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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل المَِّه َفَتَبيَُّنوا َوََل َتُقوُلوا "
ِلَمْن َأْلَقٰى ِإَلْيُكُم السَََّلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا 

ِلَك ُكْنُتْم ِمْن  َقْبُل َفَمنَّ المَُّه َعَمْيُكْم َفَتَبيَُّنوا َفِعْنَد المَِّه َمَغاِنُم َكِثيَرٌة  َكذَٰ
"ِإنَّ المََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيًرا   

 "النساءمن سورة  49اآلية "

 

ِلَك  َأْجلِ ِمْن "   َنْفسٍ ِبَغْيِر  َنْفًسا َقَتلَ َأنَُّه َمْن  ِإْسَراِئيلَ  َبِنيَعَمٰى  َكَتْبَناذَٰ
 َفَكَأنََّما َأْحَياَهاَوَمْن  َجِميًعا النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اْْلَْرضِ ِفي  َفَسادٍ َأْو 
ِمْنُهْم  َكِثيًراثُمَّ ِإنَّ  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسُمَنا َجاَءْتُهمْ َوَلَقْد   َجِميًعا النَّاَس  َأْحَيا

ِلَك ِفي   "من سورة المائدة 23اآلية "  "َلُمْسِرُفونَ  اْْلَْرضِ َبْعَد ذَٰ
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رثو المتراكم ومدى مساىمتو في و  وقيم من حيث خدمويالمجتمع الذي  بالضرورةالقانون يعكس  ا 

 ثقافتووفًقا ل فرادهيجب أن يخدم مصالح المجتمع في حل النزاعات بين أالحضارة اإلنسانية، كما 
ذ المشاكل المجتمعية والتعامل معيا في  وسمطريقة واحدة ليوفر القانون  ومكونات ىويتو المعمنة، وا 

ىدفيا خدمة المصمحة  تتصف باالستقرار والشفافية واليقينبنية تشريعية واضحة المعالم  إطار
التمتع العامة وحفظ المصالح الخاصة مما يتجسد في نشر وتوطيد األمن والطمأنينة وترسخ 

    والتمسك بيا كجزء ال يتجزأ من وعي الكيان البشري. ممارسة الحقوق والحرياتب

يفتقر المجتمع إلى قوة س الواضحة والعمميات القانونية الفعالة تشريعيةالمبادئ ىذه الولكن بدون 
اب ظواىر اريخية إلنسان واإلرىحقوق انظرا الختالل معادلة األمن مقابل الحرية، ف استقرار حاسمة
 اكذلك الوحيد ذىو والمنظور القانوني بالتأكيد ليس  ،ل قانونية فقطوليست مشاك شاممة وممتدة
لكن القانون يمكن  ، والمعاصرة االجتماعيةالسياسية و والروابط في العالقات  ارىادو أالصمة بتحميل 
نفاذ حمول قابمة لمتطبيقأن يساىم في  الوعي بالمنظور القانوني ال يقل أىمية بالنسبة ف صياغة وا 

 داخل المجتمع حتى المتطرفة منيا.األخرى  الفواعل عن وجيات نظر العامة السياساتلواضعي 
التي يحق لجميع األشخاص التمتع بيا العالمية  موجباتعمى أنيا تشمل الُتفيم حقوق اإلنسان ف

التي ال يمكن إنكارىا أو تقييدىا عمى  والحريات أي الحقوق د كونيم بشر،لمجر وذلك دون تمييز 
أية عوامل ثقافة أو التقاليد أو الجنسية أو التوجو السياسي أو المكانة االجتماعية أو أساس ال

عماليا بموجب القانونضمان يجب  وىي التي، خرىأ تشمل ىذه  ، وبشكل عامحمايتيا في الواقع وا 
يتم التأكيد عمييا في المقام األول ضد و  ،لحقوق أىم الشروط األساسية لوجود إنساني كريم

حمايتيا وتنفيذىا من قبل الحكومة ولكن في بعض ضمانيا و ب احتراميا و و جو أي  عامةالسمطات ال
 ومنو، ضد األفراد اآلخرين بصفتيم الخاصة ىاقادرة أيًضا عمى تأكيدالسمطة الحاالت تكون 

 ال غنى عنو الذي لشرعية لسموك الدولة المانح الدافعأصبحت القوة المعيارية لحقوق اإلنسان ىي 
  .كمعيار لمسيادة ممارسة السمطةفي 
ذ   الخمفية  إلى االستخدام اإلجرامي لمعنف ذي ياتويشير مصطمح "اإلرىاب" في أعم مستو وا 
ممارسة خاص من  أسموبعادًة لإلشارة إلى شكل أو  المصطمح ستخدم، ويالدوافع السياسية أو

تآمرية لعمل عنيف  اتممارسمجموعة  مع باالرتباط لمرعب المولدالعنف السياسي القسري 
بشكل أساسي  اإلرىاب ، ويستيدفأدنى قيود قانونية أو أخالقيةومباشر دون  مخططحسوب و م

 الشرائح االجتماعيةمن آثار دعائية ونفسية عمى مختمف  لما لو غير المقاتمينواألفراد من المدنيين 
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قانوني فقيي أو تعريف لو د ال يوج ومع ذلكوىو منتوج الصراع عمى السمطة، ، وأطراف النزاع
كثيرا ما يستخدم المصطمح لوصف نطاق واسع ف ،متفق عميو عمى المستوى الدولي مفيومأو  موحد

وغالًبا ما  من األفعال المرتكبة استجابة لظروف وظواىر متفاوتة عمى المستويين المحمي والدولي
 .من قبل السمطة ومنافسييا سياسياً وموظف  يكون استخدامو مشحون

 مع بعضيا البعض تشريعياتتفاعل  غدت ذات الصمة الظواىر الشاممة الممتدةىذه  والواقع أن
األفراد ومتغير حقوق السمطة و ثوابت المعادلة الثالثية المكونة من أطراف استقرار  اضطراببمجرد 

انتياكا لحقوق اإلنسان إذا  يعتبر يذا األخيرف ،التي أسست لعالقة جدلية قابمة لمضبط رىاباإل
وألغراض متعددة قد ال  أن اإلرىاب ينطوي عمى استخدام عنف بدوافع سياسية بالطرح القائل ناقبم

أعمال إجرامية تيدف إلى إيذاء  اقتراف تكون سياسية بالضرورة كالييمنة والسيطرة، وذلك بواسطة
عمى اتخاذ حكومات أو المجتمعات لغرض إجبار ال أو بث الخوف في أوساطيم األفراد األبرياء

 وحرياتوفي الواقع حقوق اإلنسان تحديدا  اإلرىاب ينتيك ، فمن الواضح أنإجراء أو االمتناع عنو
بحكم ارتكاب أعمال إرىابية  يياجم اإلرىابيون  ، فمن خاللمفيوم سيادة القانون ينسفوبشكل أعم 

المعبر عنيا دستوريا بالعقد االجتماعي تمع المجالموجودة في  الحرية والعيش المشترك قيموصفيم 
 ا من القيموغيرى الشرعة الدولية لحقوق اإلنسانصميم المستوحاة من الكتمة الدستورية الوطنية ومن 

يمكن التمييز بين األعمال اإلرىابية والجرائم "العادية" عمى وجو التحديد  الدولية، عالوة عمى ذلك
استقرار الحكومات وتقويض المجتمع المدني وتعريض السالم األمن أساسا إلى زعزعة نيا تيدف بأ

العادية  تشريعية، وكل ذلك خارج القنوات السياسية والالتنمية االجتماعية واالقتصادية وتيديد لمخطر
  .قانونواضح لممجتمع وال وفي تحد

 ،حقوق اإلنسان واألمنمراًرا بتأثير اإلرىاب المدمر عمى  اعترف المجتمع الدولي ومنو الجزائرلقد 
وأن  الداخمي والدولياإلرىاب بجميع أشكالو ومظاىره يشكل أحد أخطر التيديدات لمسمم واألمن ف

في أي وقت وفي أي  ابغض النظر عن دوافعي ةأي أعمال إرىابية ىي أعمال إجرامية غير مبرر 
ود جماعية عمى جيتضافر ، وأن مواجية ىذا التيديد تتطمب فرد أو كيان كانمكان ومن أي 

 يمابموجبالذين ، الدستور والقانون الدولي المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية عمى أساس احترام
واجب إيجابي لحماية األفراد الخاضعين لواليتيا القضائية من التدخل في  ةيقع عمى عاتق الدول

إلى ييدف اإلرىاب ، ففي األمنسيما الحق في الحياة والحق ال التمتع بحقوق اإلنسان الخاصة بيم
 السمطة العامة ووسائط إنفاذ القانون وربما األىم من ذلك ثقة السكان في ىذه القدرةتقويض قدرة 

 عمى وجو التحديد.  وضمان حقوقوعمى حماية المجتمع 
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الذين يتعرضون لالعتداء عمى  حقوق الضحاياعمى نحو متزايد تنتيك من جية  أعمال اإلرىابف
قد يوصف فشل ومن ناحية أخرى ، ساسي في العيش في سالم وأمن بشكل مباشرحقيم األ

 .في تقديم المساعدة واإلغاثة لضحايا اإلرىاب عمى أنو بحد ذاتو انتياك لحقوق اإلنسان سمطاتال
فيو مفيوم قانوني ذا بعد سياسي ، واحدةنمطية إلرىاب ليس ظاىرة وغني عن اإلشارة إلى أن ا

كما أنو ال ينشأ عن سبب واحد ولكن يمكن أن ينشأ من  األشكالالعديد من  من خالل برزي
جموعة متنوعة من الظروف والدوافع التي تختمف في الطبيعة والتأثير والمدى من حالة إلى م

تنطوي تمك الظروف والدوافع عمى انتياكات حقيقية أو متصورة  ، ففي كثير من الحاالتأخرى
ظروف التي يتم االستشياد بيا بشكل شائع والتي تجعل اإلرىاب ممكًنا من بين ال لحقوق اإلنسان

