنه تفطن إىل خطورة تطبيق ذلك على اجلرائم )1(خطورة اجلرميةو ختتلف املدة باختالف 

يف حالة ( ما يؤدي تمعواتساع نطاق ممارستها بني خمتلف شرائح البشاعتها اإلرهابية 

  . إىل إفالت ارمني من العقاب بتقادم الدعوى العمومية)تطبيقه

       04/14و قد خرج املشرع عن القاعدة العامة يف التعديل األخري الصادر وفق القانون 

و احلكمة من ذلك تكمن يف عدة مظاهر . مكرر ق ا ج 08و أوجد مادة جديدة هي 

 :نوجزها فيما يلي

  . حلق اتمع يف الدفاع عن نفسه مبتابعة اجلرميةاعترب عدم العقاب إهدار ي-

 الظهور وبعدها االختفاء مدة مث عدم العقاب يعد تشجيعا للجناة على اقتراف اجلرائم -

  .مرة أخرى

ال تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم يف '' :  على أنه1 فقرة مكرر08 نصت املادة إذ

 العابرة  إرهابية و ختريبية وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمةاملوصوفة أفعاالاجلنايات و اجلنح 

 تقادم، و تناولت الفقرة الثانية عدم '' أو الرشوة أو اختالس األموال العمومية،للحدود

 جتنبا من املشرع الوقوع يف إصباغ كذلكالدعوى املدنية التبعية الناشئة عن جرمية إرهابية 

 انقضاء الدعوى العمومية كما هو  إجراء التقادم، حرمانا للجاين منإة مببداجلرمية اإلرهابي

  .معمول به يف القانون العام

                                                
 و هو أيضا انقضاء حق الدولة يف تنفيذ العقوبة على الرغم من أن هناك من عارض فكرة العمل مببدإ التقادم يف -

اجلرائم سواء كانت عادية أو إرهابية، ألن ذلك حسبهم تشجيع لبعض ارمني األذكياء للتهرب من املتابعة القضائية 
وحنن نؤيد الرأي  ، (la loi de l’oublie) إعمال التقادم مبا يعرف بقانون النسيانوالعقاب، غري أن هناك من برر

تناول التقادم  علي جروه. الثاين باستثناء اجلرمية اإلرهابية وهو موقف املشرع اجلزائري  حبيث ال جيب أن تتقادم
،مرجع سابق، الد األول، ص ئيةموسوعة اإلجراءات اجلزاوأسباب تشريعه وبدأ سريانه،وكيفية حسابه بالتفصيل يف 

119-154  .  
، ص 2009 مطبعة البدر، ط: ، اجلزائرشرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العملي، و كذلك فضيل العيش

09.  
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اخلوف،وعدم               ذلك أن اجلرمية اإلرهابية متس كيان اتمع ككل ببثها الرعب و

  االستمرار يفعلىن التساهل فيها تشجيع املنظمات اإلجرامية األخرى أ و من شاألمن

 اتمع ينسى اجلرمية العادية نألن املشرع وضع مدة التقادم يف جرائم القانون العام إ عملها،

امحى من الذاكرة مبرور فترة زمنية معينة، أما اجلرمية اإلرهابية فال تمصحوبة بتأثري أل 

واعد  ال جيب أن يستفيد اإلرهايب من القإذ. )1(اال ميكن نسياوخسائر بشرية نفسي رهيب 

ن الناحية القانونية  فاستبعاد اجلرائم  أما م،اإلجرائية اخلاصة بالتقادم هذا من الناحية املنطقية

فيه أو السقوط بالتقادم توجه  و الدعاوى املدنية الناشئة عنها من االنقضاء  اإلرهابية 

حقوق  محاية  ذلكأراد من خاللر أغلب التشريعات املقارنة وساي من املشرع الذي حكمة

على . منه 35  و34 مالً بنصوص الدستور السيما املادتانتم االعتداء عليها عياملواطنني اليت 

 دنيةاملعمومية أو  البانقضاء الدعاوى نصا يتعلق الرغم من أن الدستور مل يتضمن صراحةً

م يا حباملساسحرمة حقوق األفراد و على و كان عليه إلضفاء احلماية اجلنائية تقادم، الب

 الدستور أمسى انطالقا من أن، غريه من الدساتري بأسوةً الدستورنص على ذلك يف ال

 08، 08لكنـه أورد ذلك باملادتني .الها باحلمايةو وأَالقوانني، و احلق يف احلياة أمسى احلقوق

ا أن الدستور  علم املذكور سابقًا06/22و القانون  إلجراءات اجلزائية اانونقمن مكرر 

  .)2 (ذكره كما سبق ي مل يتناول ذلكاجلزائر

                                                
ابية ، لكن اجلرمية اإلره وميكن نسياا من قبل أفراد باقي اتمع فاجلرمية العادية ضررها يقتصر على أفراد معنيني-)1(

لعقود من  ث متك، و آثارها السلبية وتفكك تراصهدد الدولة و اقتصادها و سياستها و تصيب اتمع يف مقتله
 الذي ال يعانيه ارم اإلرهايب الذي ترتفع معنوياته كلما  كردع له، وهذاالزمن، و ارم العادي يكفيه العقاب النفسي

 متكن من عدوه، وحنن نؤيد العمل بعدم تقادم اجلرمية اإلرهابية وكذا  ألنه حسب نظره قدارتفع رصيده اإلجرامي
  .العقوبة إال يف توافر شروط كاليت جاء ا قانون املصاحلة الوطنية نشرا لروح التسامح

ن ع منه عدم تقادم الدعوى اجلنائية و املدنية الناشئة 57العكس من ذلك تناول الدستور املصري يف املادة  -)2(
أو اجلرمية العتداء يف إطار اجلرمية العادية اء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة باملواطنني سواَء كان ااالعتد

  .و ما بعدها 78، صمرجع سابق عصام عبد السميع مطر، -.225، ص السابقحممود صاحل العاديل، املرجع .اإلرهابية
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 لَخد أُإال أنه،اً عاميعترب مبدأ عدم انقضاء سلطة الدولة يف املتابعة و العقاب أصالً

 املتعلق بالوئام املدين، و قانون 99/08عليه بعض االستثناءات خاصة ما ورد يف قانون 

 خصوصية يتعني التطرق إىل و عليه  ،)1( املصاحلة الوطنية السلم واملتضمن ميثاق 06/01

 ،ةكماحمل أو التحقيق أو اة املتابعمرحلةحيث اجلرمية اإلرهابية من الناحية اإلجرائية سواء من 

  :نوجزها فيما يليوخصومة اجلزائية للالثالث  املراحل هيو

  .لضبطية القضائية تتوالها امرحلة البحث و التحري و مجع االستدالالت/أ

  . قاضي التحقيق و غرفة االاميتوالهاتدائي، و  مرحلة التحقيق االب/ب

 مرحلة احملاكمة و هي من صالحيات قاضي احلكم وتنتهي عادة بإصدار حكم يف /ج

انة أو بالرباءة، حيث يكون احلكم قابالً للطعن إما بالطرق العادية دالدعوى العمومية إما باإل

  .ةـأو الغري عادي

        بتنوع القوانني الصادرة دف متيزت مبراحل  اجلزائريف  اجلرمية اإلرهابيةمرت لقد     

 احملاكمةو التحقيقو املتابعة سواء مرحلة اإلجرائيةفهي ال ختضع يف أهم جوانبها  ،مواجهتها

  .لإلجراءات اجلزائية اليت ختضع هلا اجلرمية العادية نظرا خلصوصيتها

  ةـاملتابعة يف اجلرمية اإلرهابي: املطلب األول
ر من سياسة على املستوى  أكثى امتداد أكثر من عشرية من الزمن تبىن املشرع عل

تأرجحت بني التشدد والصرامة والليونة حسب الظروف احمليطة باجلرمية اإلجرائي 

وكانت هناك ثالث مراحل متثلت األوىل يف اإلجراءات االستثنائية باملرسوم  اإلرهابية،

 وهو األهم من حيث التعديالت  95/10األمر علقت بأما الثانية فت،92/03 رقمالتشريعي

                                                
عبء دفع التعويض، عدم التخفيف من العقوبة، و حتمل الدولة   مت التطرق إىل ذلك بالتفصيل يف اإلعفاء و -)1(

                               عامةقاعدة (للتقادم الدعوى املدنية الناشئة عن اجلرمية اإلرهابية قابلية الدعوى العمومية و 
دم و إمنا لتحقق الشروط الواردة و االستثناء هو قانون املصاحلة الوطنية و االنقضاء ليس بالتقا)  ا جق  مكرر08 ادةامل

  . 06/01 باألمر
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املصاحلة الوطنية السلم وقانون صدر   آخراسوأخريا وليلذلك جعلناه حمور الدراسة،

  .ا ذلك تباعناولُوسنت

  92/03املرسوم التشريعي يف إطار إجراءات املتابعة : الفرع األول 
 اجلزائر يف بداية ظهور اجلرمية اإلرهابية  اليت عاشتهااالنفالت األمين           نظرا حلالة 

 صالحيات للحكومة من أجل تنفيذ تحنِو م) 1(اضطرت الدولة إىل إعالن حالة الطوارئ

و انطالقًا من عدم جترمي . )2(حمتويات قرار حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزير الداخلية 

ع للتدخل و إصدار مرسوم  املشررطَضإ ؛الظاهرة اإلرهابية يف إطار قانون العقوبات

           املتعلق مبكافحة التخريب )3( 92/03 يف املرسوم التشريعي ممثالتشريعي وطين جيرمها 

هذا . و اإلرهاب، و هو تشريع له طابع خاص  باعتباره يعاجل مستجدات اجلرمية اإلرهابية

 وقد ة؛اجلرميهذه قمع  و حتديد دورها يف ةاملرسوم نص على إنشاء االس القضائية اخلاص

ستثنائي يف جانبه املوضوعي أو اإلجرائي ملواجهة اجلرمية يف بدايتها،  واجاء كرد فعل سريع

وأهم ما تضمنه هذا املرسوم كان يف جانيب التحقيق و احملاكمة باإلضافة إىل إنشاء االس 

  . يف الفصل الثاين و الثالث منهالقضائية اخلاصة

  

  

                                                
 بتحديد مدة حركة السري، ضمانا ألمن األشخاص و املمتلكات و عدم املساس بالنظام  الطوارئنيتمثل قانو -)1(

 مع إمكانية جتديدها 02/09/1992  شهر على كامل التراب الوطين يبدأ سرياا من ثين عشرو حددت مدته با العام
 من قبل اجلهة املختصة،وكإجراء استثنائي ال يزال تطبيقه ساري املفعول يف اجلزائر إىل غاية كتابة هاء ميعادهاقبل انت

  .هذا البحث
 و ارا يف غياب نصوص قانونية ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، حتديد أو منع  كان هناك أمر استثنائي ليالً-)2(

من  10قرارات لغلق أماكن عمومية و منع التظاهرات، كما تناولت املادة مرور األشخاص يف أوقات معينة، إصدار 
مرسوم حالة الطوارئ ضرورة إبالغ احملاكم العسكرية باجلرائم املاسة بأمن الدولة دون أن حتدد اجلهة اليت تقوم 

  .بإخطار احملاكم العسكرية
  .، مرجع سابق70 اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد -)3(
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  .يـبط القضائالضمن حيث : أوالً
         األصل يف األنظمة القانونية املعاصرة أن إجراءات التحري و املالحقة حتكمها 

أدخل على نظام  92/03نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية، إال أن نص املرسوم التشريعي 

  :ـيك اليت حتكم اجلرائم العادية و ه تل معوازاةاملاملتابعة إجراءات خاصة ب

  :ق باالختصاص اإلقليميفيما يتعل /أ

 اختصاص ضباط الشرطة القضائية إىل كامل التراب الوطين عند املرسوم لقد وسع 

، و قيدها فقط ذا تعلق األمر بالبحث والتحري عن اجلرائم اإلرهابيةإممارستهم ملهامهم 

ص بإعالم وكيل اجلمهورية املختص إقليميا و رقابة النائب العام لدى الس القضائي اخلا

 16ملادة  بااملبدأ العامه عكس ما كرس من املرسوم،19و هذا ما نصت عليه املادة  التابعني له،

فيها يباشرون  اليت بالدائرة اإلقليمي اختصاصهم حددت اليت ه التعديل؛ قبل أن ميس ا جق

  . يف حال اجلرائم العادية املعتادةوظيفتهم

  :)1(فيما يتعلق بالتفتيش/ ب
حيث أنه ال جيوز ، جإق  44 يف نص املادة زائري لفكرة التفتيشأشار املشرع اجل

 القضائية االنتقال للتفتيش إال بإذن مكتوب صادر عن وكيل اجلمهورية لضباط الشرطة

  .أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهاره قبل البدء يف عملية التفتيش املختص 
        اهلا إلجراءات التفتيش القواعد الواجب إعم جإق  48  إىل44منقد أرست املواد و

 ، ج إق 47 املادة  حسب كضرورة احترام امليقات القانوين،لفتها البطالنايترتب على خمو 

                                                
د بالتفتيش أنه إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون دف البحث عن األدلة املادية يقص -)1(

للجرمية حتقق وقوعها يف حمل خاص له حرمته وذلك بغض النظر عن إرادة صاحبه وله جمموعة من الشروط كامليقات 
        ،املصرييف القانون  لنظرية العامة للتفتيشاوورد تعريفه لدى سامي حسين احلسني،. القانوين الواجب االحترام

ط  دار هومة، ي،مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائروعبد العزيز سعد، .37،ص1999ط ،)د،ن(
  .51،ص2000
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يل واكتفى بنص املادة مل يتناول التفتيش و ميقاته بالتفص 92/03 التشريعي املرسوم أن  إالّ

أصبح التفتيش و ،"  جإق   47، 45 ال تطبق أحكام املادتني ":  منه على القول بأنه21

كون اجلرمية ذات طبيعة   عليهاخارج املواقيت الزمنية املنصوصوميارس دون إذن مسبق 

  .خاصة

وكيل هو عمل يدخل ضمن اختصاصات القضاء مثل : فيما يتعلق باحلجز حتت النظر/ ج

 استثناء؛ وإالوال يدخل يف اختصاصات الضبط القضائي إال  ،و قاضي التحقيق أاجلمهورية

عحجز الشخص حتت :" مجيل بأنهالدكتور حسنيويعرفه  . فعال جمرما كما سنراه الحقاد

 ساعة على األقل بقصد 48املراقبة ووضعه حتت املراقبة وحتت تصرف الشرطة القضائية ملدة 

 فإذا؛ جإ  ق51 املادة إليه أشارت ذاته الذيوهو املعىن ."منعه من الفرار وطمس معامل اجلرمية

رطة القضائية أن مقتضيات التحقيق تتطلب احتجاز شخص فال جيوز أن تتجاوز رأت الش

  . من املرسوم18 للقواعد العامة و نصت على ذلك املادة ساعة إعماالاملدة مثانية وأربعون 

يوما استثناًءا على  "12 " عشريتباثناملدة حددت ف املرسوم من 22 للمادة تطبيقالكن 

 و هو ما يعد .كما سبق بيانهمن قانون اإلجراءات اجلزائية  65،51ما نصت عليه املادتني

  . خطرية اإلرهابيةمتديدا للحجز حتت النظر كون اجلرمية

  . التحقيـقمن حيث: ثانيـا

 التحقيق يف القضايا جاء يف القسم الثاين من القسم الثالث من املرسوم أن           

من  23املادة  حسب )1(حيات الواسعة جدا  قاضي التحقيق اخلاص ذي الصال مهمةاإلرهابية

 االستغناء عن البحث  هو، و أهم ما مييز هذه الصالحيات92/03املرسوم التشريعي 

و مها إجراءان ، اإلمجايل يف اجلرائم اإلرهابية و كذا االستجواب،االجتماعي حول املتهمني

                                                
  .، مرجع سابق70  اجلريدة الرمسية، العدد -)1(
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ش أو حجز و يف أي مكان كما له أن يقوم بأي عمليات تفتي.)1( يف مادة اجلناياتنوجوبيا

كما مت إحلاق مهمة مراقبة التحقيق مبوجب نفس املرسوم على . على امتداد التراب الوطين

 من املرسوم 27 و اليت يتعني عليها حسب املادة ،مستوى االس اخلاصة إىل غرفة املراقبة

 قابلة للطعن طبقًا إصدار قرارها باإلحالة خالل شهر ابتدًءا من إخطارها و تعترب قراراا غري

ل املرسوم حيث ب بأمهية من قنمرحلة التحقيق أا مل  تععلى و ما يؤخذ . 28لنص املادة 

ترك العمل فيها مبوجب القواعد العامة إذ  ؛أو الرباءة انةدأنه مبوجبها يتم الوصول إىل اإل

 بداية التحقيق إىل غاية أما بالنسبة ملهلة ثالثة أشهر من من املرسوم 18تطبيقا لنص املادة 

احملاكمة فهو أمر فيه نوع من السرعة حبيث قيد القاضي بالفترة الزمنية اليت يستحيل فيها 

و   من املرسوم26و قد تناولت ذلك املادة  م بكامل جوانب اجلرمية اإلرهابية،أحيانا اإلملا

  .عينوجز فيما يلي صالحيات قاضي التحقيق حسب ما جاء يف املرسوم التشري

          من املرسوم القيام بعمليات التفتيش23 لقد خولته املادة : فيما يتعلق بالتفتيش و احلجز/أ

و مكنته من تفويض ،  يف أي مكان على امتداد تراب اجلمهورية،أو احلجز ليالً أو ارا

 47 ةاملادنص و هو ما يعد خروجا واضحا على قضائية، صالحياته جزئيا لضباط الشرطة ال

 و هي بذلك أول خطوة من املشرع اجلزائري حينها ، الذي حيدد مواقيت التفتيشق ا ج 

  .جلعل اجلرمية اإلرهابية جرمية خاصة من حيث إجراءات التفتيش

األصل يف قانون اإلجراءات اجلزائية أن قاضي :  فيما يتعلق بآجال تصفية امللف/ب

 بآجال حمددة لتصفية امللفات احملالة أمامهما، إال أن نِييدقَو حىت غرفة االام غري م التحقيق

اخلاص بضرورة تصفية امللف خالل القضائي هذا النص قيد قاضي التحقيق لدى الس 

                                                
اء التحقيق يف اآلجال القانونية احملددة بثالثة املشرع يف تلك الفترة قصد من هذا االستثناء متكني القاضي من إ-)1(

  .أشهر بدًءا من تاريخ اإلخطار
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ثالثة أشهر من إخطاره بالدعوى، و غرفة االام ملزمة بالفصل يف القضية املعروضة أمامها 

خالل شهر واحد من تاريخ إخطارها طبقًا لنصمن املرسوم27 و 26 املادتني ي .  

األصل يف قانون اإلجراءات اجلزائية :  فيما يتعلق بقابلية الطعن يف قرارات غرفة االام/ج

إال ؛ قانوينبنص ما استثين منها أن القرارات الصادرة عن غرفة االام قابلة للطعن ما عدا 

قبة التحقيق غري قابلة للطعن فيها من املرسوم فإن قرارات غرفة مرا 28أنه وفقا لنص املادة 

  .و هو ما يعد كذلك استثناءا للجرمية اإلرهابية ،بأي طريقة

  . احملاكمةمن حيث: ثالثًا
يستوجب األمر معرفة اهليئة تناوهلا املرسوم يف القسم الثالث من الفصل الثالث و         

  .صة ذه اهليئةض اإلجراءات اخلاعرل 92/03القضائية املستحدثة مبوجب املرسوم 

 حتدث ثالث جهات ": 92/03 من املرسوم 11 نصت املادة : اهليئات القضائية اخلاصة-أ

 و قد ، اليت يؤول هلا الفصل يف اجلرائم اإلرهابية"االس القضائية اخلاصةقضائية تدعى 

 أكتوبر 20 املؤرخ يف 92/387 اختصاصها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم حدد مقرها و

  :و الذي نص على ما يلي 1992

  . الس القضائي اخلاص باجلزائر العاصمة-

  .رانـ الس القضائي اخلاص بوه-

    . الس القضائي اخلاص بقسنطينة-

 حتقيق و ميارس فيها مهام االدعاء  هيئةحكم و    و يتكون الس القضائي من هيئة      

  .طنائب عام يعني من بني قضاة النيابة و كاتب ضب

تتشكل من مخسة قضاة منهم الرئيس و أربعة مساعدين طبقا لنص املادتني : كم هيئة احل-1

  . من املرسوم13و  12
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 يشرف  أو أكثر، و خيتص بنظر التحقيق يف هذه اجلرمية غرفة للتحقيق:  هيئة التحقيق-2

كما . رسوممن نفس امل 14عليها قاضي التحقيق املعني من قبل قضاة احلكم طبقًا لنص املادة 

           توجد بالس اخلاص غرفة مراقبة التحقيق تقوم بدور غرفة االام و تعقد جلساا برئيس 

و مساعداثْنِي ن15 و ميارس قاضي من النيابة العامة مهام املدعي العام طبقا لنص املادة نِي.  

رسوم على أن تعمل  من امل18تنص املادة :  اخلاص القضائياإلجراءات أمام الس -ب

  :  التاليةتاهليئة املستحدثة بنص اإلجراءات اجلزائية مع مراعاة اإلجراءا

م السابق الذكر على وجوب  من املرسو29نصت املادة :  فيما يتعلق بإجراءات الفصل-1

يا احملالة إليه خالل شهر واحد يلي قرار اإلحالة من كم الس اخلاص يف القضاصدور ح

  . التحقيقغرفة مراقبة

  :  فيما يتعلق بالدفوع اإلجرائية-2

                  جيب إثارا يف مذكرة وحيدة قبل املرافعة حتت طائلة سقوط احلق يف إبدائها-

  .من املرسوم 30و تضاف تلقائيا إىل املوضوع حسب املادة 

 32املادة حسب مكانية األمر بالنظر يف القضية يف جلسة سرية دون طلب من األطراف إ -

  . مع أن األصل أا علنيةرسوممن امل

و كذلك نظام  ق ا ج،  307املكرس باملادة ) الشخصي( إلغاء مبدأ االقتناع الوجداين -

 و هذا ما ورد بنص املادة  ج إق 309التصويت السري يف مداوالت القضاة املكرس باملادة 

لقضاء جلمع األصوات قصد توقيع دون حتديد طريقة أخرى بديلة يعتمدها ا، من املرسوم 33

  .و هو الفراغ الذي وقع فيه املشرع مع أن الرئيس يوقع ورقة األسئلة ،اإلدانة أو منح الرباءة

 جعل املهتمني بقضايا حقوق اإلنسان خاصة املنظمات الغري احلكومية هذا ما          

ا طول ذ التوقيف وكيوجهون انتقادات إىل اجلهات القضائية اجلزائرية بشأن عدم شرعية
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مدة احلجز حتت النظر، و كذلك عدم احترام القواعد املعترف ا دوليا فيما ختص القاعدة 

  . األشخاص أمام جهات القضاء العادياليت تقتضي حماكمة 

اخلاص القضائي  يف طعون القرارات الصادرة عن الس تإلزام احملكمة العليا بالب -

  . من املرسوم35 حسب املادة خالل شهرين من تاريخ إخطارها

اخلاص والية النظر يف اجلرائم املوصوفة باألفعال اإلرهابية  القضائي للمجلس 

 ق ع  50مع  إفادم بأحكام املادة   سنة16 بالغني من العمر املرتكبة من طرف قُصر

ن الدولة،  كامل الصالحية بنظر اجلرمية اإلرهابية أو اجلرمية املاسة بأمله و ،38حسب املادة 

و استقرار املؤسسات، و كذا االعتداء على أمن املواطنني و ممتلكام، و تعترب كل دعوى 

 فيها بعدم المتعلقة ذه املواضيع و اليت ترفع أمام جهة غري االس القضائية اخلاصة مفصو

قضية  من املرسوم تتخلى هذه اجلهة بقوة القانون عن ال39 و طبقًا لنص املادة .االختصاص

حبيث من املقرر قانونا أن أمر التخلي عن قضايا مكافحة اإلرهاب و التخريب يكون بقوة 

  .أو بطلب من النيابة العامة لدى الس القضائي اخلاص) 1(القانون
كما ميكن للمتضرر من العمل التخرييب أن يتأسس كطرف مدين أمام الس    

 باألعذار 92/03و عمل املرسوم التشريعي . رسوم من امل36نص املادة القضائي اخلاص طبقًا ل

  .37املنصوص عليها يف قانون العقوبات على اجلرائم اإلرهابية و هو ما جاء بنص املادة 

  95/10إجراءات املتابعة يف إطار األمر : لفرع الثاينا
املتعلق مبكافحة  92/03املرسوم التشريعي ه أهم ما جاء يف هذا األمر هو إلغاء

،ونتناول بشيء من التفصيل االستثناءات املتعلقة باجلرمية اإلرهابية  بقوة القانون اإلرهاب

  .تحقيق مث احملاكمةالتحري والبحث والعلى مستوى مراحل الدعوي العمومية من 

                                                
ب ضد النيابة . قضية ك،22/03/1994 الصادر بتاريخ 119932أنظر قرار الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا رقم -)1(

  .247، ص 1994 سنة 3العامة، الة القضائية عدد 
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  اتديالت املتعلقة مبرحلة التحريـالتع: أوال 
   لضباط الشرطة القضائية)1(االختصاص احمللي   /أ

لضباط الشرطة القضائية95/10ءات اجلزائية املعدل مبوجب األمر  قانون اإلجراأقر  

            اختصاصا وطنيا يف البحث و التحري و معاينة اجلرائم املوصوفة بالعمل اإلرهايب

      أنه فيما يتعلق ببحث '': ق ا ج 16 الفقرتان األخريتان من املادة تحيث نص أو التخرييب

    ،''بية ميتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إىل كامل التراب الوطينو معاينة اجلرائم اإلرها

 إقليميا، و يعلم وكيل ختصالعام لدى الس القضائي املو يعملون حتت رقابة النائب 

ج إق  17 املعدلة و املتممة للمادة 4 و نصت املادة )2(اجلمهورية بذلك يف مجيع احلاالت

طة القضائية يف جمال مكافحة و ضبط اجلرمية اإلرهابية على صالحيات واسعة لضباط الشر

 و يتلقون 12يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات املوضحة باملادة  '':ه نصت على أنإذ

  .''الشكاوي و البالغات و يقومون جبمع االستدالالت و إجراء التحقيقات االبتدائية

 لضباط الشرطة القضائية يف احلاالت  فتناول االختصاص احمللي16        أما نص املادة 

 الرابعة و الثالثة و الثانيةالعادية واستثناًءا إذا تعلق األمر جبرمية إرهابية فإنه ال تطبق الفقرات 

                                                
التحري عن   وبط الشرطة القضائية مهامه يف البحثال اإلقليمي الذي يباشر فيه ض االختصاص احمللي هو اا-)1(

    10/11/2004 مؤرخ يف 04/14 ق ا ج لعدة تعديالت أمهها كان مبوجب قانون رقم 16 و قد تعرضت املادة .اجلرمية
  .20/12/2006 املؤرخ يف 06/22و كذلك مبوجب القانون 

بعد ابط الشرطة القضائية  ج على أنه ميكن لض، إ، ق17املتممة للمادة  املعدلة و 95/10مر  من األ4 نصت املادة -)2(
 و صور املشتبه فيهم القيام بأعمال إرهابيةأترخيص من النائب العام مطالبة وسائل اإلعالم بنشر إعالنات و أوصاف 

 إجراءات ة تثبت إدانته، ومبدأ سريوهو ما اعتربه البعض تعدي صارخ على احلريات الشخصية ومبدأ براءة املتهم حىت
  .ج.ا. ق11البحث والتحري،والتحقيق املنصوص عليها باملادة 

إال أننا نرى أن ذلك يتم إعماال لذات املادة حبيث نصت على أن اإلجراءات سرية ما مل ينص القانون على خالف 
يل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب  املشرع اجلرمية اإلرهابية من ذلك وهو ما نص عليه تعدذلك، حبيث استثىن

  .20/12/2006املؤرخ يف  06/22القانون
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ذين هلم ية التابعني للمصاحل العسكرية ال على ضباط الشرطة القضائ16و اخلامسة من املادة 

  .االختصاص على كافة التراب الوطين

 من قبل البعض اعتداًءا على احلريات العامة احملمية د تناولت إجراًءا ع16ال أنّ املادة       إ

دستوريا، و اليت متس بشكل مباشر بقرينة الرباءة املكرسة قانونا، و فيها تناقض واضح مع 

تكون إجراءات التحري و التحقيق '' :  اليت نصت على1 فقرة11ما جاء يف نص املادة 

وإال تعرض  .''مل ينص القانون على خالف ذلك و دون إضرار حبقوق الدفاعسرية ما 

ق ع 303 املادة ص للعقوبة وفقا لنمفشي السر.  

 من وسائل وابإمكام بعد ترخيص من النيابة العامة املختصة إقليميا أن يطلبو        

خرق لقرينة الرباءة  واإلعالم نشر إعالنات أو أوصاف املشتبه م للقيام بفعل إرهايب و ه

  .املكفولة بالدستور

  :االستثناءات املتعلقة باجلرمية اإلرهابية املرتكبة يف اخلارج / ب
ة اإلرهابية أخطر اجلرائم اليت ميكن أن تتضافر فيها جهود اجلناة يف ـ            اجلرمي

تكبة يف اجلزائر  تعد مر'': فإنهج  إق  586لذلك وتطبيقا لنص املادة  ،و اخلارج    الداخل 

  . '' قد مت يف اجلزائرا جرمية يكون عمل من األعمال املميزة ألحد أركاا املكونة هللك

           كما ينعقد االختصاص للقضاء اجلزائري يف اجلرائم املرتكبة على ظهر السفن              

اص هلا إذا ارتكب      ما يؤول االختص، ك جإ  ق591  املادة طبقًا لنص اجلزائريةو الطائرات

جزائري على ظهر سفينة أجنبية أو اين عليه أو هبطت الطائرات باجلزائر بعد ارتكاب 

 ).2 فقرة 591مادة (اجلرمية 
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           تطبيقًا ملبدأ الشخصية فإنه يؤول االختصاص يف اجلرائم املرتكبة يف اخلارج من 

 اجلرمية اإلرهابية جرمية متس مبصاحل الدولة إذا كانت) 1(ق إ ج  582قبل جزائريني املادة 

األساسية يف اخلارج، و املشرع اجلزائري أخذ مببدأ شخصية النص اجلنائي يف شقه االجيايب 

حبيث اهتم باجلرمية املرتكبة من قبل اجلزائري يف اخلارج دون أن يتناول ) 2(دون السليب

  .                جاجلرمية املرتكبة ضد جزائري من قبل أجنيب يف اخلار

         ،املتعلقة باجلرائم الواقعة بالطائرة و السفينةج إق  591املادة ب          باستثناء ما ورد 

 ج املتعلق باجلنايات و اجلنح املاسة باملصاحل األساسية للجزائر إق  588و بتطبيق نص املادة 

يطبق القانون اجلزائري على كل و هو مبدأ العينية، حبيث  جند اجلزائر تأخذ مببدأ ثالث

و اجلنح اليت ارتكبها األجنيب ضد مصاحلها يف اخلارج، و قد أصاب املشرع عندما  اجلنايات

اعتمد هذا املبدأ إذ أنه من النادر جدا إجياد دولة أجنبية تم حبماية مصلحة الدولة اجلزائرية 

  .)3(عندما دد جبرمية إرهابية 

  : ة  للضبط القضائي يف جمال التحقيقالسلطات االستثنائي/ ج
 ق إ ج من ضمانات هامة يف مرحلة البحث و التحري 45      خالفا ملا نصت عليه املادة 

عن اجلرمية عندما يتعلق األمر بعمليات التفتيش، فإن ضباط الشرطة القضائية و هم بصدد 

لق  فيه باحلفاظ على السر  إال ما تع)4(التحري عن اجلرائم اإلرهابية ال خيضعون هلذا النص

  . و هو ما يدل على أن املشرع خص اجلرمية اإلرهابية بإجراءات خترج عن املألوف،املهين
                                                

سنة ، 01 الة القضائية العدد 05/02/2002 الصادر بتاريخ 284214قرار الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا رقم -)1(
  .366 ص ،2002

 اجيابيا حبيث يكون من اختصاص شخصية عندما تكون اجلرمية اإلرهابية مرتكبة من قبل جزائري يكون مبدأ ال-)2(
 مل يتناول قانون العقوبات و اذ ضد جزائري،  اجلرمية يف اخلارج  سلبيا إذا ارتكبتاجلهات القضائية نظرها، ويكون

 على اجلرمية املرتكبة -اختصاص اجلهات القضائية اجلزائرية-قانون اإلجراءات اجلزائية ما يفيد تطبيق القانون اجلزائري
  . خلارج ضد جزائرييف ا

  .  من قبل أفراد أو مجاعات أو دول الكثري من اجلرائم اإلرهابية اليت وقعت يف اجلزائر يتم التخطيط هلا يف اخلارج-)3(
  .  ق إ ج45 املعدلة و املتممة للمادة 25/02/1995 املؤرخ يف 95/10 من األمر 7هذا ما تناوله املادة  -)4(
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:  نصت على أنه95/10 من األمر 08      كما أنه فيما خيص التوقيف للنظر فإن املادة 

 يوما إذا 12 لضباط الشرطة القضائية أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه ملدة ال تتجاوز"

 من 48نصت عليه املادة  )3(، و هو إجراء خيرق مبدأ دستوري هام"تعلق األمر جبرمية إرهابية

 حملّ انتقاد من  و كان." ساعة48وال ميكن أن تتجاوز  مدة التوقيف للنظر مدة :"الدستور

 . خاصة كون اجلرمية اإلرهابية ذات طبيعةدذا النققبل البعض، إال أننا ال نرى ضرورة هل

 ق اج الفقرة الثامنة أنه ميدد التوقيف للنظر مخس مرات إذا تعلق 51لذلك نصت املادة 

  . األمر جبرمية إرهابية

عندما يتعلق األمر جبرائم موصوفة أفعاال "اج  ق47 لنص املادة  الثالثةفقرةال  أنّ         كما

فتيش أو احلجز ليال أوارا ويف  لقاضي التحقيق أن يقوم بعملية التنإرهابية أو ختريبية ميك

أو يأمر ضباط الشرطة القضائية املختصني أي وقت على امتداد التراب الوطين، 

 و )3(إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختص على اونالحظ أن هذه احلالة هي بناًء."بذلك

هاب، كان املتعلق مبكافحة اإلر 92/03ما ميكن اإلشارة له هو أن إلغاء املرسوم التشريعي 

ومن ناحية  .95/10أبقيت يف التعديل احلاصل باألمر  منه 22شكليا فقط إذ أن روح املادة 

عهود هلم املسامهة يف حفظ األمن وخيضعون أخرى مت استحداث هيئة احلرس البلدي امل

 الصادر يف إطار مكافحة 96/256 لسلطة الشرطة القضائية طبقا للمرسوم التنفيذي

 إنشاءوالذي نص على  04/01/1997املؤرخ يف  97/04املرسوم رقموكذلك  اإلرهاب،

دون أن يكون  جمموعات تعرف بالدفاع الذايت تعمل حتت سلطة الدرك الوطين أو اجليش

  .هلم سلطة التفتيش

                                                                                                                                         
التحفظ على " جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية،ويعرف يف الفقه اجلنائي العريب  خيضع التوقيف للنظر يف– )3(

 عبد ،أنظر"احلجز حتت املراقبة"01/08وكان املشرع اجلزائري قبل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية  بالقانون "األفراد
  .239ص ،2006طدار هومة،:ائراجلز،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية،التحري و التحقيقاهللا أوهابية،
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  .قـالسلطات االستثنائية جلهات التحقي: اـثاني

هابية قرر القانون قواعد              يف إطار وضع األسس القانونية حملاربة اجلرمية اإلر

  .مل يسمح له ا من قبل القيام بأعمالتسمح لقاضي التحقيق يف جماالت عديدة 

  .شـ يف جمال التفتي/أ
 ق إ ج املعدلة و املتممة مبوجب األمر 47        أصبح لقاضي التحقيق مبوجب نص املادة 

عندما  '': نصتإذج  إ  ق45 املادةب حق التفتيش يف كامل التراب الوطين دون التقيد 95/10

يتعلق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية ميكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية 

، مع '' و يف أي مكان على امتداد التراب الوطين)1(عملية تفتيش أو حجز ليالً أو ارا 

  .ة ق إ ج الفقرة الثالث45املادة باحترامه السر املهين املنصوص عليه 

 املذكورة أعاله قاضي التحقيق اختاذ تدابري 47          كما خولت الفقرة الثانية من املادة 

  .حتفظية تلقائيا أو بناًء على طلب من النيابة العامة دف حفظ أدلة اجلرمية

 ميزة هذا االستثناء بالنسبة لقاضي التحقيق هو أن األخري يسمح له القانون            إن

باإلجراء بنفسه أو إنابة ضباط الشرطة القضائية للقيام به، يف حني انه مل يسمح له القيام 

  فال يقوم بالتفتيش خارج امليقات القانوين و يف اجلنايات إال بنفسه ؛بذلك يف احلالة األوىل 

   )2 (. ق إ ج82و بتوافر الشروط املنصوص عليها يف املادة 

                                                
 التفتيش هو البحث يف مكنون سر األفراد واألماكن على دليل للجرمية،أو هو البحث عن الدليل،وهو إجراء من -)1(

إجراءات التحقيق املخول قانونا لقاضي التحقيق أصال،إال أنه وحرصا على عدم ضياع احلقيقة يسمح به استثناء 
ق،ا،ج،وعن طريق اإلنابة القضائية  حسب  64جلرائم املتلبس ا بناء على نص املادة لضباط الشرطة القضائية يف ا

 حيث أنه و يف إطار وضع أسس قانونية حملاربة اإلرهاب طبقًا لألمر .ق،إ ،ج يف ميقات قانوين خاص 139نص املادة 
  . والنهارل من الليتفتيش يف أي وقت تسمح لقاضي التحقيق بالد استثنائيةو املتمم ، قرر القانون قواع املعدل 95/10

، و ما 335، ص 2003 ط ،، دار هومةشرح قانون اإلجراءات اجلزائية، التحري و التحقيقعبد اهللا أوهابية،  -)2(
  .بعدها
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ىت امتنع أصحاا عن ذلك، و سخرت له يف سبيل  مللمساكن مسح القانون له بالدخول -

  .2ج ف ق إ 38 املادةالوصول إىل احلقيقة االستعانة بالقوة العمومية حسب نص 

  .)1( كما أعفاه القانون من وجوب االلتزام بقاعدة حضور صاحب املسكن أو الشاهدين-

العمومية يف اجلرمية أغفل النص على تقادم الدعوى  95/10 املشرع مبوجب األمر إنّ        

أج دون تعديل و كان عليه أن يأخذ مببدأ عدم   ق6اإلرهابية و أبقى على نص املادة 

التقادم يف اجلرائم اإلرهابية منذ بداية ظهورها و هذا عكس املشرع املصري الذي منع 

  .)2(97/1992تطبيق التقادم يف اجلرائم اإلرهابية يف املادة الرابعة من قانون رقم 

  :ال احلبس املؤقتـ يف جم/ب
إن احلبس املؤقت من أشد اإلجراءات مساسا حبرية األشخاص لذلك منحه الدستور   

.  جإ ق 117و  59اجلزائري للسلطة لقضائية و هلا وحدها إصدار هذا األمر، وفقا للمادتني 

طري و مهما يكن من أمر فإن هناك شروط و مبادئ جيب مراعاا يف اختاذ هذا اإلجراء اخل

و على جهات التحقيق أن تراعي خطورته بالنسبة للفرد خاصة بعد تدخل املشرع و حتديد 

  .مدد تتالءم و طبيعة اجلرم املرتكب

 مل يتناول احلبس املؤقت و شروطه بالتعديل، إال 95/10 جيب اإلشارة إىل أن األمر و  

        ق إ ج املعدلة 123املادة أنه مت العمل باحلبس املؤقت كإجراء استثنائي و هذا ما نصت عليه 

 قانون 25 نصت املادة و ؛2001 جوان 26 املؤرخ يف 01/08و املتممة مبوجب القانون رقم 

ا كانت إذميكن أن يؤمر به أو أن يبقى عليه إال  ،ال احلبس املؤقت إجراء استثنائي:" 01/08

  .يف مجيع احلاالت    أشهر04هي ومدته ..." التزامات الرقابة القضائية غري كافية

  :و باعتبار اجلرمية اإلرهابية جناية فمدة التوقيف السابقة قابلة للتمديد يف حالتني  

                                                
  . و قد الحظنا سابقًا أن هذا يعترب خرقًا لقاعدة حق اخلصم يف الدفاع املكفول قانونا لتمكينه من احلضور-)1(
  .24، ص1996 دار النهضة العربية، ط :، القاهرةالسياسة اجلنائية يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب،يم عبدو نامي إبراه-)2(
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  . ميدد ملرتني يف كل مرة أربعة أشهر إذا كانت اجلرمية جناية-

 سنة أو املؤبد أو 20 ميدد ثالث مرات إذا كانت اجلناية معاقبا عليها بالسجن املؤقت -

 تعلق األمر جبناية إرهابية جيوز متديد احلبس فإنه إذامكرر  125لنص املادة  و تطبيقا .اإلعدام

  . مرات5املؤقت 

و قد ارتأينا إجراء مقارنة بسيطة بني مدد احلبس املؤقت يف مواد اجلنايات بالنسبة   

  .للجرائم العاديـة و اجلرائم اإلرهابية

 سنة، حددت مدة احلبس 20 من اليت يكون احلد األقصى للعقوبة السجن أقل :اجلنايات -أ

  . شهرا16املؤقت يف أقصاها بعد التمديد بـ 

 سنة أو السجن املؤبد او اإلعدام، تكون مدة 20اليت تكون فيها العقوبة ملدة :  اجلنايات-ب

  . بعد متديدهاشهرا 20احلبس املؤقت 
 36ي ـعد متديدها هاملوصوفة أفعاالً إرهابية أو ختريبية مدة احلبس املؤقت ب : اجلنايات-ج

  .شهرا
  . شهرا60العابرة للحدود حددت مدة احلبس املؤقت بعد متديدها بـ : اجلنايات -د

إىل غرفة االام إلصدار قرار و يضاف إىل هذه املدة مدة أخرى عندما حيال امللف   

  : مكرر ق ا ج حبيث 197اإلحالة حملكمة اجلنايات حسب املادة 

  .ة املبينة باحلالة أإضافة مدة شهرين للمد -

  . إضافة أربعة أشهر للحالة املبينة يف اجلرائم ب-

أي إذا كانت اجلرائم إرهابية أو . إضافة مثانية أشهر للجرائم املذكورة باحلالتني ج،د -

  .دودـعابرة للح

 197و عليه تكون مدد احلبس املؤقت كأقصى حد بعد إضافة املدد املذكورة باملادة   

  : يتكاآلق إج مكرر 
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 20 شهر إذا كانت العقوبة أقل من 16 املدة تساوي )جنايات( يف جرائم القانون العام -

  .سنة

  .سنة أو املؤبد أو اإلعدام 20 شهرا يف جرائم القانون العام إذا كانت العقوبة أكثر من 20 -

  . شهرا يف اجلرائم اإلرهابية36 -

  . شهرا للجرائم العابرة للحدود60 -

 عن  اإلفراج التلقائييكون197املادة لنص  يتم الفصل يف هذه اآلجال و طبقا و إذا مل  

إال أنه عمليا توجد بعض احلاالت املتعلقة باجلرمية اإلرهابية و اجلرائم العابرة للحدود . املتهم

 125يستمر فيها حبس املتهم مؤقتا رغم فوات اآلجال و املواعيد املنصوص عليها باملواد 

  )1( .و يعترب هذا خرقا ملبدأ تطبيق القانون األصلح للمتهم.  اج ق197مكرر و 

 . االستثناءات املتعلقة باحملاكمة/ثالثا

ما مل يعط  الدعوى اجلنائية لذلك أعطي صاحبها يفتعترب احملاكمة مرحلة مصريية،   

الذي أنشأ  92/03املرسوم التشريعي  95/10ـى األمر ألغقد و . غريه من الصالحيات

لس القضائية اخلاصة، و مت إعادة االختصاص بنظر اجلرمية اإلرهابية للمحاكم العادية اا

 فمن مصلحة اجلميع أن يربأ الربيء، و يدان املسيء .ق إ ج 248طبقًا ملا نصت عليه املادة 

دون خطأ و ال خلط و أن يكون العقاب معربا عن كلمة القانون، متجاوبا مع شعور 

 اليت دف إزاء اجلرمية دون إفراط و تفريط، و أن جتئ كلمة اتمع صاحب الدعوى،

  .العدالة سريعة حامسة دون تسرع

                                                
 متت إدانة اجلزائر من طرف جلنة العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف هذه القضايا على أساس خرقها حلق -)1(

و للمزيد من . إلدانة على موقع االنترنت لألمم املتحدةو ميكن الرجوع إىل قرارات ا. اإلنسان يف حماكمة عادلة
، مرجع سابق، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية العيش، لالتفاصيل حول مدد احلبس املؤقت و كيفية متديدها أنظر فضي

  . و ما يليها207ص 
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 يئ له الظروف و أسباب االقتناع الصحيح الذي يقدم لنا حكم قضائي بغري أن  

يستقيم بعد مناقشة هادئة و جمادلة حرة و متكافئة من كل ذي حق مشروع، حىت يكسب 

 .ن إقامة النظام القضائيثقة املواطن يف اهلدف م

 سواء كانت ؛ مبيزات من شأا حتقيق العدالة اجلنائية احملاكمة املشرعخص كذلك

  ى عليغلب صار 95/10 إذ مبوجب التعديل ؛اجلرمية إرهابية أو جرمية من جرائم القانون العام

 يتم اختيارهم نجيلس جبانبهم حملفان اثنا) ثالثة قضاة (يقراطوالتكنحمكمة اجلنايات الطابع 

نص اجلديد أن يكون من املواطنني املقيمني بنطاق اختصاص الس القضائي، كما اشترط ال

ا و ن للنظر يف اجلنايات املوصوفة إرهابية برتبة رئيس غرفة على األقل رئيسالقضاة اجلالسو

  هذا التعديل يف هيكل حمكمة اجلنايات جاء استكماالًبرتبة مستشار للقاضيني، و لعل

املؤرخ يف  39/06للتعديل احملدث على تشكيل حمكمة اجلنح مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

  . من قانون اإلجراءات اجلزائية341و  340املتضمن تعديل املادتني  1993 أفريل 19

 كافة السبل لضمان حق املتهم باجلرمية  يوفر قانون اإلجراءات اجلزائيةو يوفر

، و غريها ما عدا يف احلاالت  )1( للجلساتهةاشف؛ من عالنية و اإلرهابية للدفاع عن نفسه

االستثنائية جدا، حبيث يصدر احلكم يف اجلرمية اإلرهابية بنفس اإلجراءات تطبيقًا للمواد 

 األمر 258 تعرض احلكم للنقض خمالفة املادة قد ق إ ج، و )600، 313، 310، 309 )2( 305

ة اجلنايات، حيث أن تشكيلة حمكمة اجلنايات من النظام  املتعلقة بتشكيلة حمكم95/10رقم 

 و املساعدين بكل   ال ميكن جتاهلها طاملا كان القانون صرحيا و حتدد مرتبة الرئيس،العام

                                                
 املؤرخ يف              95/10مر  األمن 302 انظر نص املادة .01/03/1995، الصادرة بتاريخ 11اجلريدة الرمسية، العدد -)1(

25/01/1995.  
، سنة 2الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا، الة القضائية العدد ،24/11/1998 الصادر بتاريخ 184267القرار رقم -)2(

عن طرح كل سؤال و إال '' مذنب'' ق إ ج اليت توجب ذكر عبارة 305خمالفة مقتضيات املادة أن ، حيث 1999
  .انة يف جرمية إرهابيةد احلكم القاضي باإلضنقاستوجب 
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 األمر الذي جيعل نعي الطاعنني مبخالفة اإلجراءات يف حمله و يستوجب إبطال احلكم ،دقة

  .)1(املطعون فيه

  :  ختصاص التعديالت من حيث اال/أ
ج مل يأت جبديد ما عدا .أ. ق249          يبدو يف نظرنا أن تعديل الفقرة األوىل من املادة 

و احلال أن غرفة االام . جتاوز حدود املصطلح احملالني إليها بقرار ائي من غرفة االام

صاص بنظر تصدر قرارات باإلحالة و إمنا اجلديد مبوجب هذا التعديل هو منحها والية االخت

ن إليها ون من العمر ستة عشرة كاملة و احملالهابية اليت يرتكبها القصر البالغواجلرائم اإلر