، والتعصب والتطرف والتمييز الديني والحرمان االقتصادي االجتماعي الفقر واإلقصاء ال:أو محتم
والتأثر الثقافي  ونقص التعميم واليجرة ،وفساده وضعف أداء القضاءالقمع السياسي والعرقي، و 

لعبت األىداف  ، إال أنو دون أدنى شكالخدمات االجتماعيةانعدام لعمل و رص اىشاشة و  السمبي
الرغبة في كحق تقرير المصير و السياسية والتوجو اإليديولوجي أدواًرا ميمة في كثير من األحيان 

 ،، لإلطاحة أو الترويج لشكل معين من أشكال الحكمحتالل األجنبي أو التدخل الخارجيإنياء اال
ومع  ،مقارنة مع غيره وصايا اإللو قربو مناإليمان بتفوق إيمان المرء أو كالدينية  العواملأن كما 
والتي تجعل  حتضن القابمية لمتطرفالتي ت البيئةفإن  حاالتمعظم المن الواضح أنو في  فانو ذلك

كدفع الظمم  وكأنو خيار معقول ومبرر وحتى ضروريالعنف اإلرىابي ضد المدنيين يبدو 
ميس األمر ، فحد ذاتيا انتياكات لحقوق اإلنسانفي تعكس أو السياسًي أو التاريخي  ياالجتماع

استبدادا  عندما يحاولون فقط تصحيح ما يعتبرونو عنفال فراداأليختار أن في بساطة يذه الب
يس ل وعندما ال يكون لدييم أو يدركون أن واقعية وقابمية لمتحقق، ولكن ربما يكون أكثر واضطياد

المشاركة في الحياة السياسية  عندما يشعرون بأنيم مستبعدون من يارات أخرى أوخ دييمل
 .واالجتماعية واالقتصادية

أولئك الذين  مثل وحرياتويستيدف اإلرىاب األفراد والجماعات المحرومين من حقوق اإلنسان و 
ربة في الدول وكذلك الذين لفظتيم مجتمعات الغ فاسدة قمعية واستبدادية سياسية تعرضوا ألنظمة

حقوق اإلنسان  عمىأو التضييق مما ال شك فيو أن الحرمان  و ،لدييم بدائل تألنو ليس الغربية
، يغذي ىذا الشعور بالغربة واإلقصاء الذي يستخدم في كثير من األحيان لتبرير األعمال اإلرىابية

ؤدي ي فعااليمكن أن تكون محفزا  العقميةوالميوالت النفسية أو السمات العوامل الشخصية كما أن 
بعض الشرائح من كل في  متجذرة االستبدادية ذىنيةال ، كما أنإلى سموك عنيف أو غير اجتماعي

ال شك في أن جرائم العنف تحدث حتى في أكثر المجتمعات امتثااًل لحقوق ومما  بشريةمجموعة 
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المنظومة من شأنو داخل جعة النااالفتقار إلى وسائل االنتصاف ، فضال عن ىذا فان اإلنسان
ولكن  متينا وال كافًيا ضد اإلرىابقد ال تكون الديمقراطية حصًنا تغذية المحفزات السالفة، ومنو ف

لمعايير حقوق اإلنسان تميل إلى  اليبدو بالتأكيد أن المجتمعات االجتماعية والسياسية األكثر امتثا
أوضاع حقوق اإلنسان  عمى القيود والتضييقات رفعأن تكون أقل معاناة من اإلرىاب كما يبدو أن 

 .تميل إلى الحد من مستوى العنف اإلرىابي
 عبئا إضافيا عمى األفراد تداعيات مكافحة اإلرىاب عمى حقوق اإلنسان تشكل وفي الوقت نفسو

 أو استباق حدوثيا اإلرىابية أو منعيا جرائمتدابير مواجية ال، فوتوسعا مفرطا لسمطات الحكومة
وتعزيز حقوق اإلنسان، فتفعيل دستور ضمان حماية ن أن تشكل في حد ذاتيا تحديات خطيرة ليمك

عالن  التعذيب وغيره وانتشار  نتياك الكرامة اإلنسانيةالحرب عمى اإلرىاب أدت إلى االطوارئ وا 
القتل باالستيداف و  أساليب االستجواب المعزز ضحتفقد أضروب المعاممة السيئة والميينة،  من

ممارسات التسميم غير شيوع إلى واالحتجاز السري غير المحدود خارج رقابة القضاء باإلضافة 
 واالختفاء القسري بمراكز األمن والوضع رىن اإلقامة الجبرية والمنع من اإلقامةالنظامي واالعتقال 

ة بين حقوق اإلنسان ضع ىذا الجانب من العالققد و ، و تتم كميا بمعزل عن العالم الخارجي
وأصبح منذ ذلك الحين موضوًعا مييمًنا في  محمي والدوليواإلرىاب بشكل مباشر أمام المجتمع ال

حقوق مرتكبي اليجمات اإلرىابية  احترام فالقانون يجب أن يضمن كذلك االعتبار الدولي لإلرىاب
تعذيب أو يره لم يخضعوا وأالبما في ذلك حقيم في محاكمة منصفة  أثناء القبض عمييم ومحاكمتيم

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لمجميع وسيادة القانون أمر ضروري لجميع فالميينة  تمن المعامال
 لمكافحة متسقةفعالة و  مع االعتراف بأن تدابير إستراتيجية مواجية الظاىرة اإلجراميةمكونات 
مل ضمن نطاق سيادة القانون قوق اإلنسان تعحل توافر آليات حمائية ناجعةمجتمعة مع اإلرىاب 

ما يرسخ ضرورة إيالء االىتمام  ،ن ويعزز كل منيما اآلخرليسا ىدفين متعارضين لكنيما متكاممي
لمعالقة بين الحاجة إلى األمن استجابة لإلرىاب والمخاطر التي يمكن أن تشكميا التدابير المضادة 

 لمحقوق والحريات.
المستمر يعد  يالتدخل التشريع باعتبار أن اإلرىابلقد تطور التشريع الوطني المتعمق بمحاربة  

سمطات لتطبيع إلى الطوارئ الدائمة و  الحصار حاالتل تقرير منف ،توأحد أىم الوسائل لمواجي
وبالخصوص عسكرة قانون العقوبات بشقيو  ئية ضمن النظم القانونية العاديةاالستثنا وطنياألمن ال

فقد انطمقت قوانين  ،اإلجرائي والموضوعي الذي يعد رأس الحربة في المواجية القانونية لإلرىاب
م إلى غاية آخر تعديل ليا في 2991في التغمغل في البنية التشريعية الوطنية منذ  اإلرىابمحاربة 
لوضوح فيما يتعمق بالعالقات القانونية بين أنظمة إلى مزيد من ا حاليا الحاجة مع بروز ،م1212
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، إال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليل العالمية األنظمة القانونية معوتالؤميا  وطنياألمن ال
وينقميا إلى نطاقات جديدة تجبر واضع  نو من الواضح اآلن أن اإلرىاب يغير الخطوط القانونيةأ

ألسمى في الدولة وضامن الحقوق والحريات عمى التكيف باستمرار وفقا الدستور باعتباره القانون ا
 نظامفمما ال شك فيو أن موجات اإلرىاب التي عرفناىا أو نواجييا اليوم تعرض ال ليذه المتغيرات،

لتوتر كبير يدفع المشرع إلى االبتكار وأحياًنا بشكل حساس جدا، فمفترة  القانوني الوطنيو  لدستوريا
الوطنية ( يتم تحميل وتقييم التطورات في تشريعات مكافحة اإلرىاب 1222-2991طويمة نسبيا )

 عمى ضوء استراتيجيات تكييف أدوات القمع مع تطور الجريمة اإلرىابية بحسب التيديد الفعمي 
قمعي عمى الزيادة والتغيرات في الرد ال في التحميل من خالله الطريقة يذفأو المفترض ليا، 

 لتتطور وتصبحمزدوجة من القمع بالعسكرة  منظومةظيور اإلرىاب بوجو الخصوص أدت إلى 
وأصبح ، المعتادةالتكيف  خارج أطروالتحول ، وىو نوع من الطفرة مقمع المناىض لإلرىابلإدارة 

خصص مدفوع باليدف المتكرر المتمثل في استغالل جميع تقمعي م ينشكل بناء قانو يأخذ التحول 
مع الرفع من درجة المخاطر لترتقي إلى  الجريمةلمواجية التيديدات وليس  الموارد القمعية لمواجية
، السامية لمدولة مصالحالالذي يفيم عمى أنو قيمة جماعية عميا تشمل  وطنيدرجة حماية األمن ال
نتيجة  اإلنياك والتآكل تحديات إلىتعرض حقوق األفراد وحرياتيم  عة التيوىي العناصر المجتم

الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان  تفعيلومن ىنا تتضح الحاجة إلى عمييا،  مستمرةالضغوط ال
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والعيود المواثيق إلى  استنادا اإلرىابفي إطار تشريعات محاربة 

بالمصادقة عمييا وكذا استنادا إلى الكتمة الدستورية الوطنية التي يجب عدم االكتفاء التي يجب 
عادة حقوق اإلنسان  بحيث تنتقل تعزيزىا من مرتبة االلتزام إلى مقدمة اإللزام لكبح جماح األمن وا 

 .التوازن لمحرية
ىل : ىي ةرئيسي إشكالية فعبر مقدمة مفصمة وفصل تمييدي وبابين كاممين نحاول أن نجيب عن 

عند  تياواتخذ تدابير لحمايالضامنة لحقوق اإلنسان  يةالدستور  لألحكام جزائريالمشرع ال امتثل
 .؟اإلرىابوضعو لقوانين محاربة 