يتضح بذلك أن املشرع استثىن هذه و  2 فقرة 249بقرار ائي من غرفة االام حسب املادة 

                          دةاجلرائم من حيث اجلهة الفاصلة يف املوضوع من اخلضوع حملكمة مقر الس وفقا للما

 و اليت تضمن هلم إجراءات خاصة و ذا يكون قد نزل بسن ،ج.أ. ق02فقرة 451

 ما يفهم أنه تعديل يف سن ؛ سنة كاملة يف اجلرائم اإلرهابية16املسؤولية اجلزائية إىل سن 

 يف ذلك على  و عزاء املشرع. سنة16 سنة إىل 18الرشد اجلنائي يف هذه اجلرمية حتديدا من 

  على الرغم من.سن احلداثةيب اجلرمية اإلرهابية يغلب عليهم ما يبدو هو أن العديد من مرتك

املشرع لقاضي  خيضعه  ذلك إجحافا يف حق احلدث الذي تارة أن هناك من يرى أن يف

ن لقضاة البالغني الذيخيضه األحداث، الذي له الدراية الكافية و االهتمام باألحداث، و تارة 

 يف مؤلفه شرح قانون يش العلفضيلدكتور من هؤالء اال تتوفر فيهم نفس الشروط، 

و خنالفه الرأي إذ أن اجلرمية اإلرهابية من جرائم اخلطر و هلا  .اإلجراءات  اجلزائية

 فتوجه املشرع؛خصوصياا، و مع انزالق األحداث يف السنوات األخرية لألعمال اإلرهابية 

أسلوبا من أساليب الردع، و ذلك حبرمانه نفسيا من اجلو املكفول و يعترب ذلك حكيما 

  .األحداث يف ظل جرائم القانون العام
                                                

  .غري منشور.24/11/1998 الصادر 267/184قرار الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا رقم -)1(
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 إذا رأت غرفة االام أن الوقائع املطروحة أمامها ال تشكل جناية إرهابية أصدرت          

  )1(. حكمها بأن ال وجه للمتابعة

 الذي ارتكب جرمية إرهابية من ر املشرع اجلزائري حرمان احلدثــ آث          

ا استثناًءا على القاعدة العامة اليت تقرر انعقاد ذ  و يعد ه،احملاكمة أمام حمكمة األحداث

االختصاص بالنظر يف قضايا األحداث حملكمة األحداث دون غريها، و قد أصاب املشرع 

 الضمانات الواجب يف هذا األمر نظرا لفاعلية اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات على حساب

باإلضافة إىل عدم جتزئة  خطرا على اتمع،)اإلرهايب (و اعترب احلدث  كفالتها للحدث،

 لكن ما يعاب على املشرع يف هذا .قضايا اإلرهاب بني حماكم البالغني و حماكم األحداث

بل إىل،ل مهمة احلكم على احلدث لقاضي غري خمتص بقضايا األحداثكَالنص هو أنه أو  

قاضي سيعامله معاملة البالغ، و بالتايل ال ميكن التوصل إىل عالج اخللل االجتماعي الذي 

  .جعل احلدث ينحرف و ينجر إىل جرمية إرهابية تكرب سنه
ميتد االختصاص احمللي حملكمة اجلنح و املخالفات إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى يف  -

 املعدل بالقانون رقم ، ق إ ج5 ف 329 املادةحسب ما ورد يف نص ) 2(جرمية اإلرهاب 

 القانون اجلزائري ال يعاقب فقط على اجلرمية اإلرهابية  و،10/11/2004 املؤرخ يف 04/14

 .)3 (التامة، بل أيضا يعاقب على احملاولة يف اجلرمية، و كذا املسامهة فيها

  

                                                
  .376، ص 2002، سنة 01، الة القضائية العدد23/01/2001تاريخ الصدور  265943 أنظر القرار رقم -)1(
ز متديد اوالتعديل جب حبيث نص 95/10مبوجب القانون ) 5( بفقرة 329 مت إدخال تعديل على نص املادة -)2(

االختصاص احمللي للمحكمة إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى عن طريق التنظيم يف جرائم املخدرات، و جرائم تبييض 
  .األموال و اإلرهاب

 يعاقب الذي أراد القيام بعمله لكن و القانون يعاقب اإلرهايب الذي متكن من تنفيذ مشروعه التخرييب إىل ايته -)3(
كما يعاقب من يقوم بتسهيل عمل اإلرهايب بأي وسيلة ، ق ع 30ادة حسب املمت توقيفه دون أن حتقق نتيجة فعله

 احملاولة يف ارتكاا عقوبتها عقوبة ،ون اجلرائم اإلرهابية جناياتألسواء كانت إمداده باملال أو السالح أو املعلومات، 
  .لتامةاجلرمية ا
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  :اتـة اجلنايـل حمكمـث تشكيـ من حي/ب
 فاملستقر عليه قانونا أن الرئيس يكون ؛ن قضاة و حملفنيشكل حمكمة اجلنايات مت         ت

 ومن ،أو باحملاكم الس القضائيةوقاضيني مساعدين با القضائي،أحد رجال القضاء بالس 

وكلما جاءت تشكيلة احملكمة خمالفة ملا هو مقرر قانونا  استوجب .أربع مساعدين حملفني 

ئيس برتبة رئيس غرفة مبعية قاضيني برتبة مستشار وعمليا تعقد بر .)1(نقض القرار وابطاله 

على األقل و لعل املالحظة املستخلصة من هذا التعديل هو إرادة املشرع يف رفع مستوى 

للنظر يف هذه القضايا باعتبارها أعلى هيئة قضائية فاصلة  الكفاءة املطلوبة للقضاة اجلالسني،

ل إرهابية يف التشريع اجلنائي، و مرجع يف املوضوع و يف أخطر اجلرائم املوصوفة بأفعا

ني للنظر يف هذه اجلنايات اعتبارا من املشرع يف اشتراط هذه املواصفات يف القضاة اجلالس

و تطبيقاته القضائية كما مس هذا التعديل احمللفني املشكلني يف  أم أكثر دراية بالقانون

نوا أربعة، و هذا جتسيدا إلرادة حمكمة اجلنايات حبيث قلص من عددهم إىل اثنني بعدما كا

املشرع يف تقليص دور القضاة الشعبيني، و إمنا العزاء يف ذلك طبيعة الوضع الذي يعيشه 

اتمع اجلزائري ككل يف تفاقم الظاهرة اإلرهابية من حيث احلجم، و حىت من حيث 

      مجيع مقتضياته اخلطورة و املتطلبة لقضاة أكثر دراية بضرورة التطبيق الصارم للقانون يف

  .و روحه

كما أن التعديل تناول طريقة إعداد قائمة احمللفني و اللجنة املكلفة باختيارهم، إذ   

 للدورة احملف 12 حملفا، يستدعي فيها 40 حملفا بدال من 36أصبحت قائمة احمللفني تتضمن 

القائمة األصلية عن  و اثنني إضافيني يتم اختيار اثنني فقط من ، أساسيني10اجلنائية منهم 

  .طريق القرعة الستكمال تشكيل احملكمة عند كل جلسة
                                                

،طعن بالقض ضد احلكم الصادر يف 23/12/1997 الصادر بتاريخ 163706 الغرفة اجلنائية،احملكمة العليا،قرار رقم-)1(
االجتهاد القضائي  موسوعة، 180، ص2،عدد1997عن حمكمة اجلنايات جليجل، الة القضائية،سنة 14/01/96

  .اجلزائري،قرص مضغوط،شركة كليك خلدمات احلاسوب
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  : من حيث التعديالت املتعلقة بسري اجللسة/ج
ر أن إجراء ضبط اجللسة و إدارة املرافعات ل  تعديال خيص سري اجللسة واعتبِ       أدخ

حترام الواجب  و له كامل الصالحيات يف اختاذ ما يراه مناسبا لفرض اال،منوط بالرئيس

 و قد وفق هذا النص إىل حد بعيد يف تقريره هلذا املبدأ بالنظر ،داخل القاعة إظهارا للحقيقة

إىل ما ميكن أن ينجر أثناء النظر يف هذه اجلرائم من إخالل بواجب االحترام املفروض 

  .قانوناً

إلحضار  واسعة لرئيس اجللسة  ق ا ج سلطة299 أعطت املادة  : فيما خيص الشهود-1

 أو تأجيل الشهود، فله أن يأمر بإحضارهم بواسطة القوة العمومية إذا امتنعوا عن احلضور

صل ت أو احلبس ملدة ،دج10.000القضية لتاريخ الحق و احلكم عليه بغرامة مالية تصل إىل 

 كما  ال تلزم احملكمة بالقيام بذلك و إمنا األمر جوازيا299إىل شهرين و لإلشارة فاملادة 

عفت املادة الشهود الذين يتم استدعائهم بناءا عن السلطة التقديرية لرئيس اجللسة من أداء أ

  .اليمني القانونية كون مساعهم يكون على سبيل االستدالل فقط

حمل تاملطبق على الشاهد الذي يرفض أداء اليمني، كما أنه ي هنفسو هو احلكم         

 أيام ةن للشاهد إقامة معارضة بشأنه خالل ثالثمصاريف احلضور، إال أن هذا احلكم ميك

                       يف تاريخ  أو من تبليغه به شخصيا، و تفصل احملكمة فيه يف نفس جلسة املرافعة

  ).2 فقرة 299مادة (.الحق

 أعــاد نص التعديل اجلديد حملكمة اجلنايات كافة :فيما يتعلق بإقامة األدلة -2

و لو بصدد نظرها  اإلجراءات اجلزائية قبل التعديل،  لرئيسها يف قانونالصالحيات املخولة

 كما ألغى صراحة القيود اخلاصة اليت كانت موضوعة ،يف قضايا موصوفة بأفعال إرهابية

، و لعل )93/05أمر(سواء على جهة احلكم أو هيئة الدفاع  92/03بنص األمر التشريعي 

خاصة و أن روعية على أعمال القضاء، طابع املشمقاصد املشرع يف ذلك ترمي إىل إضفاء 
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 كما أن إلغاء النص ،حمكمة اجلنايات تعد هيئة فاصلة يف اجلرائم األكثر خطرا على اتمع

رفع القيود على احملكمة العليا على األقل بالنسبة ملواعيد الفصل يف الطعون املتعلقة بقضايا 

  .اإلرهاب

  .2006املؤرخ يف ديسمرب  06/22ون القان  يف إطارستثناءاتا: الفرع الثالث
أدى باملشرع كما سبق القول إىل ة الزجرية للحد من اإلرهاب سإن فضل السيا

 إجياد حماولة منه   إجياد آليات تتماشى وخطورة اجلرميةأرادانتهاج سياسة أخرى على أثرها 

 95/12 األمر رقم فبدأ بتدابري الرمحة مبوجب؛  لوقف العمل اإلرهايبأسلوب أكثر إغراًء

 99/08رقم  وتأكدت احملاولة بصدور قانون الوئام املدين كمبادرة أوىل لفتح باب التوبة،

قانون املصاحلة ليكلل  جاء ،مثاإلرهابالذي كرس نية السلطة يف التخلص من كل أشكال 

الحقا ولو وسنحاول زيف دماء اجلزائريني بنسبة كبرية، جهد سنوات بالنجاح يف وقف ن

جياز التطرق ألهم ما تضمنه قانون املصاحلة باعتباره مثرة الوئام املدين والرمحة وهي ما إب

  .اصطلح على تسميته التدابري التحفيزية للقضاء على اإلرهاب

  .االستثناء املتعلق مبرحلة البحث و التحري و مجع االستدالالت /أوال
لذين خيضعون أثناء قيامهم ا إىل لقد عهد ذه املرحلة إىل أعضاء الضبطية القضائية، ا 

 يف عنهرقابة النيابة العامة و غرفة االام هذا بالنسبة للجرائم العادية، و ال خيتلف األمر 

  . ق ا ج28 إىل املادة 12 من املادة .)1(اجلرمية اإلرهابية

عة يف تص رجال الضبطية القضائية إقليميا مبتابعة اجلرائم الواقخي  : من حيث االختصاص/أ

  يف حالةإ ج ، و استثناًء  ق16فهم العادية طبقًا للمادة ائجمال احلدود اليت يباشرون فيها وظ

االستعجال ميكن هلم مباشرة مهامهم يف كافة دائرة اختصاص الس القضائي أو كافة 

                                                
 سالة ماجستري،جامعة بن عكنون،مذكرة لنيل شهادة يف القانون اجلنائي، راجلرمية اإلرهابية، مسلم خدجية، -)1(

  .98،ص  2004 سنة اجلزائر،
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 إذا تعلق األمر ببحث أو معاينة جرائم تبييض األموال و متويل )1(أرجاء الوطن 

  .06/22 انونا التمديد يف االختصاص ورد مبوجب قهذ،اإلرهاب

جيوز هلؤالء و حتت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية بعد إخطار وكيل اجلمهورية 

أن ميددوا عرب كامل تراب اجلمهورية عمليات املراقبة لألشخاص احملتمل  وما مل يعترض،

ة أو احتمال استعماهلا يف ارتكام جرمية إرهابية أو األموال أو احملصالت من هذه اجلرمي

أي أن املشرع اجلزائري و نظرا خلطورة اجلرمية  ؛ مكرر16 ادةاملارتكاا، حسب نص 

اإلرهابية مدد صالحيات القائمني على متابعتها فيما يتعلق باالختصاص احمللي، أما 

       االختصاص النوعي فيختلف األمر فيه تبعا لصفة رجل الضبطية القضائية ضابطًا كان 

إلشارة فإن ل و .ق إ ج)  17،18 ،13، 12(و قد تناوهلا املشرع باملواد  أو عونا أو موظفًا

ضافة إىل  باإل.06/22دخلت عليها تعديالت واسعة مبوجب نص مهام الضبطية القضائية أُ

 حبيث أضاف األمر 07املتعلقة بضباط الشرطة القضائية ف  15ديل الذي مس املادة التع

 هم ضباط و ضباط الصف التابعني ملصاحل القضائية وفا آخر لرجال الضبطية  صن95/10

  .األمن العسكري الذين يتم تعيينهم خصيصا من قبل وزير الدفاع الوطين و وزير العدل

  :  من حيث التفتيش/ب
      ما أكد عليه املشرع هو احلق يف تفتيش املساكن و معاينتها بعد احلصول على رضا 

 وب من الشخص الذي تتخذ لديه اإلجراءات حسب ما ورد يف أحكام املوادصريح و مكت

 لكن خيتلف األمر إذا كانت اجلرمية إرهابية ، القانون العامرائميف ج  ق إ ج 64 إىل 44من 

 عندما يتعلق األمر جبرائم املخدرات:"  على أنه06/22 قانون 3 فقرة 64 ادةاملحيث نصت 

                                                
 يعمل هؤالء حتت إشراف النائب العام لدى الس القضائي املختص مع إخطار وكيل اجلمهورية املختص إقليميا -)1(

  .06/22 املعدلة مبوجب القانون 8 و 7فقرة  16  املادةبذلك يف كل األحوال
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جيري التفتيش و املعاينة و احلجز يف كل ساعة من  إلرهاب،تبييض األموال و ا و جرائم

  ". ساعات النهار و الليل بناء على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختص

 ق إ ج حيث 45وقد استثىن املشرع اجلرائم اإلرهابية أو التخريبية من أحكام املادة   

كام املتعلقة باحلفاظ على ، باستثناء األح حضور صاحب املسكن أو ممثال عنهال يطبق شرط

  . فقرة أخرية 45 ادةاملالسر املهين ،و كذا جرد األشياء و حجز املستندات 

 تعلق األمر جبرمية إرهابية فإنه جيوز ولوو نفس األمر فيما يتعلق مبيقات التفتيش، 

   و املعاينة و احلجز يف كل حمل سكين أو غري سكين يف كل ساعة من ساعات النهار التفتيش

بالتفتيش من وكيل اجلمهورية املختص حسب ما نصت عليه مسبق الليل بناء على إذن أو 

  .06/22 انون ق3 فقرة 47املادة 
باإلضافة إىل االختصاصات و الصالحيات املخولة لضباط الشرطة القضائية                    

 املذكور آنفًا 06/22سواء العادية أو االستثنائية منح هلم املشرع مبوجب القانون رقم 

    صالحيات جديدة و املتمثلة يف اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور 

وهو نفس )1( .23/01/2006بتاريخ  اثر التعديل الذي أدخله على قانون العقوباتو التسرب

  .توجه املشرع املصري

 ساعة و اليت نصت عليها 48بـ  توقيف املشتبه فيه للنظر و املقدرة مدته زيادة على        

إ ج، ميكن متديده بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية املختص يف احلاالت  ق 65املادة 

  :التالية

                                                
 اجلزائية  تضمنته الفصل الرابع و اخلامس من الباب الثاين من الكتاب األول من قانون اإلجراءات-)1(

 ق ا ج مصري واليت تسمح لضباط الشرطة القضائية بعدم إظهار شخصيام وتعاقب كل 706اجلزائري،وتقابله املادة 
  .ق غري مشروع يف إطار مكافحة اإلرهابمن يكشف هويام بطري
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إذا كانت اجلرمية ماسة بأمن الدولة متدد املدة األصلية مرتني إذا كانت اجلرمية 

                            ما نصت عليه هذا.  )1( مرات5موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية متدد املدة األصلية 

و منعا منه ألي تعسف يف استعمال هذه السلطة فقد نصت . 06/22 ق 3 و 5فقرة  65 املادة

يف حالة '' : املذكور أعاله على أنه 06/22 إ ج املعدلة مبوجب القانون ق أخريةفقرة  51املادة 

 ضباط الشرطة القضائية لكل أنواع انتهاك آجال التوقيف للنظر املبينة أعاله، يتعرض

  ".املسؤولية بسبب احلبس التعسفي

  : من حيث اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور/ج
لإلشارة فإن هذه الصالحيات استحدثت مبوجب التعديل الذي أدخله املشرع على   

وهو إجراء .20/12/2006 يف املؤرخ 06/22قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم 

؛إذ أن الشريعة العامة تقتضي أن ال حترك النيابة العامة الدعوى العمومية إال بعد استثنائي

ال من وكيل اجلمهورية وقاضي ارتكاب اجلرمية،إال أن هذا اإلجراء جاء لتعزيز صالحيات كُ

  .التحقيق،والضبطية القضائية،وتقليص حقوق الدفاع

 مقتضيات إذا تطلبتف ؛ ق إ ج10 مكرر65إىل5مكرر 65نصت عليها املواد من و 

 املخدرات أو اجلرمية رائم ا أو التحقيق االبتدائي يف جالبحث و التحري يف اجلرمية املتلبس

رية املختص أن  جاز لوكيل اجلمهواملنظمة العابرة للحدود أو تبييض األموال أو اإلرهاب

  : مبا يأيت5مكرر65 حسب املادة يأذن

  .راسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية و الالسلكيةاعتراض امل -

 اللتقاط و تثبيت و بث و تسجيل دون موافقة املعنيني،من أجلوضع الترتيبات التقنية  -

 يف أماكن خاصة أو عامة أو التقاط الصور، و تنفذ لكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية،ا
                                                

تعترب املدة طويلة و مبالغ فيها ألا تتعارض مع مقتضيات املادة  حقوق اإلنسانية اليت تدافع عن  املنظمات اإلنسان-)1(
ام أي إنسان يقبض عليه جيب أن ميثل سريعا أم '' :تصن من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية و السياسية اليت 09

  . مكرر ق إ ج51، إال أن املشرع اجلزائري يضمن حقوق املوقوف للنظر مبوجب املادة ''السلطات القضائية
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 و حترير حمضر عن كل )1(لوكيل اجلمهورية املختص هذه العمليات حتت املراقبة املباشرة 

 و .  ق إ ج9 مكرر 65عملية يذكر فيه تاريخ و ساعة بدء هذه العمليات و ايتها املادة 

يسمح اإلذن املسلم من وكيل اجلمهورية بوضع الترتيبات التقنية يف احملالت و املساكن أو 

 ق اج، و بغري علم و ال رضا املعنيني 47غريها و لو خارج املواعيد احملددة يف املادة 

مع أن اكتشاف جرمية غري تلك اليت ورد ذكرها يف . مع احترام السر املهين. باإلجراءات

أذن القاضي، ال يكون سببا يف بطالن اإلجراءات، نظرا خلصوصية اجلرائم و هذا ما 

 . 6 مكرر 65أوردته املادة 

  :ربـالتس/ د
رطة ضابط أو عون شرطة قضائية حتت مسؤولية ضابط الشيقصد بالتسرب قيام "     

ية، مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكام جناية أو جنحة القضائية املكلف بتنسيق العمل

  .  12مكرر  65حسب نص املادة " بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف

 11 مكرر 65 حتت رقم 12مكرر  65كان على املشرع أن يضع املادة و       

بعد ذلك يبني طريقة العمل بإجراء التسرب أي التسرب،كوا املادة اليت تعرف معىن 

  .12 مكرر 65 و 11 مكرر 65 نيوجدنا عدم الترتيب بني املادت

فإذا دعت مقتضيات . ق إ ج 18مكرر  65 ىلإ11مكرر 65نصت عليه املواد من     

، جاز لوكيل اجلمهورية م اخلطرية السابقةاجلرائالبحث و التحري أو التحقيق االبتدائي يف 

أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية أن يأذن بعملية التسرب حتت  رقابته 

  .11مكرر  65املادة  املباشرة  حسب

                                                
        هذا يف مرحلة البحث و التحري، أما بعد فتح التحقيق فتكون العمليات بناء على إذن من قاضي التحقيق -)1(

  . ق إ ج7  مكرر65 املادةشروط الوارد ذكرها يف نص  ق إ ج، يف احترام ال5مكرر  65و حتت رقابته املباشرة م 
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را يتضمن العناصر ـ تقري يف النهايةحيرر الضابط املسئول عن عملية التسرب    

مع إمكانية مساعه دون سواه كشاهد عن ، 13مكرر  65الضرورية ملعاينة اجلرائم، املادة 

، و كحماية من املشرع لضابط الشرطة القضائية الذي 18 مكرر 65 املادةهذه الصلة 

  .16مكرر  65 املادةيسعى إىل كشف اجلرمية و مرتكبها فقد وفّر له محاية جنائية 

  املصريشرع يف إطار مكافحة اإلرهاب أسوة باملا ميكن تطبيقهموهذان اإلجراءان

 706د إجراءا شبيها ملا نص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرية وذلك باملادة رالذي أو

  .منه

ا تقدم وجدنا املشرع اجلزائري على مدار أكثر عشرية كاملة من الزمن ملكخالصة   

            06/22 و القانون 95/10أدخل جمموعة من التعديالت على القواعد اإلجرائية السيما األمر 

  .و مها يف رأيينا أهم التعديالت اليت واكبت سياسته يف مواجهة اإلرهاب

   اجلرمية اإلرهابيةاإلثبات يف :املطلب الثاين
هو مبتغى و مقصد و وسيلة الدعوى اجلنائية، و لن يتأتى إن الكشف عن احلقيقة 

يستطيع من خالهلا املوازنة ذلك إال بإعطاء القاضي جمال واسع من السلطة التقديرية، اليت 

و يستبعد السقيم بني األدلة املعروضة عليه حيث يعتمد اعتمادا سليما على السليم منها؛ 

الذي ال يطمئن إليه دون أن يكون حمل مساءلة من املشرع ملاذا أخذت ذا و مل تأخذ 

  .و القانون إذا قيده املشرع بنص خاصبذلك ؟ فهو ال خيضع إال لضمريه 

لطة التقديرية هي الرخصة اليت منحها املشرع للقاضي للتوسع يف حتليل و الس

يف أساسها من طبيعة اإلثبات يف املواد اجلنائية، إال أن هذه  مستمدة )1(مالبسات الدعوى 

                                                
، - دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القانون اجلزائي-، سلطة القاضي اجلزائي يف تقييم األدلةالعايب حممد-)1(

  .18، ص 2004 سنة باتنة،،مذكرة لنيل شهادة ماجستري، جامعة العقيد خلضر
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الرخصة جيب أن ال تتخذ مطية للتحكم و التعسف و اهلوى، و العمل القضائي مقيد بعدم 

  .ت أركان اجلرمية الثالث فيما سيأيتاالحنراف لذلك نتناول عبء إثبا
  إثبات الركن الشرعي : الفرع األول

انة دأمهية، ألنه من املستحيل إله  إن جمال إثبات هذا الركن يف الواقع العملي 

لمادة األوىل تطبيقًا ل ،يمي التجرنصالشخص جبرمية إرهابية و تسليط العقوبة عليه يف غياب 

و هذا ما استقر عليه قضاء احملكمة . ''  عقوبة إال بنصال جرمية و ال'' قانون عقوبات 

لك بعلمهم جبرمية اب فما  و علم الناس بالقانون شيء مفترض.العليا يف التطبيق العملي

 أحكام القانون أو جهل كون )1( إذ ال يقبل االحتجاج جبهل ؛خطرية كاجلرمية اإلرهابية

    املنوط ا تكييف النص القانوين مع الواقعة  غرفة االاميف هذه احلالةو  ،اإلرهاب جرمية

و بالتايل يقع على عاتقها عبء البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، و من ذلك 

أن التكييف األويل الذي تعطيه النيابة العامة للجرمية اإلرهابية ميكن تعديله أو تغيريه، فكثريا 

 العامة، و تكييف الوقائع حبسب النص الصحيح ما يستبعد قاضي التحقيق تكييف النيابة

  .الذي تظهره الوقائع فيما بعد

دور غرفة االام يساير كل مراحل الدعوى اجلزائية حبيث أا تعمل كل ما يف 

دعم التهمة ضد اجلاين عن طريق إبراز شرعيتها، و ليس هذا فحسب بل تتدخل توسعها ل

  )2 (.كلما أثريت مشاكل بشأن الركن الشرعي

  اديـن املـات الركـإثب : ينالفرع الثا

        يقع عبء إثبات الركن املادي بصفة عامة يف مجيع اجلرائم على كل من سلطة 

 فالنيابة كسلطة اام تثبت ؛االام، اين عليه أو املضرور، أيا كانت طبيعة اجلرمية املرتكبة
                                                

  "ال يعذر جبهل القانون:" 1996  اجلزائر دستور60 مبدأ دستوري نصت عليه املادة -)1(
، ص 2003 ط، دار هومه: ، اجلزائر1النظرية العامة لإلثبات اجلنائي، جزء ، اإلثبات اجلنائينصر الدين مروك ، -)2(

  . و ما بعدها97
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 و اين ،يف حقه، و تتكيف مع نص التجرميأن األفعال املادية املرتكبة من قبل اجلاين قائمة 

   )1 (.عليه إن وجد عليه إثبات وجود الضرر الذي خلفه الفعل ارم  املقترف من اجلاين

اجلرائم اإلرهابية كاجلرائم العادية ذات ثالثة أركان و جيب أن يكون احلكم الصادر 

ادي و بصفة واضحة و إال ترتب عن حمكمة اجلنايات فيها متضمنا أيضا سؤاالً عن الركن امل

 حبيث ثبت يف قرارات الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا إبطال ،على ذلك النقض و البطالن

 و مت إحالة القضية على نفس اجلهة املصدرة احلكم مشكال تشكيالً .حكم مطعون فيه

رهاب، إالّ  على حمكمة اجلنايات بتهمة متويل إلالجديدا و ذلك لكون املطعون ضدمها أحي

أن السؤال املتعلق بالركن املادي جاء ناقصا فصدر قرار احملكمة العليا بعبارة أن حكم 

مكرر،  87ناصر املذكورة يف املادة حمكمة اجلنايات كان مشوبا بصفة العيوب لعدم مشله للع

 خاصة و أن جرائم اإلرهاب يف حقيقتها من حيث ركنها املادي ال خترج عن نطاق اجلرائم

  .األخرى اليت تتخذ صورة القوة و العنف و التهديد

  .إثبات الركن املعنوي : لثالفرع الثا
يتسم اإلثبات يف املواد اجلنائية بأنه ال يتعلق بإثبات وقائع مادية فقط و إمنا يضاف  

إليها وقائع معنوية و نفسية، كما أنه ليس متعلقا بإثبات تصرفات قانونية، حتتاط أطرافها 

املدين؛ فإثبات ؛ فهي ليست عقدا يصار إىل تدوينه كما هو احلال يف اإلثبات املهيأةة باألدل

اجلرمية ليست و اجلرمية ال يقتصر على مادياا و إمنا يرد اإلثبات إىل الركن املعنوي فيها،

كيانا ماديا خالصا قوامه الفعل املادي؛ و إمنا  هي كذلك كيان معنوي يراد به األصول 

                                                
  .100، ص نفسهنصر الدين مروك ، املرجع  -)1(

  .36، ص 1989املؤسسة الوطنية للكتاب،ط: زائر، اجلاالقتناع الشخصي للقاضي اجلزائري زبدة مسعود، -
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ادية اجلرمية، و هو ما يقوم على اإلرادة و اإلدراك، و هي أمور كامنة يف ذات النفسية مل

  .)1(تهمملا

 السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هل أن القصد اجلنائي واجب اإلثبات إن         

  يف املتابعة اجلزائية أم انه مفترض لدى الفاعل مبجرد حتقق فعله ارم؟

صراحة يف القواعد اخلاصة باجلرمية اإلرهابية اليت تضمنها مل جيب املشرع على ذلك 

مما يفهم على أنه إحالة ضمنية على القواعد العامة اليت تناولت ذلك حبيث  95/10األمر 

ساير املشرع التشريعات املقارنة يف اعتماده عل أسباب اإلباحة يف حال توافر شروطها 

عنوي يضم كل العناصر النفسية الالزمة لقيام فالركن امل؛  ق ع 48و  47 باملادتنياملنصوص 

و قد نص املشرع . و املسؤولية اجلزائية تقوم عل أساس اإلدراك و حرية االختيار ،اجلرمية

  .)2( أسباب المتناع املسؤولية اجلزائيةةية عل ثالثئاجلزائري عل غرار باقي التشريعات اجلنا

  .ونـــ اجلن/أ

  . اإلكراه املادي/ب

  .ن صغر الس/ج

         بتطبيقنا للنص العام على اجلرمية اإلرهابية جند أنه ال يعد إرهابيا من ارتكب أي 

وقت ارتكاا جمنونا أو  يف إذا كان الفاعل 95/11جرمية تقع حتت طائلة أحكام األمر 

  . مكرها أو صغريا من حيث السن

                                                
قانون جنائي، فرع  مذكرة لنيل شهادة ماجستري، دور القاضي اجلنائي يف تقدير اخلربة،: خروفــة غانيـة -)1(

  .83 ص ،2009قسنطينة، كلية احلقوق، سنة 
ال عقوبة عل من كان يف حالة  '' ق ع 47املادة لى ذلك نصت عو املسؤولية اجلزائية تنعدم يف وجود اجلنون -)2(

 لهال عقوبة عل من اضطرته قوة ال قبل  '' ق ع 48، أما اإلكراه فنصت عليه املادة ''جنون وقت ارتكابه اجلرمية
ال توقع عل القاصر الذي مل يكتمل الثالثة عشر إال تدابري احلماية أو ''  ق ع49ن فنصت املادة أما صغر الس ''بدفعها
  .ورات باريت، املرجع السابقمنش.''...التربية
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و خيتص قاضي املوضوع  ة اجلنون عن طريق الشهادة الطبية،          يكفي إثبات حال

 و له أن يستعني خببري للفصل ،ببحث توافر شروط امتناع مسؤولية املتهم إلصابته باجلنون

بل و  )1(إذ ال جيوز إعفاء املتهم بسبب اجلنون إال استنادا لتقرير خبري يف حالة املتهم العقلية، 

لوضوح حبيث ال يلزم ر إذا كانت احلالة املرضية من اـله أن يفصل فيها دون تقرير خبي

  .معها االستعانة بطبيب خمتص بشرط أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا

       إذا حتقق القاضي من قيام حالة اجلنون لدى املتهم باجلرمية تعني عليه احلكم برباءة 

 أما إذا كان املرض ق ع 47املتهم النتفاء املسؤولية اجلزائية بسبب اجلنون طبقًا لنص املادة 

 " 47عليه العقوبة تطبيقا للمادة  املتهم جمرد مرض نفسي فالقاضي ال يوقع ي يعاين منه الذ

ه إعماالً لسلطتو إمنا  )2(" ال عقوبة على من كان يف حالة جنون وقت ارتكاب اجلرمية

تدبري استثنائي متمثل يف وضعه يف مؤسسة استشفائية لألمراض التقديرية بإمكانه إفادته من 

، أما فيما يتعلق باإلكراه فاملشرع اجلزائري يستعمل  ق ع21املادة  ا ألحكام العقلية طبق

فقط حالة اإلكراه املادي كسبب من أسباب انتفاء املسؤولية اجلزائية حبيث يتمثل األخري يف 

، عنف يباشر على جسم الشخص اخلاضع لإلكراه حبيث يؤدي إىل انعدام اإلرادة لديه كليا

  .ق ع 48و هذا ما ورد يف نص املادة  .)3(ؤولية اجلزائيةمما ينتفي معه املس

                                                
، سنة 3الة القضائية، العدد ، 1179:  رقم19/12/1993احملكمة العليا غرفة اجلنح و املخالفات، قرار بتاريخ  -)1(

  .238، ص 1994
  تشري هذه املادة إىل بعض الصعوبات ألا مل تضع تعريفا للجنون كما مل تشر إىل عاهات العقل األخرى -)2(

 ق ع منه على اجلنون و عاهة العقل، و ذا مشل كل حاالت 62نون املصري الذي كان نص املادة عكس القا
يت يزول فيها االختيار و اإلدراك، و املرض العقلي لفظ مبهم يشمل حاالت خمتلفة باختالف درجة االضطراب ال

مكي دردوس، : يل يف هذا الصدد أنظرملزيد من التفص. القوى الذهنية لألشخاص من التخلف العقلي إىل اخللل العقلي
  .82املوجز يف علم اإلجرام، مرجع سابق، ص 

 سبق و أن تناولنا اإلكراه بنوعيه املادي و املعنوي و تأثري كليهما يف املسؤولية اجلزائية من حيث انعدامها حبيث -)3(
ت دون أن تعبأ باإلكراه املعنوي إال يف أغلب التشريعات متيل إىل األخذ باإلكراه املادي يف اجلرائم املوصوفة جنايا

  . من حبثنا الفصل األول منه24حاالت نادرة جدا، و باإلمكان الرجوع إىل الصفحة 
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ال توقع على '' :  بقوهلا ق ع  49          أمـا صغر السن و الذي أشارت إليه املادة 

و مع ذلك فإنه يف مواد ماية أو التربية، القاصر الذي مل يكمل الثالثة عشر سنة إال تدابري احل

 خيضع القاصر الذي بلغ سنه من ثالثة عشر إىل يخ، والفات ال يكون حمالً إال للتوباملخ

  .''أو التربية أو العقوبات املخففة الثامنة عشر إما لتدابري احلماية

 أن هناك العديد من تبني         لكون اجلرمية اإلرهابية مل متارس من قبل البالغني فقط ألنه 

ن يف صفوف اجلماعات العمليات السيما يف السنوات األخرية ترتكب من قبل جمندي

 القضاء على هؤالء 49نص املادة ؛ فهل ميكن و إعماالً ل)1(اإلرهابية و هم يف عمر الزهور

حيث أنه يف تطبيق هذا النص على اجلرمية ، اجلناة األحداث بانتفاء املسؤولية اجلزائية

ألعمال اإلرهابية ميكن أن يستغل احلدث يف االجتاه السليب من قبل القائمني على هذه ا

إال أن املشرع اجلزائري تفطن هلذه املسألة عندما استثىن . اإلجرامية نظرا لعدم متابعته جزائيا

 سنة من عدم 18إىل  13 فئة األحداث البالغني من العمر من 49يف الفقرة الثالثة من املادة 

ائي حبيث املسائلة جزائيا حبيث توقع يف مواجهتهم عقوبات خمففة إذا خضع هؤالء حلكم جز

سنة على احلدث  20سنوات إىل  10 احلبس من ق ع  50تكون العقوبة إعماالً لنص املادة 

الذي ارتكب جناية إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه أصالً هي اإلعدام أو السجن 

  .دـاملؤب

 احلبس تكونسنة  16 إىل 13 العقوبة يف مواجهة احلدث البالغ من العمر من إن           

دة تساوي نصف اليت كان يتعني احلكم عليه ا إذا كان بالغا إذا كانت العقوبة هي مل
                                                

الدولة و هي قصر احلكومة  أهم عملية إجرامية حدثت يف اجلزائر يف السنوات األخرية مست أهم مؤسسة يف -)1(
 سنة، و قد كان هلا الوقع األكرب يف نفوس 16لغ من العمر كانت من ارتكاب حدث مل يب 2007/ 11/04بتاريخ 

، ألن ذلك مبثابة ناقوس اخلطر فالشباب وخاصة املراهقني ميثلون الشرحية العريضة من اتمع         املواطنني اجلزائريني
عدو أن يكون حتسني بيئة  هذه الشرحية ألعمال العنف ينذر خبلل ما البد من إجياد احلل له ويف رأينا احلل ال يقوانسيا
،سواء كانت مدرسة أو أسرة، وأن يلعب اإلعالم دوره احلقيقي يف نشر ثقافة الالعنف، وحب الوطن ألن  العيش

  .ذلك مسة من مسات التحضر
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املؤقت حبيث كثريا ما تعرضت أحكام االس القضائية للنقض عندما قضت على  السجن

إذا كانت اجلرمية  هذا يف حالة ما ).1(ث متهمني بارتكاب جنايات بعشرين سنة سجنااأحد

  مل95/10إال أن األمر . من اختصاص قضاء األحداث الفصل فيها و يكون املرتكبة عادية

  .العامةيتناول مسألة صغر السن يف نصوصه مما يفهم على أنه إحالة ضمنية على قواعد 

 و بتعبري آخر ال ميكن .حيث ال يوقع على احلدث عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد   

و على .  يف اجلرائم العاديةة اليت ارتكبهاتوقيع عقوبة اجلناية على احلدث مهما كانت اجلرمي

 اجلرمية  متابعةعكس جرائم األحداث املنصوص عليها يف القانون العام فإن إجراءات

هي نفسها اجلهات املعنية مبتابعة البالغني و تناولنا ذلك اإلرهابية املرتكبة من قبل احلدث 

  . سابقا

. بعة و التحقيق و احملاكمةتكون من اختصاص القضاء العادي من حيث املتاو 

  . فاحلدث حياكم حماكمة البالغني

 اجلرمية اإلرهابية مثلها مثل اجلرائم العادية يشترط يف صحة احلكم الصادر فيها من إن       

    حمكمة اجلنايات أن يكون مبنيا على سؤال يتضمن كافة أركان اجلرمية و بصورة واضحة 

ويل اإلرهاب البد للحكم الصادر فيها أيتضمن أسئلة عن  ومتعفجرمية تشجي و غري متشعبة،

واقعيت التشجيع والتمويل وذكر الوسيلة املستعملة فيهما وإال مت نقضه خلطأ يف تطبيق 

  )2 (.القانون

           باعتبار قانون اإلجراءات اجلزائية هو الوسيلة الفعالة لتطبيق قانون العقوبات، فإنه 

  .ناول اجلانب العقايب يف اجلرمية اإلرهابيةتاإلجرائي يتحتم علينا توبانتهائنا من اجلانب 

                                                
سنة  03الغرفة اجلنائية األوىل احملكمة العليا،  الة القضائية، العدد  ،1989 /14/02 قرار رقم 53228ملف رقم -)1(

  .203، ص 1991
، 2003الة القضائية، سنة 26/11/1996، الصادر بتاريخ 167035الغرفة اجلنائية، احملكمة العليا، قرار رقم -)2(

  .402ص
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  .اإلرهابيةة ـ يف اجلرميابـعقم الاأحك: اينـاملبحث الث
 بل ، مظاهر احلياة فدوره ال يقتصر على احلماية فحسبنا أن القانون مظهر مـ        مب

يمه للقيم و املصاحل االجتماعية  و هو عند تنظ)1(ميتد إىل تطويرها مبا يتناسب و تطور احلياة

 و لكنه يضع حكما تقييما مما جيعل ،ال ينقل الواقع االجتماعي كما هو إىل النص القانوين

و الدولة و هي تسن النصوص العقابية . تعارض القانون و الواقع االجتماعي أمرا واردا

الم اجلاين يزم العقوبة إدف إىل االقتصاص ممن أحدث اضطرابا بأمنها و استقرارها، و تستل

أو إجراء آخر يكون موضع سخطه سواء متثل بإنزال آالم جسدية به أو بفعل ال يرضى عنه 

 و تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق العقوبة اليت تقررها اهليئة .و مصادرة أمواله أكحجز

منوحة هلا ختصاصات امل، و تتمتع حبق العفو يف حدود االالقضائية وفقا لألحكام القانونية

       .و األنظمة السائدة دون أن يشكل استثناء عن قاعدة قانونية العقوبات مبقتضى القوانني

و باعتبار اجلرمية اإلرهابية أخطر ما هدد الدولة يف استقرارها فقد صنفها املشرع جناية و 

 حاالت يف اجلاين من ظروف التخفيف و اإلعفاء مع متكنيقرر هلا عقوبات صارمة  

 و هو ، إعماال للقواعد العامة وبعض القوانني التحفيزية منها قانون املصاحلة الوطنيةاستثنائية

  .ما سنتناوله يف املطلبني التاليني

  العقوبات املقررة للجرمية اإلرهابية: املطلب األول

ها يف هلا جبدوا           إن العقوبة اليت قررها املشرع للجرمية اإلرهابية البد من االعتراف

، وقد ج املشرع ج التشريعات صاحل  احملمية بالنصوص التجرمييةصيانة العديد من امل

اجلنائية احلديثة بناء على توصيات املؤمترات الدولية يف خمتلف العلوم اجلنائية و االجتماعية 

نطق حيث ال يقتصر على حتديد نوع العقوبة و مقدارها عند الو إفساح جماله، بتفريد اجلزاء 

                                                
         ،1974،سنة2، الة اجلنائية القومية، عدد فكرة املصلحة يف قانون العقوباتحسنني إبراهيم صاحل عبيد، -)1(

  .247ص 
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ا بل ميتد إىل تنفيذ العقوبة حبيث يشرف القضاء على تعديلها مبا يتالءم و ظروف ارتكاب 

  .  اجلرمية

و غالبية . اءات الواردة يف قانون العقوبات        تتضمن العقوبة يف مفهومها العام كل اجلز

 التشريعات تنص على العقوبات كجزاءات مقررة للجرائم، كما تنص على التدابري

و من التشريعات من مجعت بينها طورة اإلجرامية أو الوقاية منها، كجزاءات حلاالت اخل

  . و نادرا ما تتبىن التشريعات أحد النظامني مبفرده،)1(حتت عنوان العقوبات و التدابري

                       القاعدة القانونية صفة اإللزام؛  الذي يضفي علىو         مبا أن اجلزاء ه

اعد املوضوعية مشددة يف اجلرمية اإلرهابية لذاا أو املسهلة فقد أراد املشرع أن تكون القو

   .)2(هلا، وتناول العقوبة السالبة للحرية بالتشديد كما تناول الغرامة املالية بالتغليظ

            :ق ع 05         اعتمد على نفس التصنيف الذي خص به اجلرائم العادية املادة 

نايات هي اإلعدام، السجن املؤبد، السجن املؤقت ملدة العقوبات األصلية يف مادة اجل''

أما العقوبات األصلية يف مادة اجلنح فهي احلبس مدة تتجاوز .  سنة20و  05تتراوح بني 

 05، و املادة ''دينار جزائري 20.000 سنوات و الغرامة املالية اليت تتجاوز 05شهرين إىل 

وارد على قانون العقوبات بالقانون رقم  اليت مت إضافتها مبوجب التعديل الق عمكرر 

ونتناول فيما . ''قت ال متنع احلكم بعقوبة الغرامةإن عقوبات السجن املؤ'' : بقوهلا06/23

  .ةـيلي العقوبات األصلية مث التكميلي

  
                                                

ري تبىن نظام العقوبات و التدابري و مجع بينهما حتت عنوان العقوبات و تدابري األمن يف الكتاب املشرع اجلزائ-)1(
األول من اجلزء األول من قانون العقوبات، حبيث رصد القسط األكرب يف هذا اجلزء للعقوبات بنوعيها األصلية و 

  .و املقررة للجرائم التكميلية
ت يل للعقوبة السالبة للحرية يف احلدود اليت يقرر فيها القانون ذلك، لكن مع التعديال الغرامة املالية عقوبة مالية بد-)2(

فرض مع العقوبة السالبة للحرية ما  أصبحت الغرامة املالية ت 06/01 القانونمبوجب اليت أدخلت على قانون العقوبات 
  .عدا يف احلاالت اليت ال يقررها القانون
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  ةـات األصليـالعقوب :الفرع األول
يعات جلأ املشرع اجلزائري ضمن مقتضيات جسامة اجلرمية كغريه من أغلب التشر  

إىل تقسيم العقوبات إىل عقوبات جنائية و عقوبات جنحية تتراوح عادة بني حد أدىن و 

 علما أن املشرع . كما هو احلال يف اجلرمية العادية،حد أقصى يرجع تقديره لقاضي احلكم

إال بنقل  95/11ومل يقم يف األمر  ف أغلب اجلرائم اإلرهابية جنايات،اجلزائري صن

 1كررم87 إىل املادة 92/03 من املرسوم التشريعي رقم 08 عليها باملادة نصوصالعقوبات امل

 بات للجنايات واليت تتراوح ما بنيإذ نالحظ أنه احتفظ بنفس العقو 95/11من األمر 

 من حيث كفايتها تندرج العقوبة كعقوبة  سنوات، و05ملدة املؤقت اإلعدام والسجن 

من قبل القاضي أو كعقوبة فرعية تتبع العقوبة أصلية حبيث يتحقق معها الردع عند فرضه 

  .األصلية و لو مل ينطق ا القاضي

ظ الغرامة قد استعمل املشرع أسلوب تشديد العقوبة يف اجلرائم اإلرهابية و تغليل         

  :بقوله 95/11 الواردة يف األمر 1مكرر 87، و قد تناوهلا باملادة املالية كأسلوب للردع

مكرر أعاله كما  87اليت يتعرض هلا مرتكب األفعال املذكورة يف املادة تكون العقوبات 

  :يـيأت

 جناية مثل. تكون العقوبة املنصوص عليها يف القانون السجن املؤبدعندما ) 1(اإلعدام -

 وجد سبق إذا جرائم العنف العمد ك، وكذلالقتل العمد الغري مصحوبة بظرف مشدد

                                                
     ذورها التارخيية إىل اتمعات القدمية حيث اعتربت الوسيلة املثلى القتالع بذور اجلرمية  ترجع عقوبة اإلعدام يف ج-)1(

  .و تطهري النفس من اإلمث، و من بني وسائل تنفيذيها آنذاك اإلحراق بالنار، التقطيع، الرجم، الوأد
     م، التشريع اليهودي.ق 1700ورايب و قد عرفت هذه العقوبة أغلب اتمعات البشرية منها مصر الفرعونية، قانون مح

أما يف العصر احلديث فأغلب التشريعات اجلنائية تناولت عقوبة اإلعدام كعقوبة . و كذلك اتمع العريب يف اجلاهلية
تسري حنو إلغائها من تشريعاا حتت ضغط منظمات حقوق اإلنسان، و بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد نص  وأصلية

  .1993 منذ سنة تنفيذها و اكتفى بالنطق ا يف األحكام فقطع و لكنه أوقف .ق 05بة باملادة على هذه العقو
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فهي جرائم معاقب عليها بالسجن .ع ق 265إصرار وترصد أو حدثت وفاة طبقا للمادة 

  .املؤبد ولكن إذا ارتكبت يف إطار عمل إرهايب فان العقوبة تصبح اإلعدام

 عندما تكون العقوبة املنصوص عليها يف القانون السجن املؤقت من عشرة السجن املؤبد -

ومن  ارتكاب نفس الفعل حتت الغطاء اإلرهايب،وذلك يف حالة  .سنوات إىل عشرين سنة

سنة جرائم العنف العمد اليت 20ىل  إ10اجلرائم اليت يعاقب عليها املشرع بالسجن املؤقت من 

  .أو إحداث عاهة مستدمية  بتر أحد األعضاء أو احلرمان من استعماله،إىلتؤدي 

وبة املنصوص عليها سنوات إىل عشرين سنة عندما تكون العق من عشرلسجن املؤقت  ا-

 10 السجن من  تصبحفإا .يف القانون السجن املؤقت من مخس سنوات إىل عشر سنوات

 264ومثاهلما اجلرميتني املنصوص عليهما باملادتني سنة إذا ارتبطت بغرض إرهايب،20ىل إ

  .ق ع265واملادة 3فقرة

رائم األخرى املذكورة أما بالنسبة للج.تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات األخرى -

 خاصة ا وهي يف  فقد حدد املشرع لكل جرمية عقوبة7مكرر87ىلإ3مكرر87باملواد 

واليت  10مكرر87 ما عدا اجلرائم املنصوص عليها باملادة ،جمملها جنايات مشددة العقوبة