مدى نجاعة ىذه التدابير المتخذة عند سريان قوانين مواجية  بما عييا المتعمقين:فر  تفحصناكما  
مكافحة بين المتناقضة  تجاذباتبين ال ة المشرع الوطنيعادلم كيفية عمى أخيرالنعرج  ،؟اإلرىاب

البحث عن نقطة التوازن الحرجة بين  من خالل ؟اإلرىاب وااللتزامات المتعمقة بحقوق اإلنسان
  .واألمنالحرية 
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في الجزائر التي عانت األبرز  والقانونية اإلرىاب ىو القضية األمنية أصبحلقد  *أىمية الدراسة:
وعزلة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي بوقوع أول عمل إرىابي عمى أرض في صمت 

لتتطور أساليب العنف والتطرف وتصبح حربا شاممة ضد الدولة والشعب الجزائري باسم  ،الشيداء
الدين أبادت األنفس ودمرت المقدرات وخمفت مآسي وفظائع إنسانية ال تقوى الذاكرة وال الكتب عمى 

حيث أراد فاعموىا ومفتعموىا تقويض الدولة الوطنية كيدف رئيسي والتسمط عمى الشعب حمميا، ب
وما كادت البالد تسترجع ، وسمبيا عمى موارده سطوالجزائري بالقير في صورة استعمارية منقحة وال

وغدا ظاىرة عالمية  اإلرىابنطاق حتى اتسع  بفضل تضحيات رجاليا أنفاسيا في بداية األلفية
إلى التحالف ضده وأعمنت الحرب  "المتحضر" مست الجميع دون استثناء مما دفع دول العالم

واحتمت دول وأسقطت م، 1222بعد أن تبوء مجمس األمن الدولي وظيفة التشريع في  عميوالكونية 
 كأول ضحية ليا، حرياتالحقوق وال أتونيافي وانتيكت وقتل فييا اإلرىابيون واألبرياء أنظمة بسببو 

العيود والمواثيق من عمى الشاشة  تواختف فغدت كرامة اإلنسان ميدورة في أبشع الحدود المتصورة
، الذي ظير في اإلرىابوبقي  اإلرىاب، وانتيت الحرب العالمية عمى ةوالوطني والقوانين الدولية

لمتداول والتصدير ويستخدم ضد أشكال جديدة مبتكرة بحيث أصبحت الدول تنتجو كبضاعة قابمة 
أو يستعمل لرسم الحدود بين المصالح  أنظمة سياسية مارقة وغير ممتزمة بالنظام العالمي والعولمة

في مقابل  رىاب في أحيان كثيرة أن يمحو مجتمعات كاممة من الوجودد اإلاوك المتضاربة،الدولية 
بات لزاما عمى المشرعين ومنيم المشرع  ولذا ،عجز مبين لممجتمع الدولي في الرد عميو بفعالية

عمى  التكيف مع كل ىذه المعطيات والمتغيرات صاحب الخبرة المكتسبة المشيود بيا الوطني
ظاىرة إجرامية خطيرة ومستمرة عابرة لممكان والزمان متعددة الساحة الداخمية والدولية، باعتباره 

لمواجيتيا وتحييد  امتداد البناء القانوني الوطنيعمى  الحمول التشريعية المناسبة بابتكار المفاعيل
األفراد بحيث تتعايش بتناغم عقالني من حقوق وحريات المع ضمان القدر  تيديداتيا ومخاطرىا

   .الضرورات األمنية مع التمتع بالحرية
 بموجبالوطني لتزام التشريع ا قياس مدىمن خالل  إبراز ىذه األىمية ىذه الدراسة البحثيةتحاول و 

المواجية ، وكذا رصد مخرجات مكافحة اإلرىابسياق لحقوق اإلنسان في الدستور والشرعة الدولية 
متيا لمضوابط الدستورية لحقوق اإلنسان ابية في التشريع الوطني ومدى مالءالجنائية لمجرائم اإلرى

القواعد  ضوء عمىمكافحة اإلرىاب وذلك  لغرضصدرت  التيالقوانين من خالل دراسة وتحميل 
أمثمة لتطبيق قانون  واستعراض، الدوليبموجب القانون  الجزائرالدستورية الحاكمة والتزامات 

 .الجزائر اإلرىاب في
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عمى الرغم من النمو اليائل ليا و : اعتبارا لحداثة الدراسات المتعمقة بيذا الموضوع منيجية البحث*
ىناك العديد من التحديات المنيجية لدراسة في أعقاب ىجمات الحادي عشر من سبتمبر، فما تزال 

من حيث مقاربة المناىج المستخدمة ، اإلنسانحقوق  حقلجوانب معينة من عالقة اإلرىاب ب
لتحميل الظاىرة وتفكيكيا مع تجميع الموارد والمعطيات المعرفية اإلحصائية والنوعية والكمية، وتقييم 

جراء البحث التوثيقي متعدد أىميتيا الرئمصادر المعمومات وتبويبيا حسب  يسية أو الثانوية، وا 
األمر الذي تطمب التخصصات مع التركيز األساسي عمى الدراسات األكاديمية القانونية من المنبع 

وقد راعينا في  ،الوحيدة ذات المحتوى االحترافي األجنبيةالولوج إلى قواعد البيانات المتخصصة 
االتجاه النقدي في الدراسات القانونية لإلرىاب باعتباره ظاىرة تطبيقو  وأسموبتحديد المنيج البحثي 

 لمحقل القانوني استعراض النطاق اإللزاميقانونية ذات بعد سياسي، بينما أخذنا بعين االعتبار 
والفردانية مقابل  بالعالمية مقابل الخصوصية المتعمقو حقوق اإلنسان األبعاد واألوجو لنشاط متعدد 

من خالل الرابطة الجدلية بين الحرية  وحقوق اإلنسان دستور الطوارئ، والعالقة بين الجماعية
مخرجات مكافحة إضافة إلى عرض نتائج التفاعل واالشتباك بين الحقوق والحريات مع ، واألمن
لإلجابة عمى اإلشكالية  مع وضع قانون العقوبات الجزائري تحت االختبار والقياس، اإلرىاب

مركب مالئم ومتجاوب مع اقتران مجالي بحث بمواضيع وىذا وفق منيج  متعمقة بياوالفرضيات ال
في  المقارن المنيجين التاريخي الوصفي واالستقرائي وظفناقانونية مستقمة عن بعضيا، وعميو فقد 

المتعمق بماىية الجريمة اإلرىابية، بينما استعممنا المنيج التحميمي في الباب األول الفصل التمييدي 
سياق لحقوق اإلنسان في الدستور والشرعة الدولية  الوطني بموجبلتزامات التشريع االمتضمن 

، واستخدمنا المنيج االستنباطي التجريبي في الباب الثاني الذي اشتمل عمى مكافحة اإلرىاب
لحقوق متيا لمضوابط الدستورية ابية في التشريع الوطني ومدى مالءالمواجية الجنائية لمجرائم اإلرى

 اإلنسان.
تطمبت الدراسة البحثية تخصيص فصل تمييدي متعمق بماىية الجريمة اإلرىابية  :خطة البحث*

حتى نبين ونستكشف حقيقتيا من وجية نظر قانونية بحتة عمى الخصوص وذلك بدراسة نشأتيا 
الفقيية  ومقارنة مختمف مصادرىاواستقراء طبيعتيا القانونية  تعريفيا ومفيوميا ونطاق استعمال

لنخمص إلى وضع تعريفنا لمجريمة اإلرىابية في خاتمة الفصل، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أن تناولنا 
ماىية حقوق اإلنسان مدرجة ضمن المجال البحثي لمباب األول حتى يتوازن مضمون الدراسة 

 بتوزيع المتطمبات.
 لي:بينما خصصنا بابين كاممين لدراسة موضوع الرسالة عمى النحو التا
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لحقوق اإلنسان الدستور والشرعة الدولية  الوطني بموجبلتزامات التشريع اوتضمن  الباب األول: -
 .مكافحة اإلرىابسياق في 
متيا ومدى مالءالمواجية الجنائية لمجرائم اإلرىابية في التشريع الوطني وتضمن الباب الثاني:  -

 لمضوابط الدستورية لحقوق اإلنسان.
باب عمى فصمين اثنين وجزئنا كل فصل إلى مبحثين وفقا لعرض النشر الممحق  ىذا وقد وزعنا كل

 لخطة الدراسة.
وضمناىا العناصر وختمنا البحث بخالصة الدراسة تضمنت اإلجابة عمى إشكالية الموضوع 

تفصيل النتائج  ةالنتائج المتوصل إلييا بينما تضمنت خالصة كل فصل عمى حد أىممن  األساسية
 التي انتيى إلييا البحث. واالقتراحات
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طبيعة الرابطة التي تجمعو مع و  لإلرىابالتأصيؿ التاريخي دي التميي الفصؿ في ىذا نتناوؿ بالدراسة
متداد إعتمادا عمى كوف أف ظاىرة اإلرىاب معروفة عمى إ ،النشاط والسموؾ البشري الممارس لمعنؼ

نشأة فكرة وال أدؿ عمى ذلؾ  الشر،وكذا الخير و  الباطؿقترانيا بالصراع بيف الحؽ و وا نسانيالوجود اإل
عتداء عمى حؽ وذلؾ باإل بوقوع أوؿ جريمة إزىاؽ روح عمى وجو البسيطةبمفيوميا الواسع اإلرىاب 

قديـ ومعروؼ منذ  ألف مصطمح اإلرىاب جديد نسبيا في شكمو إال أف مضمونوو ، اإلنساف في الحياة
غتصاب ا  و  ،الترويعو  والتيديد ،لعنؼوا القوةإستخداـ  مثؿ:أفعاؿ قديمة قدـ اإلنساف ب رتباطواألزؿ إل
شاعة الخوؼ والرعبو  ،الحرياتو  الحقوؽ اإلرىاب بيذا ف،... والتدمير ،والنيب والتخريب ،الفزعو  ا 
عالمية الثانية بظيور الحرب ال تعاظمت بعدجذور تاريخية إال أنيا تطورت و  ظاىرة ذات المعنى

 .حتى بعض الدوؿ التي تمارس اإلرىاب و تبتغيو وسيمة لتحقيؽ أىدافياالجماعات والتنظيمات و 
ـ الجرائ امرتكبو فقد كاف  ،الذي نعرفو اليـو نتشاراإلو  األعماؿ اإلرىابية قديما بذلكـ الصيت ظتحلـ    

 ضوابطالناقميف عمى سمطانو أساسا وعمى و المتمرديف عمى الحاكـ اإلرىابية يعدوف مف الخارجيف و 
عمى نطاؽ تقع كانت الجريمة اإلرىابية  و، ومنالتمويؿوينعدـ لدييـ التنظيـ و  المجتمع الذي ينتموف إليو

ط اإلرىابي يعـ أرجاء المعمورة ، عمى العكس مما ىو عميو الحاؿ اليـو إذ غدا النشامحميضيؽ و 
الخاص مف حيث التنظيـ ، بحيث أصبح جريمة منظمة ليا طابعيا مناحي الحياة اليوميةيشمؿ كؿ و 

مف و غمو وتعصب ا محددات عصر الديانات مف تطرؼ و تعدى مرتكبوىو  والتنفيذ والتشكيؿ والتمويؿ
   تسـ مف عنؼ سياسي مقترف بالصراع عمى السمطة.اوما بعده عصر اإليديولوجيات 

 ،المبحث األولفي  كتأصيل تاريخي لو اإلرىاب وتطور نشأةلالتمييدي  فصلتعرض في ىذا النو 
عمى  وىذا المبحث الثاني عناصر ضمن رىابل ل المتغير مفيومنطاق الشكالية تحديد إلنعرج عمى 
 النحو التالي:
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 .الجريمة اإلرىابية وتطور نشأة: المبحث األول
متداده ا  في الماضي و  صوره وأشكالو مف خالؿ دراسةلتاريخ نشأة اإلرىاب  نتعرضفي ىذا المبحث 

الجذور التاريخية الوقوؼ عمى و  عصرنا الحاليفي  وشكمو صورتو مع تطابقيامدى  الزمني، وكذا
 .مع التركيز عمى دراسة الظاىرة اإلرىابية في الجزائر لمجريمة اإلرىابية

أخباره تصاؿ الحديثة اإلعالـ ووسائط اإلوسائؿ تطالعنا و  عيشوأف اإلرىاب الذي نفيو شؾ  مما الف   
أو مف حيث  مظاىرهسواء مف حيث  ،بمعنى أنو ليس ظاىرة حديثة ،ليس وليد اليـو عمى مدار الساعة

التمويح التيديد و ث اأحد بداية الحضارة اإلنسانية عمى األرض ببروز حثيف بو، فمقد اقترنتاىتماـ البا
 البشرية فقد عرفتو ليس ظرفيا أو مؤقتا،أف اإلرىاب  واقع األكيدالو  نكيؿ،التالعنؼ والقتؿ و باستعماؿ 

بمعتقدات  مرتبطةتنظيمات و كما عرفتو جماعات  ،األجياؿ جيال بعد جيؿ مارستوو  عبر كؿ األزمنة،
 .(1)سابقةالفمسفات الو الحضارات و الديانات 

تكمف في  السابقةفي األزمنة  المقترنة بيامظاىر العنؼ و  يةاإلرىاب الجريمةتاريخ  دراسة مف غايةالو 
 بشكؿ  تطرؼو مف عنؼ  سالؼ العصورمتداد لما كاف في إ ىو الحالي عصرأف إرىاب ال كوف

ألنيا  ،يفرضيا منياج البحث العمميإلى أف دراسة تاريخ ظاىرة اإلرىاب ضرورة  إضافة ،أو بآخر
 (2)ف واحدآقا لو في ممنطمبررا و كانت و  ،تطورهالحوادث الواقعية التي صاحبت و  الظروؼ تضع أمامو

 طالما كانت المرجعية ،وضعيا الراىفو األمر الذي يضفي مزيدا مف الموضوعية عمى دراسة الظاىرة 
 ظؿ غمب الظف فيأوجدت عمى ألف معظـ جماعات اإلرىاب النشطة اليـو  ،حياديةنزيية و تاريخية ال

بحيث يعتبر جانب ىاـ مف الباحثيف أف أقدـ األمثمة المعروفة عف  ،(3)قديمة وديانات أيديولوجيات
يا التي وجدت مرجع" و المتعصبين"تشكؿ أوؿ حركة إرىابية منظمة في التاريخ و المسماة بحركة 

الوجود الروماني  ضدنشطت  قد "السيكاريين"سمت نفسيا فيما بعد بحركة الفكري في الديانة الييودية و 
ة بأعماؿ ، بحيث قامت ىذه الطائفة الييوديميالدالبعد  73إلى عاـ  66بفمسطيف خالؿ الفترة مف عاـ 
 السيطرة عمىبقدر عاؿ مف التنظيـ والقيادة و ، كما تميزت اغتياالت فرديةوحشية مف تقتيؿ جماعي و 

 .(4)أعضائيا

                                                           
اإلسكندرية، جميورية مصر  دار المطبوعات الجامعية، ،اإلرىاب والبنيان القانوني لمجريمة ،عطا اهلل إماـ حسنيف خميؿ 1

 .2ص ،2004 العربية، سنة
2 Randy Borum, Psychology of Terrorism, Tampa: University of South Florida, USA, Year: 2004, P9. 
3
 Bruce Hoffman, Old Madness New Methods, Revival of Religious Terrorism Begs for Broader US  Policy, 

Rand Review, Rand Publisher, Santa Monica California, USA,  September: 1998-1999, Volume:22, Nº2, p:13. 

 
4
 Richard A. Horsley, The Sicarii: Ancient Jewish "Terrorists", The Journal of Religion, Published by: The 

University of Chicago Press, USA, Volume: 59, Nº: 4, October 1979, p: 437. 

https://www.jstor.org/publisher/ucpress
https://www.jstor.org/publisher/ucpress
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عممية  ىو نتاج المفاجئة، إنماالصدفة أو  مف قبيؿ ليس معاصرال فيومواإلرىاب بم ف بروزإبالتالي فو 
متداد بفعؿ اإل تفاعمتالتي المولدة لمدوافع المبررة لممارسة العنؼ و  الفمسفاتألفكار و لختمار ا  تراكـ و 
مع التركيز  حقب تاريخيةاإلرىاب في ثالث  وتطور نشأةلعمى أساس ذلؾ سيكوف تناولنا ، و الزمني

 ي:كما يمعمى ثالثة مطالب توزيعا ، وىذا والحالة الجزائرية بالخصوصخيرة عمى الحقبة اال
  :الجريمة اإلرىابية في العصور القديمةالمطمب األول. 
  :الجريمة اإلرىابية في العصور الوسطىالمطمب الثاني. 
  :الجريمة اإلرىابية في العصر الحديث.المطمب الثالث 
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 الجريمة اإلرىابية في العصور القديمة.: المطمب األول
 مف العنؼ ينتج عنيا الفزع مظاىرو  نماطالعصور القديمة في أ إلى يةاإلرىاب الجريمة تعود جذور

عتبارا أف الترىيب قد كاف او  ،حديث نسبيايعد إال أف دراسة اإلرىاب بمنيج عممي  ،الرعبو  الخوؼو 
 غير المدنييفالمدنييف و  التمييز بيف صعوبة، بالرغـ مف القديمة اتنزاعالب و و حر الحاضرا في كؿ 

الحرؼ مف جية ا مف مقاتميف مف مختمؼ األعمار و تشكميؾ، ونظرا لعدـ احترافية الجيوش و نذاآ
 الفرعونية المجسمة اإلرىاب في أحد البرديات صورمف  صورةالتعرؼ عمى  أمكفإال أنو  رى،خأ

كينة عف صراع دموي بيف  الناتجالعنؼ قسوة و الخوؼ مع استخداـ لمو لمذعر  تجسد وقائعالقديمة التي 
لـ تعرؼ ىذه الظاىرة إال لفترات  القديمة مع ىذا فمصرو  ،معارضييـغيرىـ مف المعبد الفرعوني و 

 .(1)ضئيمة و متباعدة و بصورة ىامشية و محددة
 ،القديمة رومامدف  التي ميزت حياة أباطرة،مف مموؾ و  المتحاربيفصراعات  عرؼ التاريخكما  

فو  ال إنسانيةبأشكاؿ عنؼ فظيعة و  أكثر  سياسية منافعتحقيؽ ب كاف الغرض الجوىري منيا مقترنا ا 
استمرت حتى أوائؿ  وقد ىي السائدة آنذاؾكانت ، عمما أف عقيدة االستبداد بالسمطة نزاعات دينية منيا

 .(2)17القرف 
ظاىرة تمتد إلى أعماؽ التاريخ مع  باعتبارىافي العصور القديمة  اإلرىابيةف دراسة الجريمة إفمنو و    

 القديمة مصرالجريمة اإلرىابية في عصر : أوال ،خالؿ عصريفمف دراستيا  تقتضي منا دوافعياتنوع 
: ثانياو ،تيا حوؿ النيراكمثاؿ عف المجتمعات الشرقية القديمة الناشئة حضار  العصر الفرعوني()

 تيا حوؿ البحر.اكمثاؿ عف المجتمعات الغربية الناشئة حضار  اإلرىابية في العصر الرومانيالجريمة 
 .العصر الفرعونيالجريمة اإلرىابية في : الفرع األول

ماىو عف  وقائعوو  أساليبويختمؼ في خصائصو و  ياإلرىاب ـاجر اإل مف مطان القديمةمصر  عاشت
دوافع  نتاجفيي إما  ،واحدة ومظاىرهإلرىاب ا دوافعومع ذلؾ فقد تكوف  ،في وقتنا الحاضر معمـو