  .جرائم ذات عقوبات جنحيةاعتربها املشرع 

  .املنصوص عليها يف هذه املادة مكرر على اجلرائم 60 و تطبق أحكام املادة -

أضيفت فقرة حبيث  06/23 مبوجب القانون  تعديل1 مكرر87    و قد طرأ على املادة 

 مكرر على اجلرائم املنصوص عليها يف 60و تطبق أحكام املادة '' :أخرية  تنص على أنه 

  .''هذه املادة

بالفترة يقصد '':  األمنية بقوهلا تناولت تعريف الفترةق عمكرر  60           علما أن املادة 

األمنية حرمان احملكوم عليه من تدابري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، و الوضع يف 
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الورشات اخلارجية أو البيئة املفتوحة و إجازات اخلروج،  و احلرية النصفية و اإلفراج 

  . ''املشروط

 مت حبيث إذاوب تشديد العقوبة  اعتمد أسل1 مكرر87 املشرع اجلزائري يف نص املادة و   

           ارتكاب جرمية من جرائم القانون العام باستعمال أسلوب اإلرهاب ببث الرعب و الفزع

  .وبة املقررة مبوجب القانون العامو العنف ترفع العق

 حبيث تكون عقوبة 3 مكرر87           ومن أمثلة العقوبات األصلية ما ورد بنص املادة 

مكرر السجن  87 تأسيس أو تسيري مجعية يقع عملها حتت طائلة أحكام املادة إنشاء أو 

  .املؤبد

 أما من ينخرط أو يشارك يف اجلماعات السابقة الذكر فالعقوبة األصلية تكون   

 والتشجيع ةأما بالنسبة جلرمية اإلشاد. )1(سنة سجنا20سنوات إىل  10السجن املؤقت من 

باإلضافة إىل الغرامة املالية .  سنوات سجنا10 إىل 5 تكون من باألعمال اإلرهابية فالعقوبة

وهنا نالحظ أن املشرع خفف نوعا ما من العقوبة السالبة . دج  500.000إىل  100.000من 

وهذا ما  للحرية مقارنة باجلرمية السابقة وغلظ الغرامة املالية اليت مل ينص عليها قبل ذلك

  .4 مكرر87املادة  جاء بنص

   أما جرمية إعادة طبع أو نشر الوثائق أو املطبوعات أو التسجيالت اليت تشيد       

سجن والغرامة املالية  سنوات 10 إىل 05باإلرهاب فعقوبتها تكون السجن املؤقت من 

 87صورة طبق األصل لنص املادة   5مكرر 87بنفس املقدار السابق ويالحظ أن نص املادة 

  .الغرامة املالية وكان من األفضل دمج النصني يبعضهمامن حيث عقوبة السجن و 4مكرر 

                                                
يف  )ب،ح(بإدانة املتهم الرئيسي  ،30/05/2009حبيث قضت حمكمة اجلنايات لدى جملس قضاء سكيكدة بتاريخ  -)1(

وقائع   سنة سجنا نافذة،15ذلك بوجناية متويل اإلرهاب و ، وحيازة سالح حريب،قضية اخنراط يف مجاعة إرهابية
  .كم غري منشور ح،2007القضية تعود إىل شهر جانفي 
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 05يعاقب بالسجن املؤقت من '':  نقترح أن تكون املادة اجلديدة على الشكل التايل  

كل من يشيد باألفعال  دج500.000إىل  100.000سنوات و بغرامة مالية من  10إىل 

أو عن طريق إعادة يلة كانت،  بأي وس أو ميوهلا، أو يشجعها، مكرر87املذكورة يف املادة 

  .''أو املطبوعات أو التسجيالت عمداطبع أو نشر الوثائق 

 10 للحرية تتراوح من ة        أما جرمية االخنراط يف مجاعة إرهابية باخلارج فالعقوبة السالب

                  500.000 سنة سجنا، وقد تصل إىل السجن املؤبد، أما الغرامة املالية فتتراوح بني 20إىل 

وهذا التشديد يهدف إىل منع اجلزائريني من االنزالق يف تيار اإلرهاب دج 10.000.00و 

  .6مكرر 87الدويل طبقًا ملا نصت عليه املادة 

وهي ذات العقوبتني املقررتني جلرمية حيازة األسلحة املمنوعة أو الذخائر حسب  

 فحيازا يعاقب عليها باإلعدام طبقا لنص ، أما املواد املتفجرة1 فقرة7مكرر 87 ةنص املاد

إىل  05، أما األسلحة البيضاء فعقوبتها هي السجن املؤقت من 2 فقرة 7 مكرر87     املادة

  .دج500.000 إىل 100.000 سنوات سجن والغرامة املالية من 10

        احلبس منهلا هيجرمية اإلشادة باإلرهاب من داخل دور العبادة فالعقوبة املقررة   

 فقرة 10 مكرر87دج املادة 200000ىلإ20.000 نسنوات والغرامة املالية م05سنوات إىل  03

و كذلك   واملالحظ أن املشرع اجلزائري اعترب هذه اجلرمية جنحة دون غريها من اجلرائم،2

جمرد أداء خطبة أو حماولة تأديتها  دون ترخيص من السلطات املختصة فعقوبتها احلبس من 

فقرة 10مكرر  87مادة (دج 200000 إىل 20000 سنوات والغرامة  املالية من 03 سنة إىل

واملالحظ أنه جرم اإلرهاب من داخل دور العبادة وسكت عن باقي املؤسسات اليت  ؛)1

أما املساعدة فقد تكون بوسائل مل حتدد حصرا وذلك حىت  .يكون هلا دور فكري كاجلامعة

وما أكثر األحكام القضائية  تقدير خطورة وسيلة املساعدة د املشرع سلطة القاضي يفيال يق

 إال أن خطورا تتمثل يف ؛ضد أفراد قدموا مساعدات للجماعات اإلرهابية رغم بساطتها
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تسهيل تنفيذ العمل اإلجرامي منها القضية اليت طرحت أمام جملس قضاء جباية حمكمة 

دة والدعم والتشجيع  لإلرهاب ألنه قدم اجلنايات ضد متهم على خلفية متابعته جبناية اإلشا

حيث دانته باحلبس ثالث سنوات نافذة، ومتت إ شاحنة لنقل اإلرهابيني داخل جباية،

 ـود وقائع القضية إىلوتع.سنوات 05التمست النيابة العامة السجن النافذ 

  ).1(09/03/2008شهر

  )2(العقوبات التبعيــة: الفرع الثاين
 املتضمنة ق ع 8، 7، 6ه فقد مت إلغاء النصوص ـإلشارة إلي كما سبقت ا           

لكنه و قبل أن يطرأ هذا التعديل نصت املادة . 06/23لعقوبات التبعية مبوجب القانون رقم ا

 من قانون 6جيب النطق بالعقوبات التبعية املنصوص عليها يف املادة '' : على أنه9 مكرر 87

يف حالة احلكم بعقوبة جنائية تطبيقًا ألحكام هذا العقوبات ملدة سنتني إىل عشر سنوات 

  .9مكرر  87 حسب املادة ''األمر، فضالً عن ذلك ميكن مصادرة ممتلكات احملكوم عليه

 احلجر القانوين، و احلرمان ذا التعديل تتمثل يفالعقوبات التبعية املعمول ا قبل هإن   

  . ق ع امللغاة6 حسب املادة من احلقوق الوطنية

                                                
                   . ،غري منشور30/05/2009،حكم جنائي بتاريخ 10/2009رقم  جلسة  حمكمة اجلنايات، جملس قضاء جباية،-)1(

مبشاركة احمللفني وبعد ، 14/03/2007جلسة ،24/2007قضية رقم  جملس قضاء سكيكدة،   حمكمة اجلنايات،-
 الفقرة الثانية من قانون 3 مكرر87ج واملادة  ا  ق309،310،313،600املداولة قانونا وبعد اإلطالع على املواد 

سنوات  10قضت احملكمة بإدانة املتهم بتهمة جناية االخنراط يف جمموعة إرهابية وحكمت عليه بعشر  العقوبات،
  . سجن

 امللغاة فإن العقوبات التبعية هي احلجر القانوين، احلرمان من احلقوق الوطنية، و مها 06 حسب نص املادة -)2(
 امللغاة حبرمان احملكوم عليه جنائيا أثناء 07عقوبتان ال تتعلقان إال بعقوبة اجلنايات و احلجر القانوين كما عرفته املادة 

 امللغاة و يتمثل يف 08مان من احلقوق الوطنية فقد تناولته املادة تنفيذ العقوبة األصلية من مباشرة حقوقه املالية، أما احلر
  .   طرد احملكوم عليه جنائيا من مجيع الوظائف و املناصب السامية و حرمانه من حق االنتخاب و الترشح
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و الذي ألغى  06/23خل تعديالً مهما مبوجب القانون د      لكنه و رغم أن املشرع أ           

 املتضمنة العقوبات التبعية إال أنه أبقى على لفظ العقوبات التبعية بنص ق ع 06نص املادة 

  .95/11 اليت نص عليها باألمر 9مكرر87املادة 

لقانون العقوبات أنه جعل العقوبات  2006           ما يعاب على املشرع قبل تعديل 

 تطبق تلقائيا على احملكوم عليه بعقوبة جنائية فقط ق ع 06التبعية املنصوص عليها يف املادة 

 الصادرة 9  مكرر87املادة ب النص عليها و. سواء كانت جرميته عادية أو جرمية إرهابية

ذي غفل عن حتديده يف نص مع حتديد مدة العقوبة، و هو األمر ال 95/11مبوجب األمر 

 اليت مل حتدد مدة ق ع 08 و كان يكفي املشرع إدخال تعديل على املادة ع ق 8املادة 

و '' ، و ذلك بإضافة مدة احلرمان بعد عبارة ق ع 06احلرمان من احلقوق الوطنية، أو املادة 

تكرار القانوين للمواد  جناية، تفاديا  للةواجلرمية اإلرهابي'' هي ال تتعلق إال بعقوبة اجلناية

  .هذا كحالة أوىل

جيب النطق بعقوبيت '' :  على الشكل اآليت9مكرر  87نقترح أن يكون نص املادة    

احلجر و احلرمان من احلقوق املدنية ملدة سنتني إىل عشرة سنوات يف حالة احلكم بعقوبة 

  .جنائية تطبيقًا ألحكام هذا األمر

 09 املادة ص بنالسابقةدمج العقوبات التبعية  2006عديل          علما أن املشرع بعد ت

و حتولت بذلك عقوبيت احلجر و احلرمان من العقوبات التبعية إىل  06/23مبوجب قانون 

عقوبات تكميلية، و األجدر أن املشرع أراد اإلبقاء على هاتني العقوبتني كعقوبتني 

قوبة جنائية، أما باقي العقوبات إجباريتني و على القاضي أن ينطق ما مىت كانت الع

 ال جيرب القاضي -جوازية- فهي اختيارية06/23 املعدلة مبوجب قانون 09الواردة بنص املادة 

،                                            09مكرر  87على النطق ا ما مل ير ضرورة بذلك و هو ما يستشف من قراءة نص املادة 

و من مث على ، 06/23 املعدلة مبوجب قانون 03 فقرة 04و نص املادة  ق ع 09و نص املادة 
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املشرع إلغاء عبارة التبعية و تعويضها بعبارة احلجر و احلرمان من احلقوق الوطنية كحالة 

  .أوىل و قد سبق اإلشارة إىل ذلك

 لفظ و أضاف 9 مكرر87ع إذا أبقى على املادة             أما احلالة الثانية فعلى املشر

احلجر و احلرمان أن حيدد ميقات تطبيق كال العقوبتني حبيث جيب توضيح كيفية تطبيق و 

حساب املهلة هل من تاريخ النطق باحلكم أم من تاريخ اية تنفيذها أي بعد اإلفراج عن 

و ما . بالتعديل 09 مكرر 87أي أنه على املشرع إعادة النظر يف نص املادة  ''احملكوم عليه

أا جاءت  تلك الفترة  يف 95/11لى النصوص العقابية الصادرة مبوجب األمر يالحظ ع

  )1 (.ناقصة الدقة، مما أدى به إىل إدخال تعديالت جديدة على قانون العقوبات

  )2(العقوبات التكميلية :ثالفرع الثال
 أي أن ،عق  04هي اليت ال حتكم ا مستقلة عن عقوبة أصلية حسب نص املادة    

 09 و عدد مبوجب نص املادة،ال إذا مت النطق ا من قبل القاضيإبة التكميلية ال تطبق العقو

 جمموعة العقوبات التكميلية 25/04/1989املؤرخ يف  89/05الصادرة مبوجب القانون رقم 

  :املتمثلة يف

 حتديد اإلقامة، املنع من اإلقامة، احلرمان من مباشرة بعض احلقوق، املصادرة اجلزئية 

  .اخل..ألموال، نشر احلكمل

ع أنه صدر قبل ظهور اجلرمية اإلرهابية أي أنه  . ق09 ادةامل          و ما يالحظ على نص 

، 04/15والقانون ، )1(01/09القانون  مبوجبالتعديالت الواردة  ل وقبالعامةمن القواعد 
                                                

ادة حبث أضاف نص امل 20/12/2006املؤرخ يف  06/23 املشرع استدرك هذه الثغرات القانونية يف القانون رقم -)1(
  .قانون عقوبات 1 مكرر 9 مكرر، 09

حبيث مت إلغاء  20/12/2006املؤرخ يف  06/01 مت إدخال تعديالت على قانون العقوبات مبوجب القانون -)2(
 ق ع ، اليت مت تعديلها 09قانون عقوبات، عن طريق دجمها ضمن املادة ) 06،07،08(العقوبات التبعية املذكورة باملواد 

 ادة   امل 2007/2008، منشورات بارثي، ط قوبات يف ضوء املمارسة القضائيةنون، راجع قانون العمبوجب نفس القا
  . ع. ق09
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قاضي يستعني  كان القدو ،لى قانون العقوبات ع20/12/2006 املؤرخ يف 06/23والقانون 

 أي يطبق النص ؛بنص عام عند نطقه بعقوبة تكميلية جلرمية إرهابية، أو ما يعرف باإلحالة

اخلاص الذي يتضمن العقوبة األصلية باإلضافة إىل النص العام الذي يتضمن العقوبة 

  .يف األصل على جرائم القانون العام التكميلية و املطبق

املعدل و املتمم لقانون العقوبات مت حذف   23/ 06م            لكن و بصدور القانون رق

ع اليت كانت   ق08 إىل 06من الفقرة الثالثة املتعلقة بالعقوبة التبعية مع إلغاء النصوص 

 يف الفقرة املتعلقة بالعقوبات ق ع 04، و إدخال تعديالً على نص املادة تتناول نوعها

ت التكميلية هي تلك اليت ال جيوز احلكم العقوبا'' :ما يليـالتكميلية حيث أصبح النص ك

ا مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة، و هي إما 

 األصلية وهي مقررة للصاحل  للعقوبةة وهي يف حقيقة األمر مكمل.''و اختياريةأإجبارية 

  . '')2 (ومن شأا تقوية آثار العقوبة اجلزائيةالعام، 

 حبيث كانت قبل ،06/23 مبوجب القانون ق ع 09 نص املادة  أيضا املشرعدلـع

         و احلرمان من مباشرة بعض احلقوق هذا التعديل تنص على حتديد اإلقامة و املنع من اإلقامة

و أصبح النص  و املصادرة اجلزئية لألموال و حل الشخص االعتباري و نشر احلكم

  :يميلية هالعقوبات التك:"كاآليت

احلجر القانوين، احلرمان احلقوق الوطنية و املدنية و العائلية، حتديد اإلقامة، املنع من '' 

اإلقامة، املصادرة اجلزئية لألموال، املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املؤسسة، 

الدفع، اإلقصاء من الصفقات العمومية، احلظر من إصدار الشيكات، أو استعمال بطاقات 

                                                                                                                                         
  .املتضمنة تعديالت قانون اإلجراءات اجلزائية، 27/06/2001 الصادرة بتاريخ 34،  اجلريدة الرمسية عدد -)1(
  .820،ص2006،سنة الطبعة األوىل:اكمة،اجلزائراحمل ،3جملد  ،املوسوعة يف اإلجراءات اجلزائية ، علي جروة-)2(



 

 142 

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة، سحب 

  .''تعليق حكم أو قرار اإلدانةجواز السفر، نشر أو 

تعلقة بالعقوبات  يف فقرته الثالثة امل4ما يالحظ على املشرع أنه مل يلغ نص املادة 

و  )1( 06/23 املعدلة مبوجب القانون 09ة و إمنا قام بإدراجها ضمن نص املادالتبعية ائيا؛ 

هو ما يفهم على أساس أنه عملية دمج للعقوبات التبعية ضمن العقوبات التكميلية، مع 

إضافة بعض العقوبات التكميلية اجلديدة، كسحب رخصة السياقة، و جواز السفر، تعليق 

رمية سواء ضمن احلكم، احلظر من إصدار الشيكات، و هي كلها عقوبات تواكب تطور اجل

  .جرائم القانون العام أو اجلرمية اإلرهابية

              إن املنهج الذي سلكه املشرع اجلزائري يف تعريفه للجرمية اإلرهابية حسب البعض 

مل خيل من االنتقاد السيما عند تطبيقها من قبل اجلهات القضائية ألن العبارات الواردة يف 

 عبارات فضفاضة أحيانا و غري 9 مكرر 87 مكرر، 87ادة النصوص اخلاصة السيما نص امل

دقيقة أحيانا أخرى، و هذا بعيد عن سيادة القانون ألن األخري كلما كان مبهما كلما طغى 

و حنن ال نؤيد هذا الرأي فيما ذهب إليه حبيث أننا جند يف أغلب ) 2(مبدأ سيادة السلطة 

  .ن صميم السياسة اجلنائية للمشرعاألحيان غموض النصوص و عدم وضوحها يكون م

  
                                                

 حبيث 06/23 انون ق09 و نص م ،156/66 رقم من القانون 09 حبيث يربز ذلك عند إجراء مقارنة بني نص م -)1(
ع قبل إلغاء ، ق 08مت إضافة احلجر القانوين و احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية اللتان نصت عليهما يف نص م 

  احلقوق قبل اإللغاء تنص على احلرمان من بعض08  املادة مع تغيري طفيف، حيث،06/23انون مبوجب نفس الق
، باإلضافة إىل احلقوق )التعميم( فتنص على احلرمان من احلقوق الوطنية 06/23 املعدلة ق 09 أما املادة  السياسة،

ية ضمن العقوبات التكميلية، مع إضافة بعض املدنية العائلية و هو ما يفهم على أساس أنه عملية دمج للعقوبات التبع
  .العقوبات التكميلية اجلديدة

 الفرق بني الدولة القانونية و الدولة البوليسية، كون األوىل تعتمد على مبدأ الشرعية و سيادة  حجة هذا الرأي أن-)2(
 :أنظر. الثانية فالسلطة فوق كل قانونما القانون، و الثانية مبدأ سيادة السلطة، و مفاد األول أن القانون فوق اجلميع أ

  .81ص املرجع السابق، . ، املواجهة اجلنائية لإلرهاب1، جموسوعة القانون اجلنائي لإلرهابحممود صاحل العاديل 
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  تطبيقات نظام اإلعفاء و ختفيف العقوبة :املطلب الثاين
 التشريعات تنص على عقوبات اجلرائم و حتددها سلفا، و يتم بذلك بوضع معظم  

ضي أحيانا تالعقوبات بني حد أدىن و حد أقصى، و رغم هذا فقد تقترن اجلرمية بظروف تق

و عن اجلاين، و هو ما يسمى ظروف التخفيف و ظروف التشديد،        ختفيف العقوبة أو العف

  .و وفق هاذين النظامني ترسم السياسة اجلنائية لكل دولة

 املتعلق 66/156ذ صدور األمر رقم و التشريع اجلزائري عرف هاذين النظامني من  

ت بصدور القانون العقابية تغريسياسة املشرع ات، غري أن امللفت لالنتباه أن بقانون العقوب

 املعدل و املتمم لقانون العقوبات، واجتهت حنو التشديد بعد التنامي الغري مسبوق و 06/23

  .اخلطري لظاهريت اللصوصية و أعمال العنف، وارتفاع معدل اجلرمية املذهل

 العمل بالظروف املخففة واإلعفاء يف حاالت قليلة جدا، حيث خصها و حدد   

املبدأين كلما رأى يف ذلك مصلحة دف حماربة ظاهرة اإلرهاب و كجرمية خطرية ذين 

تشجيعا منه للمغرر م لالمتناع عن محل السالح يف وجه الدولة و حتفيزا هلم على العدول 

  :عن خيار العنف و سنتناوهلا بالتفصيل فيما يلي

  نطاق تطبيق الظروف املخففة و اإلعفاء : الفرع األول

ص على مبدأ األعذار املعفية و املخففة للعقوبة يف الفصل املتعلق بشخصية جاء الن           

  .ق ع 92، 91،  مكرر53، 53، 52العقوبة يف نصوص املواد 

             رهابية املشرع على األعذار املعفية أو املخففة عند تقنينه للجرائم اإلمل ينص          

              مما يعين كأصل عدم جواز تطبيق أحكام  ، 95/11يف األمـر و العقوبات املرصودة هلا 

 للجرائم املرتكبة ضد أمن  اليت تناولت اإلعفاء من العقوبة أو ختفيفها بالنسبة ق ع 92املادة 

 يف غياب النص اخلاص فإن القائم باجلرمية اإلرهابية  للقواعد العامةإال أنه و إعماالالدولة؛ 

و تشجيعا لغريه على العدول عن . يزا له على ترك اإلرهاب يستفيد من هذا اإلجراء حتف
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باإلضافة إىل نص املادة  ،و هو ما يعرف باإلحالة على القواعد العامةاألعمال اإلجرامية، 

 فقد استعملت السلطة اجلزائرية جمموعة من التدابري التحفيزية تشجيعا على ترك ق ع 92

و أخريا قانون املصاحلة ، الرمحة و الوئام املدين من بينها قانون ،طريقة اإلرهاب و العنف

 سلكوا طريق ن الذي تناول القسط األكرب من إجراءات العفو عن األشخاص الذي،الوطنية

  .و سنتناول ذلك باختصار الحقًا ألنه ليس من صميم حبثنا  اإلرهاب، 

  ة  ــــذار القانونيــاألع: أوال 
ترتب عليها رغم قيام اجلرمية و املسؤولية  هي حاالت حمددة يف القانون حصرا ي

اجلزائية عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذارا معفية، و ختفيف العقوبة إذا كانت األعذار 

، اإلبقاء على إمكانية تطبيق تدبري األمن ق ع 52و هذا ما نصت عليه املادة  خمففة فقط،

  ).ق ع 2قرة ف 52ادة م(ليه كسلطة تقديرية لدى القاضي على احملكوم ع

  .واإلعفاءالظروف املخففة : ثانيا 
 1982فيفري13املؤرخ يف  82/04الصادرة مبوجب القانون رقم  53طبقًا لنص املادة 

أنه جيوز ختفيف العقوبة على املتهم املدان إذا ثبت وجود ظروف خمففة لصاحله، و بقى 

، )1(يس أمرا مفروضا عليهتطبيق الظروف املخففة أمرا جوازيا متروكا لتقدير القاضي و ل

علما أن هذه الظروف ليست  06/23 نمبوجب القانو 53على نص املادة وقد أدخل تعديل 

و قبول الظروف املخففة لصاحل متهم يسمح بتخفيض العقوبة فقط دون  ،)2(للمتهم  حقًا

 و لنا حتقق الردعال أي أنه ال جيوز للقاضي الرتول بالعقوبة إىل درجة )    3(متكينه من الرباءة 

  .)4 (ح ذلك االعتماد على اجلانب الفقهي و اجلانب العمليييف سبيل توض

                                                
  .314ص ، 13/05/1982الة القضائية الصادرة بتاريخ  جمموعة األحكام، 1968 مارس 26جنائي -)1(
  .363 ص ع نفسه،، املرج17/12/1968 جنائي -)2(
  .441ص املرجع نفسه،  25/02/1969 جنائي -)3(
  .633، ص 1974ط العربية،  دار النهضة :، مصرالقانون اجلنائي مدخل أصول النظريةعلي راشد،  -)4(
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  .من الناحية الفقهية/ أ
 نشأ رأي ينادي بفكرة عدم جواز األخذ بالظروف املخففة يف اجلرمية اإلرهابية و 