لوجية يو أو أيد ،ختالؼ المعتقداتإنتاج  أو دينية ،والسمطة الحكـمف دوائر  نتفاعاالسياسية بيدؼ 
 ،(3)ضيا ميما كانت الوسائؿاتحاوؿ الوصوؿ لتحقيؽ أغر ، وعموما فيي مسفيةمتعمقة بالتصورات الف

كأسموب ممنيج  تياالت دوف الصور األخرى لإلرىابالحقبة صورة االغتخذ اإلرىاب في ىذه إوقد 

                                                           
 جويميةتاريخ:  ،4: العدد ،مجمة مركز بحوث الشرطة ،اإلرىاب وعالقتو بالمتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية ،محمد شفيؽ 1

 .211ص، 1998
2
 Randall D. Law, The Routledge History of Terrorism, Routledge History Publisher, Taylor and Francis 

group, New York, USA, Published on:2015, p:15. 
 ،العامة لمكتاب المصرية الييئة ،خالل أربعين قرنا انعكاساتو عمى الشرق األوسطاإلرىاب الدولي و  ،ف شريؼيحس 3

  .67ص، 1997سنة ، 2القاىرة، ج ـ ع، حجـ: 
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 "أوزوريس"باغتياؿ أخيو الممؾ  "ست" الفرعوني ، ولعؿ أبرزىا قياـ الممؾوفعاؿ في إبعاد الخصـو
 .(1)اغتياالت ألتباع الحاكـ المغتاؿو وما تبعو مف حممة تصفية  ليحؿ محمو في حكـ مصر

الغزو  إطارالقديمة في  عمى مصر (حكاـ األقاليـ األجنبية) اليكسوسىجمات قبائؿ وضع  كما يمكف
وقد تحدثت البرديات المصرية القديمة عف  ،(2)( قبؿ الميالد1550-1650)اإلرىاب خالؿ الفترة و 

غيرىـ مف أصحاب األفكار المعينة لصراع الدموي بيف أحزاب الكينة و تمؾ الفترة التي تمثمت في ا
الدماء في كل .».: أف يردد في مخطوطتو »مانيتون« مما دفع المؤرخ المصري القديـ ،المعادية
أصبحت أماكن  ،دفنو غاص النير  لقد ،يقترب منيا أحد أنتتحدث قبل  أردية المومياوات ،مكان

ىو تشبيو و  الطاعون""ػ: وقد كاف المصريوف القدامى رىبة منيـ يسمونيـ ب ،(3)«..التحنيط ىي النير
 .(4)الترىيبما يؤكد نزعتيـ لمقتؿ و  لممجاميع البشرية مبيدال وباءبال

أما التشريع الردعي لإلرىاب في العصر الفرعوني فيمكف اعتمادا عمى تاريخ القانوف اعتبار أف جممة 
باإلعداـ كاف مرتكبوىا يعاقبوف عاؿ المجرمة تعد جرائـ إرىابية ومنيا: إثارة القالقؿ والفتف و مف األف

لـ يبمغ أو تنظيـ دسائس ضد سمطة الممؾ و  يعاقب بالصمب كؿ مف يصؿ إلى عممو وجود مؤامرةو 
مف جية أخرى جرائـ الخيانة  اآلليةتجـر قطع لساف مفشي أسرار المممكة، و يحكـ ب عنيا، كما كاف

يع ، كما يعاقب التشر قادة جيوشوو سحرتو حاكميا الخاصة حتى وزراء الممؾ ومستشاريو و تحاكـ في مو 
   .(5)سالح الجيشلفرعوني عمى اليروب مف التجنيد والمس بمعنويات و العقابي ا

 الجريمة اإلرىابية في العصر الروماني.: الفرع الثاني
بالرغـ مف  ،ستبداد األباطرة الرومافإ الناتج عف السياسي تخذ اإلرىاب في ىذا العصر صورة العنؼإ

تواتر السيطرة عمى الحكـ بيف األباطرة ومجمس الشيوخ الذي أسس الجميورية أيف تـ اقتساـ صالحيات 
                                                           

، عمى الموقع 12/05/2016مقاؿ منشور في جريدة الشروؽ المصرية، بتاريخ:، آلية و مموكمحمود عبد الشكور،  1
471a-7c18-https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12052016&id=0295068b-االلكتروني: 

3a4be7fb6be1-b245 ، :12/07/2016تاريخ االطالع.    
 دراسة تحميمية من  منظور اجتماعي،: اإلرىاب الدولي وتداعياتو عمى األمن والسمم العالميمضاف محمد، حمداف ر  2

 . 269، ص2011، سنة:1، العدد 11مجمة أبحاث، كمية التربية األساسية، الناشر: جامعة الموصؿ،العراؽ، المجمد 
، ج ـ ع،  باألىراـ، القاىرة مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية ،موسوعة الشباب السياسية ،اإلرىاب ،مختار شعيب 3

 .13ص  ،14، عدد 2001سنة،
، موسوعة مصر القديمة، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ و الثقافة، القاىرة، عيد اإلكسوس وتأسيس اإلمبراطوريةسميـ حسف،  4

 . 111، ص 2011ج ـ ع، سنة: 
، دار النيضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة المصري تاريخ القانونمحمد عمى الصافوري،  5

، دار الفكر العربي، القاىرة، ج ـ ع، تاريخ القانون المصريفتحي المرصفاوي،  أنظر كذلك:وما يمييا، * 95، ص 2007
 و ما يمييا. 168، ص1987سنة 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12052016&id=0295068b-7c18-471a-b245-3a4be7fb6be1
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12052016&id=0295068b-7c18-471a-b245-3a4be7fb6be1
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12052016&id=0295068b-7c18-471a-b245-3a4be7fb6be1
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 يمؤسسأحد عمما أف  مستشاريف لممجمس إباف نياية القرف السادس قبؿ الميالد،بيف  اإلمبراطور
نفسو قد تـ قتمو مف طرؼ مجمس  قبل الميالد( 716-753) "رومولوس"اإلمبراطورية الرومانية 

طاغية وقد تقمد ىذا األخير الحكـ بعد أف قتؿ ىو كذلؾ شقيقو و الشيوخ بعد أف أصبح حاكما مستبدا 
سواء مف الحاكـ ضد المحكوميف أـ وكاف العنؼ خالؿ ىذا العصر موجيا  ،(1)"سو ريم"التوأـ 
 ،(قبل الميالد 333 – 323)الشرؽ األدنى في الفترة بيف "المقدوني إلسكندرا"فعندما فتح  ،(2)العكس

لمسيطرة عمى  االغتياؿ فيما بينيـ بعد وفاتوقادتو القتؿ و  ستخدـاستخدـ العنؼ ضد ىذه الشعوب و ا
عتبارىـ غزاة ا  شكؿ دافعا ليا لمحاربة الروماف و مقدرات شعوب المناطؽ الشاسعة المسيطر عمييا مما 

 .(3)القتؿ كوسيمة لإلخضاع أو لمتحررلمطرفيف استخداـ العنؼ و رر األمر الذي ب ومحتميف
عسكريييـ الفاريف المتآمريف مف كؿ أصقاع كؿ األباطرة الروماف بمعارضييـ وعبيدىـ الثائريف و قد نو  

كما  عمى الجميور، التعذيبالتنكيؿ و  ومنيا عرض يعةظالف األساليب اإلرىابية ستخداـإاإلمبراطورية ب
أعدائيـ لتشويؽ سكاف مدنيـ وذلؾ بالقضاء عمييـ بأبشع لمصارعة  الحيوانات المفترسةأستخدموا 

 .كاف اليدؼ مف الترويع توطيد سمطة اإلمبراطور الحاكـو  (4)الصور
، كتب المؤرخ الروماني منذ تأسيس روما( )كتاب: "Ab Urbe Condita" وفي الكتاب الثالث مف

، وكيؼ كاف في القرف الخامس قبؿ الميالد في روماوقع  "إرىابي"حادث أىـ  عف دقيؽبتفصيؿ  "ليفي"
ذات أىمية تعتبر أف الواقعة  الخاص في روايتو بأسموبو، وذكر الرد الرسمي لمدولة عمى ىذا التيديد

لداخمي ألعمال العنف بالتيديد المتكرر وا تخبرنا الحادثةحيث يبدو من المفارقة أن .».قصوى، 
. ».: أضاؼو  ،«..تثمين الحاجة المستمرة لمتأىب واالستجابة السريعة والجاىزةيجب ، وبالتالي ىذه
 التعامل مع من حقيقة التيديد ، بداًل من التقميلو  عدم أخذ الواقعة بجديةفان في نفس الوقت أنو 
 .«..بناء مصطنع ألجيزة الدولة المختمفة يؤكد عمى أن االستجابة لمتيديد ىيذلك 
بشكؿ  "Appius Herdonius" قبؿ الميالد، استولى معارض باسـ 460، ففي عاـ "لميفى"وفًقا 

مف رجؿ  4500في ىجـو ليمي بقوة الواقعة قرب روما،  "Capitoline" غير متوقع عمى تؿ وقمعة
                                                           

1
 Randall D. Law, Terrorism: A History, Polity Press Publisher, Cambridge, UK, Year: 2009, Chap 1, P: 9. 

مركز  ،3عدد  ،سمسمة حوار الشير ،حرب اإلرىاب الدولي و مشكالت التحرير الثورة في العالم الثالث ،أسامة الغزالي 2
 .11ص ، 1986 سنة ،اتحاد المحاميف العرب لمبحوث والدراسات القانونية

، أطمس األردف: التاريخ األرض والمجتمع، الناشر: المعيد سميرة درويمو، ترجمة اليمينيةالفترة جاف فرانسوا ساؿ،   3
تاريخ الحضارة : أرنولد توينبي، أنظر كذلك. *134، ص 2013الفرنسي لمشرؽ األوسط، المنشورات المعاصرة، سنة 