وف رأي آخر يقول بإمكانية تطبيق الظروف املخففة إذا ما ادعت الضرورة ألن هذه الظر

  .املخففة تعترب حتفيزا للجاين على تركه اإلجرام

ملشرع اجلزائري مببدأ إعمال ظروف التخفيف يف اجلرائم العادية طبقا لنص  اأخذ  

ة على  و يف غياب النص اخلاص باجلرمية اإلرهابية يعترب ذلك إحالة ضمنيق ع 53املادة 

و قد . لتقديرية ضرورة لذلكقاضي املوضوع تطبيقا لسلطته االقواعد العامة كلما رأى 

اجلرمية   بظروف ختفيف مالئمة، و باعتبار حمو دراستنا،)جناية، جنحة(خص كل جرمية 

 للنصوص القانونية املستحدثة مبوجب  اخلطر و هي جناية، فإنه بتناولنااإلرهابية من جرائم

جاز  بظروف ختفيف موسعة، أين أبأن املشرع خص اجلناياتالتعديالت األخرية نرى 

.   سنوات سجن إىل  سنة حبسا10 – 05الرتول بالعقوبة لغري املسبوق يف السجن املؤقت من 

  . لتحقيق العقوبة يف حالة اجلاين غري مسبوق)1( حاالت4و بصورة عامة هناك 

 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة املقررة هي 10إمكانية الرتول بالعقوبة إىل : احلالة األوىل

  .اإلعدام

 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة املقررة هي 05إمكانية الرتول بالعقوبة إىل :  الثانيةاحلالة

  .املؤبد

 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة املقررة هي 03إمكانية الرتول بالعقوبة إىل : احلالة الثالثة

  .سنة 20 إىل10السجن املؤقت من 

 05 إذا كانت العقوبة املقررة هي من إمكانية الرتول بالعقوبة إىل سنة حبسا: احلالة الرابعة

  . سنوات10إىل 
                                                

  .264 مرجع سابق، ص ،23/06 رقم  ،الظروف املخففة و حالة العود على ضوء القانون:  مربوك مقدم-)1(
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  .التطبيقيةة ـمن الناحي/ ب
قبل النطق باالستفادة من التخفيف  جيب على رئيس حمكمة اجلنايات طرح السؤال 

 قانون 309،310املتعلق مبسألة الظروف املخففة بغرفة املداوالت طبقًا لنص املادتني 

لعقوبات فقد خص هذا اإلجراء املتمثل يف اإلعفاء أو ، أما قانون ا)1(إجراءات جزائية

              التخفيف يف اجلرائم اخلطرية و املاسة بأمن الدولة سواء كانت جنايات أو جنح باملادة

 .ق ع 92

حبيث يتيح هذا النظام للقاضي استبدال العقوبة األصلية املقررة قانونا للجرمية بعقوبة 

تخفيف بفكرة العدالة و املسؤولية العقابية فعلى قدر املسؤولية أخف منها و ترتبط فكرة ال

   .)2(يكون العقاب

  .اإلعفاء من العقوبة -1
 فقد مت حتديد احلاالت اليت يستفيد فيها اٍإلرهايب من ق ع 92ملادة ا باستقرائنا       

  :  هـــيتضمنت ثالث حاالتاإلعفاء، حبيث 

   .ةـ اإلعفاء من العقوب-/ أ

منه من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن يستفيد 

و املشرع يف هذه ،  1 فقرة 92الدولة قبل البدء يف تنفيذها أو الشروع فيها حسب املادة 

 أي اإلبالغ بشرط أن تكون  اهليئة املبلغة إدارية أو ،احلالة حدد العمل املوجب لإلعفاء

  . بهقضائية، و غري ذلك ال يعتد

                                                
ق إ ج تتعلق بسري املداوالت لدى حمكمة اجلنايات مع اإلشارة إىل أن السهو عن ذكر  310-309 املادتان -)1(

السؤال املتعلق بالظروف املخففة ال يترتب عليه البطالن مىت ثبت أن احملكمة منحت املتهم ظروف التخفيف و نزلت 
  .2002سنةشورات باريت، الطبعة الثانية،  قانون اإلجراءات اجلزائية، منأنظر. قوبة دون احلد األدىن املقرر هلابالع

  .575ص ، 1964، 2 مطبعة النهضة، ط: ،القاهرة- القسم العام-مبادئ يف التشريع العقايب املصريرؤوف عبيد، -)2(
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اجلرمية، أو الشروع  -العمل اإلرهايب-و كذلك اشترط أن يكون التبليغ قبل تنفيذ 

                   فيها فال فائدة ترجى من التبليغ عن عمل يكون اإلرهايب قد انتهى من تنفيذه كفاعل أصلي

 هلم من  العصابات مبجرد صدور أول إنذارن مانسحبواأو شريك، باإلضافة إىل اجلناة الذين 

قبل السلطات املختصة بشرط عدم توليهم قيادة تلك العصابة و عدم قيامهم بأي عمل 

  .ق ع 4 قرة ف92إجرامي املادة 

 املصاحلة الذي تبىن مبدأ عدم املتابعة القضائية،وهي نتكملة لذلك  صدر قانو

تمع تقترب من صور اإلعفاء من العقاب يف توفر شرط إلقاء السالح والعودة لصفوف ا

ومساعدة الدولة يف القضاء على العناصر اليت مل تستجب لنداء املصاحلة كتعبري عن التوبة 

  .احلقيقية

  ــة العقوبضـ ختفي-ب
درجة واحدة دون اإلعفاء إذا كان اإلبالغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو ختفض 

  .ق ع 02قرة  ف92الشروع فيه و لكن قبل بدء املتابعات و هذا ما نصت عليه املادة 

 كما ختفض درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلني أو الشركاء -

   . املتابعاتوذلك بعد بدءيف نفس اجلرمية 

 قبل ن املشرع مل حيددها سلفا للظروف املخففة وكما هو معلوم فإأما بالنسبة

ها لفطنة القاضي ليستخلصها ولكن ترك كما فعل بالنسبة لألعذار بنوعيها، 06/23القانون 

ولقد أجاز املشرع للقاضي أن يرتل إىل ما دون احلد املقرر قانونا يف حال  من وقائع القضية،

ال ميكن يف كل احلاالت أن تكون ''  :8مكرر  87 فحسب نص املادة توافر هذه الظروف

  : أقل من) 1(عقوبات السجن املؤقتة الصادرة تطبيقًا ألحكام هذا األمر 

  .شرين سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن املؤبدع -
                                                

  .املتضمن تعديل قانون العقوبات 25/02/1995املؤرخ يف  95/11 املقصود به األمر رقم -)1(
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، اليت يقرر فيها القانون ''النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن املؤقت -

 .عقوبة اإلعدام

باإلضافة إىل أنه قرن شرط االستفادة من ظرف التخفيف بشرط التبليغ و التمكني     

  .لنيمن القبض على الفاع

باإلضافة إىل وجود نوع من الغموض عند استعمال املشرع عبارة العقوبة الصادرة،     

حسب ن فمن املعين بإصدار قرار ختفيف العقوبة عبارة الصادرة قد يكون هلا تفسرياحبيث 

وز له ختفيف العقوبة  هل يقصد أن قاضي احلكم ال جيتساؤل الدكتور أحسن بوسقيعة؛

 يقصد أنه و بعد النطق باحلكم مينع على السلطة القائمة بتنفيذ عند إصدار احلكم ؟ أم

 لذلك البد للمشرع من استعمال عبارات دقيقة رفعا ألي )1(العقوبة ختفيفها عند تنفيذها 

لبس و منعا ألي تعسف، و حىت ال يلجأ رجال القانون إىل تفسري النصوص وفقًا لقناعام، 

  . ارسة القضائيةفنكون أمام رأي فقهي يناقض املم

 بإجراء مقارنة بسيطة مع املشرع املصري األكثر وضوحا يف عدم جواز األخذ     

من ) د(مكرر  88فحسب صريح نص املادة  التخفيف ما عدا يف حاالت حمددة، بظروف

يطبق على كافة اجلرائم اإلرهابية و ال يستثين من ذلك إالّ :" قانون العقوبات املصري

رر فيها القانون عقوبة اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة فيجوز الرتول األحوال اليت يق

يف هذه املادة يوجه  و هو) 2('' سنوات 10بعقوبة اإلعدام إىل األشغال املؤقتة اليت ال تقل عن 

 احلكم بتركه له قدر من السلطة التقديرية يستطيع من خالهلا أن يقضي يخطابه إىل قاض

ة املناسبة اليت ترضي شعور العدالة، و حمكمة املوضوع وحدها من على كل متهم بالعقوب

 يميلك سلطة تقديرية يف إثبات توفر الظروف املخففة من عدمه، أو بعبارة أخرى قاض
                                                

، حبيث رجح االحتمال 50، ص الوجيز يف القانون اجلنائي العاميعة يف كتابه التحليل الذي تناوله أحسن بوسق-)1(
  .و هو عبارة العقوبة الصادرة أي أن املشرع يقصد منع السلطة التنفيذية من ختفيف العقوبة   الثاين 

  .2005اإلسكندرية، سنة طبعة مقانون عقوبات مصري، ) ج( مكرر 88 املادة -)2(
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 عقوبات مصري من عدمه، عكس -ج–مكرر  88 املوضوع حر يف تطبيق نص املادة

 باإلضافة إىل سكوته ،8كرر م87املشرع اجلزائري الذي استعمل عبارة غامضة يف نص م 

  و  ؟أيستفيد من التخفيف أم ال، كما سبق بيانه عن مصدر من حكم عليه بعقوبة اإلعدام 

  .هي مسألة على املشرع توضيحها

قد تباينت االعتبارات اليت أدت باملشرع إىل اعتماد أسلوب اإلعفاء و التخفيف من ل    

 ما بني اعتبارات سياسية، قانونية أو عملية رغم خطورالعقوبة أحيانا يف هذه اجلرمية ا

  )1(. للتخفيف من تأثري على اجلماعات اإلرهابية عند توبة أعضاءها

                 لقـد استعان املشرع اجلزائري يف سبيل مواجهة اجلرمية اإلرهابية بالنصوص اخلاصة

ناه صرحيا عندما نص و القواعد العامة، خاصة يف جمال اإلعفاء و ختفيف العقوبة، ووجد

             فقرة 92  املادة يف  حتقق شروط اإلعفاء، و هو ما تناولته )2(على أن يكون اإلعفاء وجويب 

 على عكس املشرع املصري الذي - و هو نص عام- و قد مث التطرق له سابقًاع أوىل ق

  .ا و مرة جوازياجعل اإلعفاء من العقوبة مرة وجوبي

  :االعتبار التشديد الذي يطبع عقوباا وكذلكفإذا أخذنا بعني 

  .القانون العام تطبق على اجلرائم الواردة يف ق ع 53أن املادة - 1

ضمن أحكام قانون  95/11إن املشرع قام بدمج اجلرائم اإلرهابية اليت نص عليها األمر - 2

  .العقوبات

نه  وعليه فإق ع 53 املادة ماحكأنه ال يوجد نص يستثين اجلرائم اإلرهابية من تطبيق إ - 3

جيوز للقضاة تطبيق الظروف املخففة عند النظر يف اجلرائم اإلرهابية باعتبارها ضمن السلطة 

                                                
  .60ص مرجع سابق، .اجلرمية اإلرهابيةلسميع مطر، عبد الفتاح عبد ا -)1(
املتعلق مبكافحة اإلرهاب  1992 لسنة 97 قانون -هـ-مكرر  88 تناول املشرع املصري اإلعفاء يف نص املادة -)2(

يعفى من العقاب املقرر للجرائم املشار إليها يف هذا القسم كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات '': حبيث نصت
  .و هنا اإلعفاء وجويب. ''...ارية أو القضائيةاإلد
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 ق،ع عندما تكون العقوبة )1فقرة  53مادة (م اوإعماال  للنص الع .التقديرية املخولة هلم

 املؤقت وهي قراءة ال فانه ميكن الرتول بالعقوبة إىل السجن املقررة قانونا هي اإلعدام؛

حيث أا ختفض العقوبة من السجن املؤبد إىل السجن  ،8 مكرر 87تستقيم مع أحكام املادة

 ق،ع 53سنة وبذلك تصبح عقوبة السجن املؤبد إذا ما طبقنا عليها املادة 20املؤقت ملدة 

 بتطبيق سنوات سجن 10أكرب من العقوبة املطبقة على عقوبة اإلعدام يف حال ختفيفها وهي 

  .النص العام

                  ويف ظل هذا الغموض يقوم القضاة بتطبيق القواعد العامة املكرسة باملادة    

  .وكما سبق القول جيب أن يوضح املشرع ذلك بنص ،ق ع 53

  99/08 العقوبة يف إطار قانون فاإلعفاء من املتابعة وختفي: الفرع الثاين
  .ـةاإلعفاء من املتابع:  أوال 

ال يتابع قضائيا من سبق أن انتمى إىل '' : أنه)1( 99/08 انونق 03ورد يف نص املادة      

      داخل الوطن أو خارجه، و مل يرتكب ع ق3 مكرر87إحدى املنظمات املذكورة يف املادة 

 مكرر قانون العقوبات أدت إىل 87أو يشارك يف أية جرمية من اجلرائم املذكورة يف املادة 

        خص أو سبب له عجزا دائما أو اغتصابا أو مل يستعمل متفجرات يف أماكن عمومية قتل ش

أشهر ابتداء من تاريخ  06أو أماكن يتردد عليها اجلمهور، و الذي يكون قد أشعر يف 

 القانون السلطات املختصة بتوقفه عن كل نشاط إرهايب أو خترييب و حضر اصدور هذ

  .''طاتتلقائيا أمام هذه السل

  : و حسب هذه املادة فاإلعفاء و جويب كلما توفرت شروطه

  . ق ع3 مكرر87 انتماء املبلغ إىل منظمة إرهابية نص املادة /أ

  .ع. مكرر ق 87عدم ارتكاب جرمية من اجلرائم املذكورة بنص املادة /ب
                                                

  .، الفصل الثاين، املتعلق بالوئام املدين1999 /07 /13 الصادرة يف 46اجلريدة الرمسية رقم -)1(
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فيد    يست أشهر من صدور القانون، أي أن املبلغ ال 06 ضرورة إشعار السلطات يف أجل /ج

  .من اإلعفاء بعد فوات املهلة الزمنية

        ضرورة إبالغ السلطات املختصة و نالحظ أنه مل حتدد السلطة املختصة يف هذا النص /د

   )1 (.و إمنا ترك الباب مفتوح أمام السلطات اإلدارية، القضائية، املدنية، العسكرية

          و ليس بعد إلقاء القبض، مث أضافتاحلضور التلقائي أي أن العدول يكون اختياريا / هـ

ة أخرى تستفيد من اإلعفاء وفق نفس الشروط ـفئ 99/08 القانونمن ) 2( 04املادة 

لن يتابع الشخص الذي '' املذكورة أعاله حبيث 99/08انون  ق03املنصوص عليها يف املادة 

  .''ةـات املختصـط أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وسلمها للسل كان حائزا أسلحة

 أشهر من تاريخ صدور القانون فإنه ال يسري هذا 06 بتحديد املشرع مدة             

فقرة  92 بني نص املادة االقانون على احلاالت اليت تستسلم بعد هذا التاريخ، و هنا جند لبس

 ق ع ال أوىل ف 92 املادةكون اإلعفاء حسب نص  99/08 انون ق03و املادة   ق ع،أوىل

  .يسري على احلاالت اليت بدأ فيها التحقيق ألن اإلبالغ كان قبل بدأ التنفيذ أو الشروع فيه

من جهة تنص على أن حضور اجلاين ، ف ففيها غموض99/08 انون ق03أما املادة     

 على أنه يستفيد من 99/08 انون ق36جيب أن يكون تلقائيا، و من جهة ثانية تنص املادة 

 األشخاص املتهمون املسجونون أو غري املسجونون عند تاريخ 99/08أحكام القانون 

ق ع جند ثغرات كان )  92 مادة(، و النص العام 99/08 و مبقارنة النص اخلاص )3(صدوره

  .99/08على املشرع إعادة النظر فيها لو مل يتم توقيف العمل بالقانون 
                                                

  .املتعلق باستعادة الوئام املدين، الفصل اخلامس منه 99/08 انون ق30 املادة-)1(
         ،03 يف املادة - ال–هو أن املشرع استعمل حرف نفي  08 /99 انونق) 04، 03 ( أول ما يالحظ على املادتني-)2(

، و هو ما يفهم على أنه حتفيز أكثر لألفراد املنتمني للجماعات اليت تستعمل -لن- 4و حرف جزم و تأكيد يف املادة 
  .املتفجرات، نظرا خلطورة الوسيلة املستعملة يف اجلرمية اإلرهابية

 أن هذا القانون يطبق بأثر رجعي دون النظر إىل كون اجلاين تقدم إىل 99/08 انون ق36 ةاداملاملفهوم من نص -)3(
   . .ر على ذلكـالسلطات تلقائيا أم أجب
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 .99/08ة يف إطار القانون ـ ختفيف العقوب/ ثانيا 

 ق ع، فقد استفاد مرتكب اجلرمية اإلرهابية من 92ة على ما جاء يف نص املادة زياد    

 حبيث يستفيد األشخاص )1(99/08 قانون 27إجراءات ختفيف العقوبة و تناولت ذلك املادة 

 ق ع و الذين أشعروا السلطات املختصة بتوقفهم عن 3 مكرر87 املادةبنص  يناملذكور

  :شرط أمائيا أمامها برهايب، و حضروا تلقالنشاط اإل

  . يرتكبوا جرمية التقتيل اجلماعيمل/أ

 . يستعملوا متفجرات يف أماكن عموميةمل/ ب

  : و يكون ختفيف العقوبة كما يلي

 اإلعدام أو املؤبد ختفض العقوبة ملدة ياملنصوص عليه قانونا هت العقوبة  إذا كان-1

  .ا سنة سجن12أقصاها 

2-ا ختفض العقوبة إىل مدة 20ها األقصى ال تتجاوز  إذا كانت العقوبة يف حدسنة سجن 

  .اسنوات سجن 07أقصاها 

  . سنوات10 سنوات عندما يساوي احلد األقصى للعقوبة املقررة 03 احلبس ملدة -3

  . احلد األقصى للعقوبة يف كل احلاالت األخرى إىل النصف-4

  .)2 (2000/03 العفو اخلاص الوارد باملرسوم الرئاسي رقم :ثالثا

 املتعلق 99/08 انون ق41 ةتطبيقًا ألحكام املاد'': املادة األوىل على أنه نصت     

 من املتابعات األشخاص الذين سبق هلم االنتماء إىل منظمات ىباستعادة الوئام، فإنه يعف

   )3 (.''قررت بصفة إرادية و تلقائية إاء أعمال العنف و وضعت حتت تصرف الدولة كليا

                                                
  . وما يليها14ص ،2007ط  دار هومة،: املدين واملصاحلة،اجلزائرممساعني شامة،مدونة الوئا-)1(

  
  .01/01/2000 املؤرخ يف املتضمنة العفو اخلاص، 12/01/2000 الصادرة يف 01اجلريدة الرمسية رقم -)2(
  . هذا العفو كان خاصا مبجموعة من األفراد مت ذكرهم مبلحق خاص ذا املرسوم-)3(
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  .06/01  مبوجب األمر وخفضهااإلعفاء من العقوبة: ع الثالثالفر
 املؤرخ 06/01 مبوجب األمر رقم الصادر  تناول قانون املصاحلة الوطنية     

 ثالث أنظمة قانونية ينضوي حتت إىل ميكن تقسيمها اإلجراءات جمموعة من 27/02/2006

  :أحكامها جمموعة من التائبني تتمثل فيما يلي

  . الدعوى العموميةانقضاء /أوال
وتتضمن إبطال املتابعات القضائية ،  جمموعة إجراءات رامية إىل استتباب السلمهي    

  .يف حق األفراد الذين يسلمون أنفسهم ويتعاونون مع السلطات على حماربة اإلرهاب

      ، 95/11 عليه يف األمر ا كل من ارتكب فعالً منصوصيستفيد من  هذا اإلجراء     

و يفهم من خالل ، فعال املرتبطة ا، عندما يسلّم نفسه إىل السلطات املختصةو كذا األ

املتعلقة  95/11 املذكور أعاله أنه يتم توقيف العمل بنصوص 06/01 انون ق4املادة نص 

  .باجلرمية اإلرهابية عمالً بقاعدة اخلاص يقيد العام ملصلحة من توفرت فيه الشروط
، على مجيع األشخاص 2000رجعي إىل غاية سنة ر ـبأث 06/01يطبق األمر  و    

  .ق ع 02املسجونني ألنه أقل شدة بالنسبة هلم تطبيقًا لنص املادة 

يطبق بأثر فوري على كل األشخاص ": ص على أنهتنف 06/01 انون ق05 املادةأما     

يدة  أشهر يبدأ سرياا ابتداء من نشر األمر يف اجلر06الذين ميثلون طوعا يف أجل أقصاه 

 و يستشف حسن النية )1( ضرورة أن يكون املستفيد من هذا األمر حسن النية مع .الرمسية

 سلطة  االامولغرفة ،10 مكرر 87- مكرر 87بالكف عن ممارسة اجلرائم املذكورة باملواد 

  .تقدير وجوده من عدمه

                                                
 حسن النية أمر نسيب، و لغرفة االام سلطة تقدير الوقائع و األعباء، كما أن هلا الصفة لتقدير القصد أو سوء -)1(

:  الصادر عن الغرفة اجلنائية بتاريخ227528في عليه الطابع اجلنائي، القرار رقم  الفعل أو يض جيرمالنية الذي
  .199 ص ،2003  الة القضائية، عدد،21/12/1999
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ا و مل  بانقضاء الدعوى العمومية إذا كان اجلاين حمبوس06/01يستفيد من األمر     

  .06/01  ق09املادة و هذا ما تناولته ) 1(يصدر عليه حكم ائي 

 من إجراء انقضاء اذين مل يستفيدوالاألشخاص :"  نصت06/01 انون ق16أما املادة     

الدعوى العمومية يستفيدون من العفو طبقًا ألحكام الدستور، إذا كان حمكوم عليهم ائيا 

  ".ةباستثناء من ارتكب جمازر مجاعي

  وــــنظام العف: ثانيا
 األشخاص احملكوم عليهم ائيا بسبب ارتكام أو مشاركتهم يف يستفيد منه    

 إىل 7مكرر 87 واملادة 2 فقرة 6مكرر 87مكرر إىل  87 منارتكاب أفعال نصت عليها املواد

ملؤرخ  ا06/106 ألحكام املرسوم الرئاسي رقم ا واألفعال املرتبطة ا وذلك تطبيق1مكرر 87

 العفو عمال باألمر املتضمن املصاحلة الوطنية طبقا لنص إجراءات املتضمن 07/03/2006يف

 الذين ،ويستثىن من هذا اإلجراء احملكوم عليهم ائيا06/01 من األمر 16 و 07 املادتني

 العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا نارتكبوا جمازر مجاعية واستعمال املتفجرات يف األماك

  .هاعلي

  ةـض العقوبـختفي:اـثالث
 كل شخص حمكوم عليه ائيا بسبب مشاركته أو ارتكابه يستفيد من هذا اإلجراء    

إىل             مكرر  87، واملادة 2فقرة  6 مكرر 87ىل مكرر إ 87فعال أو أكثر منصوص عليه باملواد 

الدعوى العمومية أو  واألفعال املرتبطة ا بشرط عدم االستفادة من انقضاء 10 مكرر87

  .06/01 من األمر 18العفو حسب نص املادة 

                                                
 و رجعوا إىل ممارسة اجلرمية 06/01 األمر األشخاص الذين استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية مبوجب -)1(

 املؤرخ يف 06/01 األمر 20 ، و هذا ما تناولته املادةعقوبات املتعلقة بالعوداإلرهابية تطبق عليهم أحكام قانون ال
  . املتعلق باملصاحلة الوطنية27/02/2006
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ن باخلارج أو الداخل واجلاري البحث عنهم وكما يستفيد منه األشخاص املقيم    

أشهر من صدور  ةست للسلطات املختصة خالل  ما سلموا أنفسهم طواعيةإذا إرهابيةجلرائم 

ئي من القضاء جتاههم طبقا لنص  وذلك بعد صدور حكم ا31/09/2006األمر إىل غاية 

  .06/01من األمر  19املادة 

   التخفيف و احلكمة من تقريرمها وأثر اإلعفاء: عـالفرع الراب
  اء و التخفيف ـ أثر اإلعف/أوال 
 رغم بقاء السلوك اإلجرامي على أصله من اجلرمية، و رغم توفر شروط املسؤولية     

والقانون   ق ع،أوىل   ف92فر شروط متضمنة يف املادة  إال أنه نتيجة لتو)1(اجلزائية للجاين 

املتعلق باملصاحلة الوطنية؛ فإنه ترفع العقوبة عن اجلاين أو توقف  06/01 ألمرو ا 99/08

 و أهم ميزة يف ذلك هو أن اإلعفاء من العقوبة أو املتابعة يقتصر على ،املتابعة القضائية

كقاعدة عامة ) 2(عويض املدين فهو حق للضحية و ال يشمل اإلعفاء من الت اجلزاء اجلنائي

 مدنيا عن الضرر الناتج عن سلوكه اإلجرامي و استثناًءا تتحمل الفاإلرهايب يبقى مسؤو

 وقد صدرت مراسيم تنفيذية ،الدولة أعباء دفع التعويض لصاحل ضحايا األعمال اإلرهابية

يكون '': بأن  99/08 انونق 40، حيث نصت املادة )3(تكفل تعويض ضحايا املأساة الوطنية 

الدفع على عاتق الدولة اليت حتتفظ بدعوى الرجوع ضد املدين لكي تسترجع عند االقتضاء 

  .''املبالغ اليت دفعتها

                                                
  .688السعيد مصطفى السعيد، املرجع السابق، ص -)1(
           ة، املتضمن احلق يف التعويض جراء األعمال اإلرهابي 13/02/1999املؤرخ يف  99/47املرسوم التنفيذي رقم -)2(

                ، 2003نشرة داخلية لوزارة العدل سنة ، 03/06/2003الصادر بتاريخ  70098و اإلجراءات املتبعة، أنظر القرار رقم 
   . املرجع نفسه،01/07/2003الصادر بتاريخ  13645و القرار رقم 

 املؤرخ 99/08القانون  من 40فية تطبيق املادة  احملدد لكي20/07/1999  املؤرخ يف99/144املرسوم التنفيذي رقم -)3(
  . املتعلق باستعادة الوئام املدين31/07/1999يف 
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و اجلهة .  ''احلق يف التعويض تدفعه الدولة: " على أن01/ 06  األمر37نصت املادة     

  .اخلطاب موجه لقاضي احلكماملختصة بتقرير اإلعفاء هي احملكمة املختصة ألن 

ات مل يتناوله قانون العقوبات و لكنه عوجل يف إطار تنظيمي ـ موضوع التعويض     

املتعلق بالتعويض عن  10/04/1994 الصادر بتاريخ 94/86عن طريق املرسوم التنفيذي رقم 

ادر بتاريخ  الص)1( 97/49األضرار اجلسدية الناجتة عن األعمال اإلرهابية و املرسوم التنفيذي 

املتعلق بالتعويض عن األضرار النامجة عن عمل إرهايب أو حوادث وقعت أثناء  12/02/1997

املتعلق  28/02/2006 املؤرخ يف 06/93 مث املرسوم الرئاسي رقم )2(مكافحة اإلرهاب 

  )3 (.بتعويض ضحايا املأساة الوطنية

  . احلكمة من اإلعفاء و التخفيف/ ثانيا
ادية دد اتمع من حيث القانون العام أو ما يسمى باجلرمية العإذا كانت جرائم  

فاجلرمية اإلرهابية دد كيان الدولة من حيث البقاء و االستقالل و السيادة، و ملا متاسكه، 

كانت السياسة اجلنائية تقوم على أساس تغليب املنفعة االجتماعية اليت حيققها عدم العقاب 

            زائري جلأ إىل فتح باب التوبة أمام كل من انتمى إىل منظماتأحيانا؛ فإن املشرع اجل

 و هذا ما ،ليهرعية و اتمع بشرط عدم العودة إبالدولة و الشأو مجاعات عملها املساس 

 أما النصوص اخلاصة و املتمثلة يف قانون . ق ع أوىل فقرة 92تناولته بادئ األمر املادة 

  إطار املصاحلة الوطنية و اليت أفادت اإلرهابيني من اإلعفاء يف  و،الوئام املدينو الرمحة، 

                                                
  .13/02/1999  املؤرخ يف99/47 مت إلغاء العمل به مبوجب صدور املرسوم التنفيذي 97/49املرسوم التنفيذي -)1(
 قضية 2004ة داخلية لوزارة العدل سنة  عن جملس الدولة، نشر10/02/2004 الصادر بتاريخ 12148القرار رقم -)2(

  .1994وقعت سنة 
 املتعلق بتعويض 06/93  املتعلقة و املتضمنة املرسوم الرئاسي رقم28/02/2006 املؤرخة يف 01اجلريدة الرمسية رقم -)3(

  .ضحايا املأساة الوطنية
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الشروط احملددة فهي األخرى شجعت على التوبة و فتحت هلؤالء باب العودة و االندماج 

  )1(من جديد يف اتمع 

 باإلضافة إىل أن اإلعفاء هو أسلوب جلأت إليه أغلب التشريعات املتعلقة مبكافحة 

بية ملا يسببه إقدام اجلاين على اإلبالغ، أو التوبة داخل صفوف اإلرهابيني من اجلرمية اإلرها

و كأن املشرع و بأسلوب قانوين ) 2(اضطراب و عدم توازن فيحدث التشتت و االنشقاق 

   ) 3(.أراد التوصل إىل نتائج عجزت حلول أخرى عن حتقيقها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
قانونية للجرمية اإلرهابية، أنظر ا الأغلب التشريعات تبنت نظام اإلعفاء من املتابعة أو العقوبة خالل مواجهته-)1(

  . و ما بعدها208، املرجع السابق، ص اجلرمية اإلرهابيةعصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، 
اجلماعات اإلرهابية تستعمل أسلوب الضغط النفسي على أعضاءها، و ختويفها من أن االستسالم مصريه اإلعدام -)2(

، لكن املشرع بتبنيه أسلوب اإلعفاء يف اجلرمية هإلرهايب من جديد إىل صفّأو املؤبد و أن اتمع يرفض دعوة ا
ض العمل فز األعضاء على العصيان و رفحياإلرهابية حياول تكذيب مزاعم قيادات اجلماعات اإلرهابية من جهة و 

رهاب على املستويني دراسة حتليلية لظاهرة اإل سالمة إمساعيل حممد، املسلح مقابل عفو الدولة، لالطالع أكثر أنظر
  .177، ص 1999 طدار املعارف،: القاهرة، الوطين و الدويل

 اجتاه املشرع إىل اعتماد أسلوب اإلعفاء من العقوبة أو التخفيف يف اجلرمية اإلرهابية على غرار اجلرمية العادية، -)3(
  .هة األمنية خالل عشرية كاملة ما عجزت عن حتقيقه املواج)رغم االنتقادات(توجه صائب حبيث حقق هذا األسلوب 
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  ملخص الفصل الثاين
ات املشرع اجلزائري من الناحية اإلجرائية دهوا جمدراستنمن عرضنا فيما تقدم 

 ت تطور؛صكثر من عشرية من الزمن للعديد من النصودار أمن خالل سنه على م والعقابية

 أو ، من حيث تشددها وصرامتها سواٌء، احمليطة باجلرمية اإلرهابية بتغري الظروفتتغريو

  .إلرهابمرونتها تبعا ملا اقتضته السياسة اجلنائية ملكافحة ا

 الناحية اإلجرائية اعتمد املشرع باإلضافة إىل القواعد العامة اليت تطبق على من 

 مرحلة يفاجلرائم العادية على قواعد خاصة تتماشى و خصوصية اجلرمية اإلرهابية سواء 

 د صالحيات الضبطية القضائية يف مرحلة البحثمدحيث التحري أو التحقيق أو احملاكمة، 

كذلك االختصاص احمللي يف متابعة اجلرمية ، حيث مل وا خيص التفتيش ، و التحري فيم

ج، و كذلك جعل اختصاصهم عل مستوى إ  ق 47 و 45املادتني يقيدهم باخلضوع لنص 

 يف مرحلة التحقيق ، إذ وسع هنفس  و هو األمر،التراب الوطين إذا تعلق األمر جبرمية إرهابية

د و مد،يده يف إجراء التفتيش بامليقات الزمين من سلطات قاضي التحقيق، حيث مل يق

ا بالنسبة ملرحلة احملاكمة و مع وجود القواعد العامة، م أ.اختصاصه على املستوى الوطين

  .هناك استثناءات تتعلق بنظر اجلرمية اإلرهابية املرتكبة من قبل احلدث أمام حمكمة اجلنايات

بات جنائية مشددة تبعا خلطورة هذه أما من الناحية العقابية فقد رصد املشرع عقو

         .شروطها اجلاين من االستفادة من ظروف اإلعفاء و التخفيف يف توفر مكن واجلرمية 

      التخفيف كان يرمي إىل حتقيق نتائجاإلعفاء و ةجدنا أن املشرع عند تطبيقه لقاعدو  

 ألجل القضاء رية سبال شىتد سلكت الدولة اجلزائوق .مل يتوصل إليها يف تشدده يف العقاب

 )عفا اهللا عما سلف( وصلت إىل درجة تطبيق قاعدة هرة الغريبة على اتمععلى هذه الظا

 املصاحلة الوطنية الذي جاء به  السلم ووذلك عن طريق احتضان الشعب اجلزائري مشروع
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تابوا من قبل أن  إال الذين ":مصداقا لقوله تعاىل ة عبد العزيز بوتفليقةفخامة رئيس اجلمهوري

 .34 املائدة اآلية سورة "مغفور رحي اهللا علموا أنتقدروا عليهم فا
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     الرمحن الرحيمبسم اهللا
  

فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون، ...﴿ 
    الذين آمنوا و مل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن 

    و هم املهتدون ﴾
  صدق اهللا العظيم                               

  
  من سورة املائدة 82 و 81اآليتني 
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مت حبمد  اهللا و عونه إمتام هذا البحث املتعلق بسياسة املشرع اجلنائي اجلزائري ملواجهة 

ظاهرة اإلرهاب، بعد مدة طويلة يف صحبة أهم الكتب اليت تناولت الظاهرة على الصعيدين 

 قد توصلنا العريب و احمللي، و مصاحبة ذوي االختصاص  من قضاة و حمامني و أساتذة، و

             ا املشرع اجلنائي عند تصديه لإلرهاب بالتجرمي ملراحل اليت مربفضل اهللا إىل أهم ا

  .و العقاب،حيث شهدت سياسته  يف حماربة اجلرمية اإلرهابية مراحل عديدة 

 اتسعت ظاهرة اإلرهاب يف اآلونة األخرية، و جتاوز صداها و أثرها حدود الدولة وقد

       فاكتسبت طابع العاملية، و أصبحت جرمية دد مصاحل الشعوب و الدول، و أمن ؛ةالواحد

  . و سالمة البشرية

 و مل تتوحد، واختلط مفهوم اإلرهاب مبفاهيم أخرى جلرائم املفاهيمحىت و إن تعددت 

  يؤكدون على أن العنف هو مسة جرائم عاديني قانون و أناسفقهاَءاجلميع من تشاه إال أن 

      قد أصبح العنف أهم صور اإلرهاب،  ل.اليوم، و الرعب و اخلوف هو أكثر اآلثار انتشارا

  . النفوذطو أصبح األخري عنصرا فعاالً يف اختاذ القرارات السياسية وبس

 أن يتدخل و يتعامل معه مشرع الطغيان، كان البد للدرجاتببلوغ اإلرهاب أقصى  

وب حماربته حماولة منه حتقيق الردع و مل يكن ذلك باهلني، و ما ملعاجلته و حصره، و تقنني أسل

 على صعوبة مواجهة الثغرات و عدم وحدة التشريعات و تغريها من فترة إىل أخرى إال دليالً

 النظام الذي يعيش متمرد علىالقانون لإلرهاب، و أحيانا استحالة املواجهة، ألن اإلرهايب 

  .ريعاتهحتت ظله، فكيف له أن يتقبل تش

قد تناولنا هذه اجلرمية يف بعض جوانبها املوضوعية و اإلجرائية بغرض اإلطالع على ل

ملستجدات القانونية لدى غريه امراحل تطور مسرية املشرع اجلنائي اجلزائري، و مدى مواكبته 

  .من التشريعات
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  . اتمع التشريع و القضاء وكذلك وجهة نظرصما خي تسجيل بعض النتائج يفب وقمنا     

  .ـعوص التشريـص خب:أوال

من تظهر عناية املشرع باجلرمية اإلرهابية من خالل نصوص املواد 

ذ حصر جمموعة من األفعال وجرمها ورصد املدجمة بقانون العقوبات، إ 10مكرر87إىلمكرر87

  .ملشددة باعتبارها جنايات و جرائم خطريةهلا العقوبات ا

 ،حلقوق واحلريات من جهةباد تعمد ذلك وهذا فيه مساس املشرع استعمل عبارات مرنة وق _

ال خيدم الغرض احلقيقي  ا  قدتفسري النص اجلنائي تفسريإىل ومن جهة أخرى يؤدي بالقاضي 

  .من توقيع العقوبة يف كثري من األحيان،و هو مقيد بالتفسري الضيق للنص اجلنائي

 مكرر  87ع أن يعيد النظر يف نص املادة على املشرباجلرمية اإلرهابية لتعريف لبالنسبة  - -

ن التعريف املطول للجرائم املوصوفة إرهابية كان ميكن االكتفاء ع؛ فبدالً 95/11من األمر 

و حتديد 95/11بذكر اجلرائم اجلديدة اليت مل يتضمنها قانون العقوبات قبل صدور األمر 

إذا ارتبطت بغرض إرهايب فهي و القول بأن كل جرمية من جرائم القانون العام  عقوباا،

 .جرمية إرهابية
 

مكرر جمموعة من اجلرائم تناوهلا بالقواعد العامة يف قانون 87 املشرع كرر بنص املادة -

العقوبات،وكان يكفي اإلشارة يف هذه النصوص األخرية إىل أن العقوبة تكون مشددة إذا ما 

  .اقترنت اجلرمية باإلرهاب،أو يتبع سياسة املكررات 

 عقوبة خصو  3مكرر87 اإلشادة و التشجيع و املساعدة بنص املادة يتاملشرع أورد جرمي _

واحدة هلا، يف حني أن كل واحدة من هذه اجلرائم تستقل بذاا عن األخرى و ختتلف من 

 فاملساعدة ؛ عقوبة لكل جرمية بنص مستقلسن وبالتايل البد من ،حيث درجة اخلطورة

  .دة واليت مل حتدد الوسائل املستعملة اوالتشجيع أخطر من اإلشا
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 10 مكرر87 عدم مواكبة بعض النصوص للجرمية مبجرد ظهورها كما هو احلال لنص املادة -

الذي جاء بعد فترة زمنية طويلة لظهور اإلرهاب أين جرم املشرع استخدام دور العبادة لغري 

عتبارها قطب مؤثر يف توجه غرض وجودها،وسكت عن باقي املؤسسات كاملدرسة واجلامعة با

ختدم الغرض  تعديال على النص،أو استحداث مادة مكررة بإدخالهلذا قدمنا اقتراحا .الشباب

  ).-1-10مكرر87 (  املادةولتكن

       كنا أمام كثرة النصوص القانونيةف، تنجد بنصوص قانونية كثرية العدد وجدنا املشرع اس-

 صدر املرسوم و .إذ مل يتم القضاء على اإلرهابأحيانا،و عدم جدواها على الصعيد امليداين 

املصاحلة الوطنية، ميثاق السلم ومث قانون الوئام املدين وبعده  95/11مث األمر  92/03التشريعي 

باستثناء النجاح النسيب لقانون املصاحلة الوطنية والذي حقق يف فترة وجيزة ما عجزت عنه 

 جيب أن ال خيرج أي نص تشريعي إال إذا سبقته دراسة ، أي1992 املتتالية منذ تالتشريعا

 ضحالة فاعليتهاة النصوص و كثرحقيقية، و وفرت له اإلمكانيات الضرورية من أجل جناحه، ف

     و هذه آراء املختصني يف امليدان، حمامني . دون املستوى املرجوتؤدي بالضرورة إىل نتائج 

وص يفترض أا مرحلية لكن مت اإلبقاء عليها رغم و قضاة و أفراد أمن باعتبار أن هناك نص

   .التوجهات اجلديدة للسلطة يف اجلزائر

 ا يف ا يزال العمل قائمما إذا كان ما ضرورة حتديد موقف املشرع من عقوبة اإلعدام، -

 جرائم القانون العام، كما هو عليه الشأن يف  تطبيقهااجلرمية اإلرهابية، أم أا عقوبة موقوف 

 من شأن وقف العمل ا يف جرمية خطرية كهذه أن ال حتقق الردع اخلاص و ال العام،وعلى و

  .ها  البحث عن بديل هلا حيقق الردع  بنوعيهئاملشرع قبل اختاذ قرار إلغا

ظروف التخفيف، و عدم التوسع يف ضرورة التوسع يف اعتماد حاالت اإلعفاء دون  -

ملنخرطني ا كتشجيع ،وذلك قانون عقوبات91نص املادة اقتصارها على اإلبالغ وفق ما جاء ب
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سرار اجلماعات، أو التخابر مع السلطات املختصة، أو حىت أيف اجلماعات اإلرهابية على إفشاء 

 .القضاء على عناصر إرهابية مقابل اإلعفاء

 املتخذة إن أبرز أسباب تراجع اجلرمية اإلرهابية يف اجلزائر تتعلق بفاعلية اإلجراءات األمنية -

 .من جهة وتطوير التشريعات واألطر القانونية اخلاصة مبحاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه ومتويله

إضافة إىل تعزيز األطر القضائية املختصة من خالل تنصيب األقطاب اجلزائية املتخصصة 

راض ، وإصدار قانون يسمح لألجهزة األمنية باعت)اخلطري(يف حماربة اإلرهاب واإلجرام املنظم

على الرغم من .املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب لتسهيل مهامها

  .االنتقادات املوجهة للمشرع كون هذه اإلجراءات يعتريها الكثري من املساس حبقوق الدفاع 

  :اءـوص القضـخبص:ثانيا

 األخريهذا سجلنا أن القضاء ساير املشرع من خالل استعماله املصطلحات اليت عرب ا 

  .فالقاضي يردد صوت العدالة عن تعريفه لألعمال اإلرهابية وهذا من صميم عمله

  إىلمكرر 87 إن الصياغة العامة اليت جلأ إليها املشرع يف النصوص القانونية من 

ممارسة سلطته التقديرية،معىن ذلك أن املشرع  يف  للقاضي أوسع نسبيا تترك جماال 10مكرر 87

ن قيده حبدين أدىن ال ميكنه الرتول عنه ة يف ضبط مقدار العقوبة حىت وإريترك للقاضي احل

وكأن املشرع بذلك جعل مقدار العقوبة املنطوق ا ال حيده قيد إال .وأقصى ال ميكنه جتاوزه 

  . اإلرهابية املاثلة أمامهقيد ميليه سالمة تقدير القاضي لدرجة خطورة ارم أو اجلماعة

 مت التأكيد على أن ذلك ال يعد )قضاة احلكم(القضائية املختصةجلهات إىل وبرجوعنا 

وإمنا السبب يكمن يف أن املشرع  حسب انتقادات البعض، عن مسؤوليته من املشرع ياًختل

 لذلك كان يف كثري من األحيان  يترك السلطة التقديرية سريعةوضع هذه النصوص يف فترة 

  . يبىن احلكم تبعا لقناعة القاضي اخلاصةللقضاة باعتبارهم أقرب منه للمجرم ومن مث
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اره كل  كان صارما العتببوقد أكد القضاة أن التشريع اجلزائري يف مواجهة اإلرها

رد إىل النص وأن القصور يف مواجهة هذه اجلرمية أحيانا ال ي اجلرائم اإلرهابية جنايات،

الصرامة بينهم يف تطبيق رد إىل القائمني على تطبيقه الختالف درجة التشريعي بقدر ما ي

  .النصوص القانونية

 أما القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا فأغلبها مؤيدة لألحكام الصادرة عن حماكم -

 يتم نقضها،خاصة تلك الصادرة يف ؛إذاجلنايات ما عدا ما كان منها متعلقا بفساد اإلجراءات

  . العشرية األوىل ملسرية املشرع

 ) حمكمة اجلنايات ( احلكما عنهدراصال ذلك التأييد هو أن اجلهة اجلنائية والسبب وراء

 على جمرد أسئلة وأجوبة ومن مث  فهي دائما األقرب ا وإمن،أحكامهاتعتمد على التسبيب يف  ال

  .إىل احلقيقة واحملكمة العليا حمكمة قانون

  ؛نةشريعات أخرى مقار فيما يتعلق بعدم نص املشرع على بعض اجلرائم اليت تناولتها ت-

يعترف هلذه التنظيمات  كالتسليح والتدريب فقد أرجع القضاة ذلك لكون املشرع اجلزائري ال

 بالوجود عند جترميه التأسيس وهي املرحلة األوىل ومن مث رفض اخلوض يف املراحل األخرى

               م شخص لتنظيم إرهايب ليوقع عليه العقاب وال يهم املشرع تدربهضفيكفي أن ين

  .فاجلرمية تامة مبجرد االنضمام أو تسلحه،

واملعنوي فقد ، واملادي،  الشرعي:جرمية اإلرهابيةلل ةالثالث ركاناأل أما يف جمال إثبات -

  .أخضعت للقواعد العامة املقررة للجرمية العادية

    .اتــاملقترح:اثالث

وقد أجاب الفالسفة قدميا  ل اتمع، ثار التساؤل دائما حول أسباب ارتكاب اجلرائم داخ-

حيث انتهى بعضهم إىل حتمية وجود اجلرمية يف كل جمتمع يتمتع بقدر من احلرية،ألن البعض 
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لكن ذلك ال يعين االستسالم هلا  قد يسيء استخدامها،فيرتلق إىل براثن الشر ووليدته اجلرمية،

  .فهي تفقد الكثري من املوارد البشرية واملادية 

-تمع اجلزائري جمتمع له خصوصياته، و جرمية اإلرهاب كظاهرة حديثة بالنسبة له ال ميكن  ا

مواجهتها بنصوص تشريعية مستوردة، ال تتماشى و األسباب املؤدية إىل ظهور اجلرمية، أو ال 

 إذ يف أغلب احلاالت اإلرهاب يف اجلزائر ولد لظروف ؛تتالءم و فكر اإلرهايب يف بالدنا

اقتصادية على عكس جمتمعات أخرى كان لألسباب املذهبية أو السياسية الدور اجتماعية و 

 على قد ال يكون له نفس األثر  و من مث ما قد ينجح  يف مواجهة اإلرهاب يف دولة ما. األكرب

ل عن قيم ز يف اهود الدويل حملاربة اإلرهاب دون التناكو ال بأس يف االشترا، اتمع اجلزائري

جلزائري و السماح لقوة دولية يف ضرب العقيدة اإلسالمية حبجة مكافحة اإلرهاب، اتمع ا

  .زال رمحة للعاملنيياألخري ال دين له، و ديننا كان و الهذا ألن 

-عن مواجهة جرمية اإلرهاب ألنه ال ميكن ردع إرهايب بقانون ال  القانون وحده عاجز 

 يف طرق أخرى لرده عن ما جلأ إليه إضافة إىل ، و من مث جيب التفكري بشرعية واضعيه يعترف

 باعتبار أن التطرف و اإلرهاب ينمان عن خلل ما أصاب هذا .املساعي اليت اختذا الدولة

األمنية أو  اتمع، فقد يكون اخللل من الناحية التربوية، التعليمية، االجتماعية، السياسية،

 و من مث وضع العالج الالزم لتطويق ،صيهمعرفة مكمن الداء فيسهل تشخوالبد من  غريها،

  . و البد من تكاتف مجيع اجلهود،الظاهرة و الوقاية من االنزالق إليها مرة أخرى

 اجلهات ةجيب أن يتحد جمهود املشرع مع إرادة اجلهات القضائية عند تطبيق النص، وصرام -

  .95/11ر  اجلرائم الوارد ذكرها باألمإحدىاألمنية يف مالحقة كل من يرتكب 

ليس املهم أن تكون املواجهة تشريعية ضمن قانون العقوبات أو قانون مستقل، و إمنا أن  -

  .تكون املواجهة جمدية و حمققة للردع
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لوب الوقاية ألا خري من إال بإتباع أس ذلك  ضرورة جتفيف منابع اإلرهاب و لن يتأتى-

 اإلرهاب الصارم لقانون مكافحة  وذلك بالتطبيقخاصة ما تعلق مبصادر التمويلالعالج، 

  .ومتويله

 و األكثر من ذلك فالشعب إذا عرف أحس أنه مشارك فيكون متجاوباً و إجيابيا و العكس -

 فإذا أخفيت عنه احلقيقة و استهني به فلن يكون إىل جانب نظام دولته رغم حبه ؛صحيح

ولته يف واد آخر، و لكي لبلده، فيضيع االرتباط و الثقة، و يصبح مهه يف واد، و طموح د