، 2003، ترجمة رمزي جرجس، مراجعة صقر خفاجة، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة، ج ـ ع، سنة الييمينية
 .  97ص

4
 Eckart Köhne, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson, Gladiators and Caesars: The Power of Spectacle in 

Ancient Rome, University of California Press, USA, Year: 2000, P: 68.  
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الذيف استطاعوا  الموجوديف داخؿ القمعةلقد ذبحوا بشكؿ عشوائي كؿ ، و المنفييف السياسييف والعبيد
 الئحة بمطالبيـبتوجيو  المواليفي صباح اليـو ، وقاموا إلى قضيتيـ واءأسرىـ والذيف رفضوا االنض

تحرير ، وعرض في الدولةمب بتمثيؿ المحروميف الذي ط "Appius Herdonius"  بواسطة قائدىـ
ي الرومان يستجيب اإلمبراطورأنو يتمنى أف  أكدو ، ممنفييف السياسييفلفرصة العودة منح لعبيد و ا

ذلكـ في  أعداء روما التقميديوف) تحفزةالستدعاء القوى الم مف جية أخرى ، لكنو عمى استعدادلمطالبو
في اليـو التالي بعد نشر قائمة المطالب، قدرت السمطة في  الوقت( إذا رفض اإلمبراطور العرض،

عالوة عمى ذلؾ ، ة الفرصة لمياجمة روماانتياز الدوؿ المجاور ، وبالخصوص روما أف الوضع مرعب
كان .».كما سرده المؤرخ الروماني،  العام يدد لمنظامم فإف الدعوة إلى تمرد العبيد بشكؿ خاص أمر
، كان رعب العبيد يموح في األفق بشكل من بينيا جميًعا :ىناك عدد كبير ومتنوع من أسباب الخوف

ويمكن أن يصبحوا  وسطيم،عبيدىم يشكمون طابورًا خامسًا محتماًل في ..» ، وأضاؼ أف:«..كبير
عتبارا أف أسموب الدولة أنذاؾ في مكافحة اإلرىاب كاف يتمثؿ في ا  ، و «مصدر ىجوم "إرىابي" جديد..

، "ضمان الوحدة من خالل الخوف"و الخصـو وىذا تطبيقا لمبدأ  األعداءالخوؼ إلى نقؿ الرعب و 
رجة، وأقر العمل بالقانون ورفع مستوى التيديد إلى أعمى دوبسبب ىذا التيديد عمؽ اإلمبراطور 

المحدؽ ىو  "اإلرىابي"ر عتبر أف أي شخص ال يتعاوف مع السمطات ضد الخطأو  األحكام االستثنائية
في حد ذاتو، وحاوؿ اإلمبراطور نزع الشرعية عمى مطالب  "اإلرىابي"دعـ لمنشاط خطر جسيـ و 

لروماني وأف المنفييف وف االمتمرديف بالقوؿ أف العبيد المتمرديف ال يتمتعوف بأية حماية بموجب القان
اء عمى المتمرديف بعد قد تـ القض، و السياسييف متآمريف وال يعدوف كمواطني اإلمبراطورية األحرار

التي يعتبر الصمب العامة وبمختمؼ الطرؽ المروعة و اإلعداـ في الساحات ومعاقبتيـ ب تعذيبيـ
مف  ريخلمتحديات الكامنة في التا عميقة رؤيةالموثقة الثابتة و  التاريخية ، وتوفر ىذه الواقعة(1)أىميا

كذا سبؿ رد الدولة عمييا بالمس مباشرة بالحقوؽ األساسية و  السموكات اإلرىابيةو  حيث تكييؼ األفعاؿ
اعتبر تداءات ضد الدولة ونظاـ الحكـ، و " لردع االع"جولياإذ استعمؿ الروماف قانوف  لإلنساف

ولـ تكف ليـ أية ضمانة قانونية وال يحؽ ليـ  المتآمريف خونة ومتعاونييف مع أعداء الدولة الخارجييف
يتـ تكييؼ الجريمة السياسية عمى أساس التعاوف مع األعداء  إذالدفاع عف أنفسيـ أو بواسطة وكيميـ، 

 .(2)لتقويض أركاف الدولة
سنوات  فخالؿ ،أمف اإلمبراطورية الرومانيةبعض المجموعات اإلرىابية التي استيدفت  برزت كما

قواميا مجموعة دينية كاف يطمؽ  ييودية متطرفة حركة إرىابية نشطتميالدية  73إلى  66 امتدت مف
                                                           

1
 Elena Coda, Ben Lawton, Re-Visioning Terrorism: A Humanistic Perspective, Purdue University, Library of 

Congress Cataloging Publisher, Washington, USA, Year 2016, P:119-     
 .13، ص 1995ع، سنة ، دار شمس المعرفة لمنشر، القاىرة، ج ـ اإلرىابعبد الرحيـ صدقي،  2
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، في فقرة التمييد لممبحث األوؿ ، كما سبقت اإلشارة إليو"المتعصبين سيكاريين"العمى أعضائيا اسـ 
 تخريبعف طريؽ  وذلؾ ،الوجود الروماني في فمسطيفاستخدمت ىذه الحركة العنؼ الشديد ضد و 

لحاؽ الدمار و  ،كالموانئ الحيوية المنشآت اإلغارة واالستيالء عمى اإلمدادات و  الحقوؿ و بالمزروعات ا 
 .(1)عمى المحميات المعزولة

 "الباوار"مما شكؿ دافعا لقبائؿ  واجيت روما انتفاضات قبائؿ الشرؽ الجزائري بالتقتيؿ والقمعقد و 
 "يسقاس"شكمت ثورة لمثورة عمى االحتالؿ الروماني و  الونشريسبجباؿ  "البقواط"و "المغازيس"و
الذي  "تيودورز"ضد القائد الروماني  "المايزغ"وكذا قبائؿ  "فيرموس"و "ايديمون"وكذا ثورة  م(253)

مجموعة  ، وقد سارع مجمس الشيوخ الروماني إلى سف(2)النيب في مواجيتو لألىاليكاف يمتيف القمع و 
رىاب و اإلقوانييف رادعة لمثورات و   81عاـ  "كورنيميا كسال "منيا: نتفاضات وما تعتبره روما خيانة وا 

النيب قبؿ الميالد ويجـر القرصنة و  67عاـ  "كس قابينياال و "قبؿ الميالد  يجـر أفعاؿ الخيانة، 
يتـ منح الجنسية بموجبو لكؿ قبؿ الميالد و  90عاـ  "و سيفيتايتالكس لوليا د"البحري، وكذا 

قبؿ  58ادر عاـ الص "الكس كموديا"يطالييف الذيف لـ يحمموا السالح ضد روما، كما كاف قانوف اإل
 .(3)لمعارضي روما ومقاومي وجودىاالميالد يجـر أفعاؿ تقديـ المساعدة 

المجتمع  فالقوؿ: أ فإنو يمكف ليذه الفترة الغنية بالمعطيات المفيدة لدراستنا ستقرائناإومف خالؿ 
كانت اإلمبراطورية في حروب دائمة، اف مجتمعا عسكريا في زمف متوحش وعنيؼ، و الروماني ك

اسي الداخمي في يوجاءت أوضح الدالئؿ عمى االستخدامات المبكرة لالرىاب مف خالؿ الصراع الس
حتالؿ الروماني في كؿ أرجاءىا، وتشير الدالئؿ حسب ما وكذا مف خالؿ الثورات العديدة ضد اإلروما 

ألغراض سياسية مصالحيا إستخدمت العنؼ الموجو ضد الدولة و وقفنا عميو إلى أف جماعات العنؼ 
غب والفتنة وعطمت مثيري الشو  في نفس الوقت وجيت الدولة عنفيا الشديد ضد معارضييا و محضة، 

منظما بشكؿ يكفي الحريات، وقد كاف العنؼ منتشرا ومتكررا و و سمبت الحقوؽ العمؿ بالقوانييف و 
 .اإلرىابلمعايرتو بخصائص 

 
 

                                                           
1
 Richard A. Horsley, The Sicarii: Ancient Jewish "Terrorists", The Journal of Religion, Published by: The 

University of Chicago Press, Volume: 59, Nº: 4, Year: 1979, P: 442. 
، مقاؿ منشور في م(284-م40قبائل الونشريس ودورىم في المقاومات خالل الفترة الرومانية )مصطفى خاتمي،   2

مجمة ىيرودوت لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، مجمة عممية فصمية محكمة تعنى بالبحوث األكاديمية، قالمة، الجزائر، 
 .2، رقـ2017، سنة 03عدد:

3 A. E. Astin, Leges Aelia et Fufia, Published by: Société d'Études Latines de Bruxelles , Latomus, Belgique,  

Tome : 23, Fascicul : 3, Date : JUILLET-SEPTEMBRE 1964, P        

https://www.jstor.org/publisher/ucpress
https://www.jstor.org/publisher/ucpress
https://www.jstor.org/publisher/selbruxelles
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 .في العصور الوسطى رىابيةالجريمة اإل : المطمب الثاني
ف كاف  أخذت الجريمة اإلرىابية في العصور الوسطى نموذجا مغايرا عنيا في العصور القديمة حتى وا 

ونتيجة لتطور طرؽ التجارة  ،مضمونيا يأخذ قالبا متماثال، فقد ارتبطت بشكؿ وثيؽ بالجريمة السياسية
لعقائد الدينية المييمنة أنذاؾ ترسخ ااندثار حضارات األنيار و البحار و التبادؿ وظيور حضارات و 
بروز طبقة  إضافة إلى ودخوليما في حروب مستمرة، اإلسالميةصوص الديانتيف المسيحية و بالخو 

را لما يممكونو مف موارد نظ األمراء وبابوات الكنيسةمزاحمتيا السمطة مع المموؾ و و  اإلقطاعييف األسياد
، ما منح برابطة التبعية والخضوع أسيادىـع يرتبطوف بوأتبا عبيدو  زراعية بالخصوص مالية وعينية

وطبقوا  دفعت بالمموؾ واألمراء إلى محاولة التضييؽ عمييـ استئثارا بالسمطةاإلقطاع مساحة نفوذ كبيرة 
، وكانت أنشأت المحاكـ الممكية ومحاكـ التفتيش الكنسيةو  ،في ذلؾ القوانييف المجرمة لجرائـ العظمة

، كما برزت خالؿ ىذا العصر جماعات (1)الخارجيف عف السمطةالمارقيف و المعارضيف و وظيفتيا قمع 
ولـ تميز ىي كذلؾ بيف مدنييف وعسكرييف بؿ كاف  الترىيبمنظمة مارست أقسى أنواع التقتيؿ و  إرىابية

 "الدومينيكان"، وعمى شاكمة ذلؾ ظيرت جماعة ألفراد ىو الديانة والمعتقدل ىاالعنصر األبرز في تمييز 
 "الحشاشين"وحركة  ،"اليسوعيون"و، "الفرسان اليوسبتاليين"وجماعة  "فرسان الييكل"وجماعة 

 لمدولة األمويةتيديدىا لمخميفة الراشد و و  "وارجالخ"، وقبميا فرقة (الطائفة اإلسماعيمية المشرقية)
لسيرورة  مالزمةالناشئة، وىي تنظيمات اتخذت مسألة التوظيؼ السياسي لمديف وأشكاؿ التديف ظاىرة 

الحشاشين عبر األزمنة وليست مرتبطة بديف معيف فجماعة  الصراع عمى السمطةو  التطور السياسي
توظيؼ الديف ، وأتخذ فرسان الييكل المسيحيةبعالقة وطيدة مع جماعة  وتحالفت رتبطتإ اإلسالمية

 ،تياـ بالتكفير والزندقةتياـ باليرطقة إلى اإلالتاريخ أشكاال متعددة مف اإلعبر  ألغراض السياسة
 أو خمؽ ىوية مختمفة لصالح المموؾ ورجاؿ الديف، ىوية طيرانية واليدؼ مف ذلؾ ىو المحافظة عمى

ثـ  وشيطنة اآلخر ليسيؿ عزلل لمحصوؿ عمى الماؿ والمنافع، وكذا كحالة اإلقطاع و كبار التجار
    .(2)االنقضاض والقضاء عميو

 المسيحي. يدالجريمة اإلرىابية في العالفرع األول:   
تنظيمات متطرفة ومتعصبة، عرؼ العالـ المسيحي خالؿ ىذه الفترة المظممة مف التاريخ اإلنساني   

فقد برزت تنظيمات قائمة عمى أسس عقائدية، انحرفت ممارساتيا لتتحوؿ تدريجيًا إلى جماعات لمقتؿ 

                                                           
1
  Randall D. Law, The Routledge History of Terrorism, Op. Cit., P:46. 

، مقاؿ منشور في يومية الجريدة، الكويت، جماعة الحشاشين...القتل أسرع طريق إلى الجنةأسامة السعيد،   2
رىاب الفرد والدولة، أنظر كذلك، 11/16/1105، بتاريخ:3385عدد: : محمد عبد الستار البدري، مف التاريخ: الحشاشوف وا 

 .13/18/1103، بتاريخ:02173األوسط، لندف، عدد: مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ 
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السمب والترىيب وعاشت أوروبا متغيرات ىيكمية عمى امتداد القروف الوسطى، وحتى القرنيف النيب و و 
ثـ أفوليا  ظيور اإلمبراطورية البيزنطيةانية و الروم والتاسع عشر ومنيا سقوط اإلمبراطورية عشر الثامف

تزايد نفوذ اإلقطاعييف وتجار يو  ،لتتراجع بعد عصر األنوار مع تزايد نفوذ الكنيسة خالؿ ىذا العيد
رىاب القراصنة، وانتشرت الحروب عمى أساس ديني ومنيا الحروب الصميبية و  البحار المحيطات وا 

الثاني عشر والثالث عشر ظيور مموؾ أقوياء مثؿ مموؾ فرنسا وحروب األندلس، وشيدت فترة القرنييف 
عشر  السابع حتى القرنيفوبريطانيا ومف بعدىـ مموؾ اسبانيا والبرتغاؿ وىولندا وكذا روسيا وبروسيا 

اضمحالؿ عصر الديانات أيف و  واندالع الثورة الفرنسية مع حموؿ عصر اإليديولوجياتالثامف عشر و 
 .أسس اإلرىاب في العالـ الحديث وضع تـ
سية ذائعة الصيت سيئة السمعة يأبرز مظاىر تمكـ الفترة ىو إنشاء ما يسمى بمحاكـ التفتيش الكنو 

ظيور ل كانت دافعا الدينية المتطرفة، التي لممعتقدات رىيب انتشار مفأوروبا  ساد وىي نتاج لما
، المعتقدالرأي أو  معارضييا فيلمتعامؿ مع  الرئيسة التخويؼ أداتياو  كاف العنؼ متعصبة تنظيمات

أتباع ديانات التوحيد األخرى مف  شممتبؿ  فحسب عمى المسمميف يقتصر ضحايا محاكـ التفتيشلـ و 
عتقدات الميميز بيف األدياف و ال  فالتطرؼولـ تستثني حتى الممحديف وعبدة األوثاف،  ،مسيحييف وييود

 .(1)المستوجب لمقتؿ الكفرو توجياتو يتيـ باليرطقة  مف يختمؼ معكؿ ف، اآلراءو 
التي عرفتيا  اإلرىابيةإحدى تمؾ التنظيمات وىي  ـ(1215) حيةيالمسالدومينيكان وجاءت جماعة 

حممة ببحماسة بدأت وقد ، المتدينيف والتي تغطت بمظمة الرىباف الواعظيف أوروبا في القروف الوسطى
ا بدلو يالييود إذا لـ  عمى نفيالمسيحييف األسباف  وحرضت، األيبيريةشبو الجزيرة لييود في ا ضد عداء
الييود  اال أفعمى الييود الذيف اعتنقوا المسيحية في إسبانيا، "مارانوس" الخنزير وصؼ ت، وأطمقدينيـ

احتفظوا بعقيدتيـ وطقوسيـ سرا، ووقفت الكنيسة الكاثوليكية ضدىـ و ، شكمياً المسيحية  طقوسالمارسوا 
والسادة  منبالءل مؤيدة ةسياسي مواقؼ تدينيـ المسيحي المزيؼ، واتخاذىـبسبب واتيمتيـ باليرطقة 

روض بفوائد قعماؿ المالية في اسبانيا ونشروا البحيث أدار الييود األ ،ضد مصالح الممؾالمحمييف 
يكف يدفعيا الييود عشار التي لـ مف األ عالية ورىنوا العقارات لصالحيـ مما أثر عمى مداخيؿ الكنيسة

وقد ألبت الكنيسة ، مما شكؿ بؤرة نزاع بيف الكنيسة والممؾ والييود عمى العقارات المسيحية المرىونة
فقاـ الممؾ  رىابيةاإلممارسات ال ولـ يسمـ المسمموف ىـ كذلؾ مف ،ىالي ثـ الممؾ عمى الييوداأل
بعد  الصمبافمعالـ و عمى ال وفُيحرق واكانو ، ـ1492عاـ وتشريدىـ بطردىـ  "اليزابيت"الممكة و  "فرناندو"

 ألمانيا الىنيكاف يجماعة الدوم اطنشمتد ا، و ـوُتصادر ممتمكاتي ادانتيـ مف طرؼ مفتشي الكنيسة

                                                           
1
 Toby Green, Inquisition: The Reign of Fear , St. Martin's Publishing Group, Macmillan, London, UK, 

Year:2009, P: 231. 
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المتحالؼ مع  "ريتشاد قمب األسد"الممؾ كاف و  ،كبيرة مف الييود اأعداد أبادتحيث  والنمسا وانكمترا
الطاعوف في  وباء ، وعندما انتشرأتباع الديانة الييوديةكؿ مف يقع في أيدييـ مف  يقتموف ىذه الجماعة

فقامت حممة شاركت فييا جماعة  الشكوؾ بأف الييود سمموا آبار المياه وروبييفأوروبا ساورت األ
 .(1) نيكاف إلبادة ىؤالءيالدوم

فرسان " بجماعة مايسمى ـ( أنشأت الكنيسة الكاثوليكية1291-م1096)وخالؿ الحروب الصميبية 
الؿ الجيوش المسيحية وكانت تتقدميا خ نخبةتشكؿ والتي كانت  ـ(1119)عاـ  المتطرفة "الييكل

وكانت تتألؼ مف جنود محترفيف ومدربيف جيدا مف مختمؼ الجنسيات وجيات أوروبا،  المعارؾ،
حواشي المدف العربية، وقتمت د المسمميف خاصة ضد سكاف البدو و واشتركت في جرائـ عديدة ض

مما دفع  لمحممة الصميبية الثالثة قمب االسد "ريتشارد"باف قيادة إمايزيد عف ألفيف مف أسرى المسمميف 
ف غيرىـ مف المسيحيف وقضى عمى معضميـ نكاية عإلى استثنائيـ مف الفدية  "صالح الدين"بالناصر 

أعادت تنظيـ  بامتياز الجماعة االرىابية المسيحية، اال أف في جرائميـ الفظيعة في حؽ المسمميف
إلى أف قضى عمييا ممؾ فرنسا فيميب العادؿ عاـ  صفوفيا مف جديد وتحالفت مع جماعة الحشاشيف

  .(2)بتيمة اليرطقة ـ وأحرؽ أتباعيا وىـ أحياء1307
باف القروف الوسطى مرتعا خصبا لمجماعات االرىابية المتطرفة االخرى إوقد كانت أوروبا المسيحية 