 من الشعوب على قدراا و إمكانياا و تضافر جهود أنظمتها التشريعية؛ البد من يتحصلُ

ألن السياسة اجلنائية منذ نشأا . توافر الثقة يف عدالة املشرع و القائمني على تنفيذ ما يشرعه

مواجهة أي جرمية من ثقافة إىل غاية اليوم تركز على ضرورة أن تستمد النصوص التشريعية يف 

و بذلك يتحقق اهلدف من توقيع ،اتمع و عاداته و تقاليده حىت يكون هلا القبول عند أفراده 

 ألننا نرى أن نفس اجلرمية يف جمتمعني )أي مكافحة اجلرمية يف ذلك اتمع(العقوبة أو التجرمي 

ك لو أجرينا مقارنة بسيطة بني  و الدليل على ذل،خمتلفني ال ميكن مواجهتها بنفس األسلوب

 اجلرمية اإلرهابية يف اجلزائر و طرق مكافحتها و اجلرمية اإلرهابية يف أي دولة عربية أخرى

  . على الرغم من أن اتمعات العربية تشترك يف بعض األفكار ،اا اختالفملوجدنا بينه

ل عملهم، و حييطهم  القائمني على تنفيذ القانون بصالحيات تسه املشرعد ضرورة أن مي-

بعقوبات جزائية إن هم ختاذلوا يف تطبيق القانون، حتقيقا للعدالة املنشودة و احلد من تفاقم 

  لن جتديالتطبيقيف و الصرامة اب الوعي و الدقة ـة يف غيـاجلرمية ألن النصوص التشريعي

  .نفعا

  

 انتهــــى



  ملخص باللغة العربية
  

اجلرمية اإلرهابية جمموعة من العوائق و الصعوبات نظرا الختالف بتعريف ال كتنفي  

 النظر بني الباحثني و الدول حول األسباب اليت خلقت الظاهرة، و بني من يراه أسلوبا ةوجه

ليها جديدا للتحرر، و هناك فريق آخر يرى يف اإلرهاب أقصى الصور البشعة اليت وصل إ

  .اإلجرام يف العصر احلديث

 الظاهرة اإلرهابية إال بعد التحول السياسي الذي شهدته  مل تعرفاجلزائر إن    

 مصطلح اإلرهاب أو اجلرمية اإلرهابية ضمن  قبل هذه الفترة مل جندإذات، يبداية التسعين

سلوب أمين، إال أن و تعاملت مع املظاهرة بأ. القواعد العامة من الناحية اإلجرائية و العقابية

 تشكل ت، الذي1992سبتمرب30 املؤرخ يف 92/03املشرع تدخل بإصداره املرسوم التشريعي رقم 

مبوجبه جهات قضائية خمتصة مبتابعة اجلرمية اإلرهابية بعد جترميه موعة من األفعال اليت هددت 

  .النظام العام و االستقرار داخل الدولة

 هالصالحيات جلهات التحقيق و كذا جهات احلكم، إال أنمن منح هذا املرسوم جمموعة 

    يف اجلانب العقايب95/11مر األألغي بقوة القانون مبجرد أن صدر  مل يعمر طويال و )املرسوم(

 أهم ين األمرينحيث كان هذ،  1995فيفري20 يف اجلانب اإلجرائي املؤرخني يف95/10و األمر 

ة اإلرهاب لذلك ركزنا عليه كمحور يف دراستنا،و تدخل من املشرع  على اإلطالق ملواجه

 يف إطار القواعد العامة  قبل ذلك جمموعة من األفعال اليت تناوهلا بالتجرمي95/11قد جرم األمر 

صورا أخرى للجرمية اإلرهابية مل يتناوهلا  مكرر، باإلضافة إىل 87السيما ما نصت عليه املادة 

و إن كانت اجلرمية . 10 مكرر 87 ، 3 مكرر87جاء باملادة املشرع بالقواعد العامة السيما ما 

، 95/11جرد صدور األمر مبالواردة من دور العبادة كان يفترض يف املشرع أن يتناوهلا بالتجرمي 



، 26/06/2001 املؤرخ يف 01/09صدر مبوجب القانون يف التعديل الذي  أننا وجدناه أوردها إال

  .20/12/2006  املؤرخ يف06/23 مبوجب القانون ا النص اخلاص مرة أخرىمث عد ل 

 ضمن قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجرمي و 95/11 قام املشرع بدمج األمر 

ه حىت ال يعتذر أحد جبهله منفيه حكمة العقاب، و مل يعتمد على قانون مستقل، و هو توجه 

 .للقانون

 فيه خصتالذي  25/02/1995 املؤرخ يف95/11ر أما من الناحية اإلجرائية فقد صدر األم  

رات السيما امل، و الذي بدوره عدله يف العديد من االستثناءاتاجلرمية اإلرهابية مبجموعة من 

  .20/12/2006 املؤرخ يف 06/22و القانون  ،26/06/2001 املؤرخ يف 01/08القانون ب

 اإلرهابية و السياسة اجلنائية ف باملواجهة القانونية للجرميةإال أن املشرع مل يكت  

لى  عندما جلأت إىل أسلوب العفو ع؛ا أكثر لينا و إمنا اتبعت الدولة من خالله أسلوب؛املتشددة

 و ذلك بإصدارها مرسوم الوئام املدين م إىل حضن جمتمعهوا و عادم سالحهواألقالذين 

  .06/01  رقماملصاحلة الوطنية  السلم وقانون، و99/88القانونمبوجب 

 قوله أن اجلرمية اإلرهابية ال ميكن مواجهتها بالقانون فقط، و جتربة و ما خنلص إىل  

 وحده لن جيدي نفعا ما مل تتضافر اجلهود السياسية و ن؛ فالقانواجلزائر يف ذلك واضحة

  .ت فسادا يف البالدثالقانونية و حىت الفكرية ملواجهة ظاهرة عا

  

  

  

  

  
 



Résumé 
 

Il est difficile de donner une définition au crime terroriste et ce à 

cause des divergences entre les chercheurs et les Etats sur les  causes qui 

sont à l’origine du phénomène, car il y a ceux qui le considère comme 

un nouveau moyen de se libères, et ceux qui voient dans le terrorisme la 

plus ignoble forme du crime en ces temps modernes. 

L’Algérie n’a pas connu le phénomène terroriste qu’après le 

changement ou bien le  bouleversement politique qui l’a marquée au 

début des années 90, et c’est pour cette raison que nous ne trouvons pas 

le terme (terrorisme) ou (crime terroriste) parmi les règles générales du 

point de vue procédural et répressif car notre pays a gérés la situation 

avec une méthode des méthodes sécuritaires. 

Cependant le législateur est intervenu en légiférant le décret législatif  

92/03 daté du : 30/09/1992, et qui était à l’origine de la formation de 

juridictions spécialisées dans la répression des crimes terroristes après 

qu’il ait considéré comme crime infraction à la loi pénale nombre de 

faits portant atteinte à l’ordre public et à la stabilité de l’Etat et de  ses 

institutions, comme il a aussi attribué plusieurs pouvoirs aux juridictions 

chargées de l’instruction et de rendre le verdict, sauf que ce décret n’a 

pas duré long temps et a  été abrogé par l’ordonnance 11/95 du point de 

vue répressif et l’ordonnance 10/95 du point de vue prolédurial datés du 

25/02/1995 et qui était la plus importante intervention qui soit du 

législateur dans le combat contre le terrorisme, et c’est pour cela que 

nous avons fait de ce point très important un chapitre de notre étude. 

L’ordonnance 11/95 a incriminé un nombre de faits dans le cadre des 

règles générales et surtout ce qui a été édicté par l’article 87 bis en plus 

des autres formes du crime terroriste que le législateur n’a pas  traité 



comme des règles générales et surtout ce qui a été édicté par m’article 

87 bis 03, 87 bis 10, bien que le crime était du rôle d’un de voir 

religieux, le législateur aurait du l’abordé par l’incrimination sitôt la 

promulgation de l’ordonnance 11/95, né on moins nous avons pu 

constater que le législation l’a introduite par la réforme promulguée  par 

la loi 01/09 datée du 26/06/2001 puis qui a été à son tour réformée par la 

loi 06/23 datée du 20/12/2006 en incluant l’ordonnance 11/95 parmi le 

code pénal en le considérant comme la loi général de l’incrimination et 

de la répression, et il n’a pas en recours à des lois indépendants, et cela a 

été une position sage de la port du législateur algérien. 

Mais du point de vue des procédures, il y a en l’ordonnance 95/10 

et qui a distingué le crime terroriste par un ensemble d’exceptions mais 

qui a été réformé à plusieurs reprises et surtout par la loi 08/01 et la loi 

06/22. 

Sauf que le législateur ne sait pas limité à comment réprimer  

juridiquement le crime terroriste et la ferme politique répressive menée 

à son encontre, mais l’Etat a suivi une méthode plus souple, lorsqu’il a 

en recours à la clémence et au pardon pour qui conque a remis les armes 

et a accepte de réintégrer la société et ce promulguant le décret de la 

concorde civile 99/98 et de  la réconciliation nationale 06/01. 

Et ce que nous pouvons conclure est que le crime terroriste ne peut être 

combattu par la loi seulement, et l’expérience algérienne nous en donne 

la preuve indéniable. 

Le Droit ne peut rien tout seul s’il n’y a pas d’efforts fournis et 

unis sur les plans politique, juridique et même idéologiques pour 

éradiques ce fléau qui a semé tant de douleur et désarroi dans notre 

pays.                         



  
Summary 

 
          Definition of terrorist crime surrounds a series of obstacles and 

difficulties due to the difference of view between the (reasons) researchers 

and the countries about the reasons that have created the phenomenon, and 

among those who considers as a new way of liberation, others see that the 

terrorism is the most gruesome images of terrorism reached by a crime in the 

modern era. 

         And Algeria did not know the phenomenon of terrorism only after the 

political transition which witnessed the binging of nineties (90s) so we did 

not find the term terrorism or terrorism crime within the general rules of 

procedural and punitive aspect. And it deald with the phenomenon using 

security, however the intervention of the legislature by issuing the legislative 

Decree N°92/03 in 30/09/1992, which form under a competent judicial 

authorities to pursue the terrorist crime after pleading guilty to a series of acts 

which threatened public order and stability within a state. 

         And the granting of such a decree powers to investigators as well as the 

government, but this decree did not last issued in 95/11 and the punitive 

aspect is 95/10 in the procedural aspects, dated 25/02/1995, where this the 

most important interference from the legislature at all to terrorism that we 

have emphasized in our study as a hub, an dit has been criminalized 95/11 

series of acts covered by criminalization under the general rules especially as 

stipulated in article 87 bis, as well as other form of general rules in particular 

the article 87 bis 3.87 bis 10.And the crime from places of worship was 

supposed to be addressed by the legislature to criminalize mere issuance of 

the order 95/11 because we found it cited issued under the law 01/09 of 

20/12/200.Where the integration of the legislature is 95/11 under the penal 



code as the law of the criminalization and punishment, and not rely on an 

independent law, and this is a  wise approach of the Algerian legislature. 

        As for the procedural order was issued 95/10 which singled out  the 

terrorist crime series of exceptions, and which in turn amended many times, 

especially the law 01/08, law06/22. 

However, the legislature did not adopt only legal confrontation of 

terrorist crime and strict criminal policy but the state followed the softest way 

when it resorted to the amnesty for those who laid down their arms and 

returned to the bosom of society, by issuing a decree under the civil harmony 

99/88 and national reconciliation 01/06. 

We sun up that the terrorist crime can not addressed by law only and 

the Algeria experience is clear. The law alone is not useful un less there are 

concerted (efforts of) political, legal even intellectual efforts to confront the 

phenomenon wreaked in the country.  
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  قائمة املراجع 
  

  املراجع باللغة العربية /أوال
 القرآن الكرمي* 

 الكتب -1

لطبعة ا، دارهومة :اجلزائر أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، -1
  .2006الرابعة،

  .2006دار هومة ،طبعة خامسة،  التحقيق القضائي، ،)___،___ (

  2002 ة، طبع األهرامة، مؤسسقنعة اإلرهاب وسقوط األس، كابوإبراهيم نافع-2

 -جرائم االعتداء على املصلحة العمومية-الوسيط يف قانون العقوبات ،أمحد فتحي سرور -3
 .1972 ع، طبدار النهضة العربية

  .1985دار النهضة العربية -القسم العام-الوسيط يف قانون العقوبات،)____،___(    

،  املطبوعات اجلامعيةردا:مصر، بنيان القانون للجرمية الب، اإلرهاإمام حسنني عطاء اهللا -4
  .2004 ةطبع

  .1986 طبعة،ة، القاهر األوىلة، الطبع السياسيب، اإلرهاأمحد جالل عزا لدين-5

 جمال التطبيق إىلأمحد حممد عبد الوهاب،اجلرمية السياسية من نطاق التجريد القانوين  -6
  . 2003،طبعة أوىل لفكر العربيبدار ا: القاهرة- دراسة مقارنة-العملي 

املؤسسة :بريوتأمحد سفر، جرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية، -7
  .2006احلديثة للكتاب ،طبعة 

،اجلزء األول، سلسلة -شرعية التجرمي - قانون العقوبات اجلزائريحشر ، بارشسليمان -8
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  .1992القانون اجلنائي،طبعة 

  .2006دار هومة،طبعة :اجلزائرحلسني، القانون اجلزائي العام،اخ بن شي -9

دار :القاهرة،الطبعة األوىل-دراسة حتليلية تطبيقية-حسنني إبراهيم عبيد،احلركة الدولية -10
  .1979النهضة العربية،

ديوان املطبوعات : الوجيز يف علم اإلجرام، اجلزائر - :دردوس مكي -11
  .2000طبعة قسنطينة،اجلامعية،

، ديوان نائي اخلاص يف التشريع اجلزائريالقانون اجل،)_____،_____(            
  .2005 طبعة، 1،2زءاجلاملطبوعات اجلامعية، قسنطينة، 

              

احتجاز الرهائن،ترمجة عبد القادر أمحد عبد الغفار،املركز العريب  رونالد كريستني،-12
  .1992طبعة  ياض،الر للدراسات األمنية والتدريب،

دار الكتاب  املتفجرات، اإلرهاب الدويل، فكري عطاء اهللا عبد املهدي،-13
  . 2005احلديث،طبعة

السياسة اجلنائية املعاصرة و مبادئ الدفاع االجتماعي من منظور  نادرة حممود سامل، -14
  .1995إسالمي،دار النهضة العربية، 

منشأة ،إلجراءات اجلنائية،دراسة مقارنة،اجلزء األولالوسيط يف شرح مبادئ ا نبيه صاحل، -15
  2004املعارف،طبعة 

 حممد أبو الفتوح الغنام،اإلرهاب و تشريعات املكافحة يف الدول الدميقراطية، -16
  .1992طبعة د،نالقاهرة،

  .1993 طبعة،د،نمصطفى جمدي هرجه،التعليق على قانون العقوبات املصري -17
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دار النهضة العربية،طبعة -القسم العام- شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين، -18
  .1973ثالثة،

 دار النهضة العربية،طبعة -القسم العام-حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات -19
1983.  

  .1996 ضحايا اإلرهاب، ليبيا، جامعة قــار يونيس، وضع مصطفى  مصباح دبارة، -20

 طبعة ،دار الفكر العريب:،مصردراسة مقارنة-جلرمية الدوليةا ،حممود صاحل العاديل -21
2004.  

اإلرهاب يف القانون اجلنائي على املستويني الوطين  حممد مؤنس حمب الدين، -22
  .1983والدويل،طبعة 

دار الفكر :مصراإلرهاب الدويل بني التجرمي و املكافحة، حممد حسنني البوادي، -23
  .2004ة ــاجلامعي،طبع

  م اإلجرام، اجلزائر،دار هومة،طبعةـة و علـة اجلنائيـي، السياسـور رمحانـمنص - 24
2006.  

بريوت، الدار -القسم العام–ي ـون العقوبات اللبنانـقان و عامر،ـي أبـد زكـحمم -25
  .1981اجلامعية للطباعة والنشر،

قراطية، حممد أبو الفتوح غنام، اإلرهاب و تشريعات املكافحة يف الدول الدمي -26
  .1991 الطبعة دار اجلامعة العربية،:القاهرة

دراسة –جرائم اإلرهاب يف األحكام املوضوعية و إلجرائية  حممد عبد احلليم رمضان، -27
  .1995 ،طبعةمقارنة،القاهرة

  .1979 دار الفكر العريب، ط :،مصر- القسم العام-مأمون سالمة، قانون العقوبات -28
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 جرائم اإلرهاب و أحكامها املوضوعية، و إجراءات مالحقتها، ،حممد حممود سعيد - 29
  .1995دار الفكر العريب، ط: القاهرة

        املؤسسة اجلامعية للدراسات-سياسة الوقاية والعالج–علي حممد جعفر،داء اجلرمية  -30
  .2003 ،و النشر و التوزيع طبعة أوىل

  .2005.ط ،اجلديدةدار اجلامعة ، القاهرة رهابية، اجلرمية اإلعبد الفتاح عبد السميع مطر، - 31

ديوان : اجلزائر ،2 ط ،-اجلرمية- القسم العام-عادل قورة ،حماضرات يف قانون العقوبات - 32
  .1988،املطبوعات اجلامعية، 

دار هومة،طبعة :اجلزائرعبد اهللا أوهابية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، -33
2003.  

ديوان املطبوعات  : اجلزائر خوري،حماضرات يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية،عمر -34
  .2008اجلامعية ،

 -اجلرمية-عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام،اجلزء األول -35
  .2000ديوان املطبوعات اجلامعية، :اجلزائر 

  اث ـــاالت واألحبــاملق -2
  : املقاالت/أ

، جملة العلوم االقتصادية و القانونية، العدد "النموذج القانوين للجرمية" مال عبد الرحيم،أ-1
  .1982،جامعة عني مشس،54األول، السنة الرابعة عشر، رقم 

،ترمجة يعقوب حممد علي حيايت،جملة احلقوق، جامعة "كتاب اجلرائم والعقوبات"يا،بيكار -2
  .1984، سنة3الكويت ،العدد 

، مركز الدراسات والبحوث 266، جملة األمن واحلياة ، العدد "العقوبة" حريز، حممد -3
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  2004الرياض، 

،جملة القانون و االقتصاد ،العدد األول السنة " اجلرمية وعدد أركاا"حممد عمر مصطفى  -4
  .السادسة والثالثون

كافحة، جملة البحوث منصور رمحاين، اجلرمية املنظمة بني إشكالية املفهوم و أساليب امل -5
  .،جامعة سكيكدة2008، جوان 03والدراسات اإلنسانية،عدد 

حنان قرقاش، أحكام املؤبد والسجن طويل املدى حتل حمل اإلعدام يف اجلزائر،موقع  -6
  .20/02/2008انترنت،

،جملة البحوث 06/23مربوك مقدم،الظروف املخففة وحالة العود على ضوء القانون رقم  -7
  .،جامعة  سكيكدة2008،سنة 02ات اإلنسانية ،عدد والدراس

  : العلميــةاألحبــاث/ ب
سلطة القاضي اجلنائي يف تقدمي األدلة، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي "  العايب حممد، -1

و القانون اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري، جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة، 
 .2004سالمية، كلية العلوم اإل

،رسالة دكتوراه،جامعة "وضع ضحايا اإلجرام يف النظام اجلنائي" حمسن مصباح دبارة،-2
  .1996،اإلسكندرية

حبث مقدم " مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل والداخلي دراسة مقارنة"  حمسن الركايب،-3
  .yahoo wwwلنيل شهادة ماجستري ،ختصص دويل جنائي،موقع انترنت،

، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اجلنائي، " اجلرمية اإلرهابية"سلم خدجية،م-4
  .2004اجلزائر، جامعة بن عكنون 

،مذكرة خترج لنيل شهادة "احملاولة يف اجلرمية بني النظرية والتطبيق" وي،ـ هند غزي-5
  .2005ة ـعناب،ار ـة باجي خمتـماجستري، ختصص القانون اجلنائي، جامع
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اجلامعة العربية  مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري،، "اجلرمية اإلرهابية"فائزة عباد قدم،  -6
  .2006اخلاصة،تونس 

، مذكرة خترج لنيل شهادة "سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير اخلربة"خروفة غانية،  -7
  .2009ماجستري يف قانون العقوبات و العلوم اجلنائية، جامعة قسنطينة، 

  عــات  املوسو/3

  .45، ص1968، 3دار النهضة العربية، ط:  أمحد عطية اهللا، القاموس السياسي، القاهرة-1

  .2006 دار اهلدى، طبعة :ئية، اجلزائرعلي جروة، موسوعة اإلجراءات اجلزا -2

املؤسسة :  عبد الوهاب الكيايل و آخرون، املوسوعة السياسية، اجلزء األول، بريوت-3
  .153، ص1985، 2و النشر، طالعربية للدراسات 

طبعة دار الفكر العريب، : مصرحممود صاحل العاديل، موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب، -4
2007.  

  .64، ص 1973مكتبة الغوس، طبعة : خليل اجلر، املعجم العريب احلديث، باريس -5
القوانني والنصوص التنظيمية /4  
      10/04/2002 املؤرخ يف 06/03مبوجب القانون رقم  الدستور اجلزائري املعدل و املتمم -1

  .، وزارة العدل11/2008 /15املؤرخ يف  19/08و القانون رقم 
.املعدل واملتمم 08/06/1966املؤرخ يف  66/156 قانون العقوبات الصادر باألمر- 2  
.،املعدل واملتمم66/155الصادر باألمر   قانون اإلجراءات اجلزائية،-3  
الديوان .املتعلق بالوقاية من تبييض ومتويل اإلرهاب 06/02/2005املؤرخ يف  05/01انون  ق-4

.الوطين للنشر والتوزيع  
. املتعلق باستعادة الوئام املدين13/07/1999 املؤرخ يف 99/08 القانون رقم - 5  
.2008لقانون البحري اجلزائري، دار بلقيس، الدار البيضاء، اجلزائر، طبعة  ا- 6  



     

 176 

  .،املتضمن تنفيذ املصاحلة الوطنية27/02/2006 املؤرخ يف 06/01 األمر رقم -7
  :اجلرائد الرمسية/ 5
األمر رقم   املتضمنة01/03/1995الصادرة بتاريخ ، 11ية اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمس-1

  . تدابري الرمحةعلق املت1995/ 02 /25 املؤرخ يف 95/12
:  املتضمنة املرسوم التشريعي رقم1992، الصادرة يف أكتوبر 70 اجلريدة الرمسية، العدد -2

  . املتعلق مبكافحة اإلرهاب92/03
 املؤرخ 01/08 املتضمنة القانون رقم 27/06/2001، الصادرة يف 34 اجلريدة الرمسية،  العدد -3

  .املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية 26/06/2001يف 
 04/14، املتضمنة القانون رقم 10/11/2004: صادرة بتاريخ، ال71اجلريدة الرمسية، العدد  -4

  .املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية
 املعدل ،06/22، املتضمنة قانون 20/12/2006، الصادرة بتاريخ 84اجلريدة الرمسية، العدد  -5

  . املعدل لقانون العقوبات06/23و القانون . لقانون اإلجراءات اجلزائية
  .08/02/1983: ، املتضمن قانون محاية البيئة، الصادرة بتاريخ6مسية، العدداجلريدة الر -6

  
  : األحكام والقرارات القضائية/6

، الة القضائية عدد 22/03/1994بتاريخ  119932 احملكمة العليا الغرفة اجلنائية قرار رقم-1
  .1994 سنة 03

 1الة القضائية عدد  23/10/2001 تاريخ 265943 احملكمة العليا الغرفة اجلنائية قرار رقم -2
.2002سنة   

الة القضائية سنة  28/07/1998تاريخ  162850 احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية قرار رقم -3
2003 .  

الة القضائية سنة  21/12/1999 تاريخ  227528 احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية قرار رقم -4
2003 

لة القضائية  ا27/07/1999تاريخ  216325ليا، الغرفة اجلنائية قرار رقم  احملكمة الع-5



     

 177 

. 1999 سنة 01العدد  
 01الة القضائية عدد  05/02/2002 تاريخ 284214احملكمة العليا الغرفة اجلنائية قرار رقم -6

. 2002سنة   
نشور غري م.  14/03/2007 تاريخ 2007 جملس قضاء  سكيكدة  حمكمة اجلنايات-7  
 2الة القضائية عدد  23/12/1997 تاريخ 163706 احملكمة العليا الغرفة اجلنائية قرار رقم -8
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