، ولعؿ صرخة ممثؿ البابا في جنوب ـ(1540)" المنشأة عاـ "مجتمع يسوع" أو"اليسوعيونمثؿ 
المبتدعة " "الكاثار" خالؿ القرف الثالث عشر عند اصداره أوامر لجنوده بقتؿ طائفة "أرنو أماوريفرنسا 

..أقتموىم »:مف القتؿ الخالصو  احتمت بمسيحيف كاثوليؾ مخمصيف طمبا لمنجاة المارقة والتيو 
ية العنؼ المسيحي خالؿ ىذا العصر، ، أحسف دليؿ عمى ىمج(3)«.سيعرف الرب أتباعو. !!!جميعا

مف االصحاح الحادي في بعض مف آياتو  تحريضا باستعماؿ العنؼ الكتاب المقدس تضمفقد و 
وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاليم، ونيبوا جميع بيائميم، وجميع ..:»"سفر العدد"الثالثوفو 

                                                           
1
 SHADIA B. Drury, Aquinas and the Inquisition: A Tale of Faith and Politics, Published by: Skidmore 

College , Year: 2008, Nº: 157, Pp: 92-    See also: Alexander Marx, The Expulsion of the Jews from Spain, 

the Jewish Quarterly Review, Published by: University of Pennsylvania Press, USA, Year: 1908, Volume: 20, 

Nº:2, Pp: 250-   .  
2
 Brian Blakemore, Why Terrorism is Increasing, Journal of Social economics, University of South Wales, 

UK, Publication date:Feb /03/ 2016, Volume:5, Issue :2, p       

، دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف، سنة: أمريكا واالسالم -عولمة االرىاب، أسرائيلطحاف أحمد، : أنظر كذلك*
 .31، ص2003

3
 Gus Martin, Essentials of Terrorism: Concepts and Controversies, Sage Publications, California State 

University, USA, Year: 2008, P: 114. 

، مقاؿ منشور في صحيفة البياف، االمارات العربية أصولية أوسموا: أىو االرىاب المسيحي: اميؿ أميف، أنظر كذلك* 
 .2011جويمية 28، بتاريخ: 11362المتحدة، عدد: 

https://www.jstor.org/publisher/skidmore?refreqid=excelsior%3A102be4f9833a4d41937ed8faca8ed1aa
https://www.jstor.org/publisher/skidmore?refreqid=excelsior%3A102be4f9833a4d41937ed8faca8ed1aa
https://www.jstor.org/publisher/upenn
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وأخذوا كل الغنيمة ، وأحرقوا جميع مدنيم بمساكنيم، وجميع حصونيم بالنار، مواشييم وكل أمالكيم
 "سفر ىوشع"وؿ مف العيد القديـ، االصحاح األوجاء كذلؾ في  ،«وكل النيب من الناس والبيائم..

تحطم أطفاليم  ..بالسيف يسقطون.. تجازى السامرة ألنيا قد تمردت عمى إلييا»مف الكتاب المقدس:
ميما يكف مف أمر، فإنو بالرغـ مف كوف أف األدياف تبقى تدعوا لمتسامح والمحبة و  ،«والحوامل تشقّ 

ويقتتموف باسمو،  والصفح والغفراف، فاهلل جامع البشر تحت سمائو، لكف خالئؼ اهلل في األرض يفترقوف
وفي جميع الحاالت كاف المنطمؽ واحدا، وىو اإليماف بامتالؾ الحقيقة المطمقة، وما عداىا ال يستحؽ 

، أي ما تقترفو «إرىاب الدولة»وجود نوع آخر مف اإلرىاب وىو الى، وتجدر االشارة ىنا (1)الحياة
ب، وىنا يمكف اعتبار الممالؾ مؤسسات الدولة مف سموكيات تخضع لمتعريؼ الفضفاض لسموؾ اإلرىا

دولة أو »ينطبؽ عميو لفظ الصميبية أوؿ تمثيؿ ليذا النوع مف اإلرىاب، أو أنيا كانت مف أوائؿ مف 
نظرا لتحالؼ الدولة ممثمة في المموؾ المسيحييف والكنيسة ممثمة بالبابا مع  (2)»إمارة راعية للرىاب

ال أنو ال يمكف انكار وجود تيارات مسيحية إلتخدـ مصالحيا،  تنظيمات ارىابية أنشأتيا ورعتيا ومولتيا
ودعت لمسالـ بيف  التقتيؿ وكؿ أشكاؿ العنؼلمحروب و و  لمعنؼ ومعارضة ادةضمإباف ذلكـ العيد 

تبعا لدعوة المسيح عميو السالـ إلى السمـ  واعتبرت تمكـ الدعوة جزءا مف االيماف (3)األديافاألمـ و 
ال تقاوموا الشر، بل من لطمك عمى  :»االصحاح الخامس من العيد الجديد "متى"في إنجيل  بقولو

سفر "، كما جاء في «ومن أخذ رداءك فال تمنعو ثوبك أيضاً  ،خدك األيمن فحول لو اآلخر أيضاً 
اْلُمْذِنِب َواَل َتْأُخُذوا ِفْدَيًة َعْن َنْفِس اْلَقاِتِل : »قديـالثالثوف مف العيد الخامس و االصحاح ال "العدد

لولي الدـ الرخصة ، اعتبارا أف (4)يؤكد أف حكـ القاتؿ في االنجيؿ ىو القتؿ ما «ِلْمَمْوِت، َبْل ِإنَُّو ُيْقَتلُ 
 الكاممة في أف يقتؿ القاتؿ، ولكف عمى شرط أف ال ُيسرؼ في القتؿ.

 

 
                                                           

، مقاؿ منشور في صحيفة البياف، االمارات العربية المتحدة، عدد: أوسموا: أىو االرىاب المسيحي أصوليةاميؿ أميف،  1
 .2011جويمية 28، بتاريخ: 11362

رىاب الفرد والدولة منمحمد عبد الستار البدري،  2 ، مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ األوسط، لندف، التاريخ الحشاشون وا 
 .13/18/1103، بتاريخ:02173عدد: 

3 Helen J., Nicholson, Medieval warfare: Theory and Practice of War in Europe (300-1500), Publisher: 

Palgrave Macmillan, Date: 21/10/2003, P: 24. 
عمى ،3/50/9502، مقاؿ منشور في كتابات في الميزاف، مؤرخ في المقدسحكم القاتل في الكتاب ، إيزابيؿ بنياميف ماما  4

  &utm_medium=facebookhttp://www.kitabat.info/subject.php?id=133401&utm_source=dlvr.itموقع االنترنيت: 

 )تحديث معطيات(. (01/10/9102تاريخ االطالع: )

http://www.kitabat.info/author.php?id=2031
http://www.kitabat.info/subject.php?id=133401&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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 .اإلسالمي يدفي الع الجريمة االرىابية: انيثالفرع ال
التي تدعي تطبيؽ تعاليـ وجماعات التطرؼ المرتبطة بو، و  تنظيمات العنؼاالسالـ  صدرانتشرت في 

النبي محمد صمى اهلل عميو  ء، فقد قتؿ خمفاجرائـ التكفير وسفؾ الدماءأبشع تميزت بارتكاب الديف، و 
لؤلؤة  أبو"ىجري( عمى يد 23ـ )644كتوبر أ 23مف بعده، وكاف ثانييـ عمر بف الخطاب في وسمـ 

منيـ ممؾ  الخميفة عمر قوى معادية لالسالـ وقد تآمر عمى قتؿ "المغيرة بن شعبة"غالـ  "المجوسي
عبد "فارسي مجوسي أسير ومعفي عنو، ومنيـ جماعة نصرانية وأفراد مجوس يرأسيـ ييودي يسمى 

افة الى ضوىي ا "جماعة السبئيين"وأسس  الذي تظاىر باالسالـ في المدينة المنورة "اهلل بن سبأ
مف اغتياؿ خميفة  مر الذي يجعؿاأل ،(1)كاذيبتعد مف جماعات الفتف السياسية واأل "جماعة المجوس"

 الردة، كما شيد ىذا العصر حروب (2)رىابية دوليةإعمر بف الخطاب مؤامرة  المسمميف الثاني
 سياسيةكانت حركة ” الردة“فتراض أف إباف العيد االسالمي عمى إالثورات  ىالتي تعد أول ""السياسية

دفع الزكاة كضريبة تحصؿ موجية ضد اإلسالـ، وأف عددا مف القبائؿ العربية بالخصوص انكفأت عف 
، متمردة ناوئيفبظيور عدد مف الم والئيا، وراحت تبدؿ في عظـلصالح الدولة بعد وفاة الرسوؿ األ

سببا رئيسيا في ظيور أزمة الخالفة، وال أدؿ عمى  حداث، وقد كانت ىذه األ(3)بذلؾ عمى سمطة المدينة
ختمف الناس بعد نبييم في أشياء كثيرة ضمل بعضيم بعًضا، وبرئ إ» ذلؾ قوؿ أبو الحسف األشعري:

، (4)«إال أن اإلسالم يجمعيم ويشتمل عمييم بعضيم من بعض، فصاروا فرًقا متباينة، أحزاًبا مشتتين
"أىل عمى أنفسيـ تسمية  طمقواأة عثماف بف عفاف و فعيد الخميواخر أفي  "الخوارج"وظيرت فرقة 

 ،الدينية وبالتكفير والتطرؼ ى تاريخيـ بالمغاالة فى معتقداتيـوقد ارتبط الخوارج عمى مد االيمان"،
التكفير التي شرعوا بيا ممارسة العنؼ و " ومف حكـ غيره فقد كفر أبرز شعاراتيـ كانت "ال حكـ اال هللو 

، وقد كاف الخوارج مف "معاوية بن أبي سفيان"مف بعده و بي طالب " أبن  "عميكفروا باسـ الديف، وبو 
أشد الفرؽ اإلسالمية جرأة واندافعا وتيورا، وعرؼ عنيـ أيضا التشديد فى العبادة، ويمكف اعتبارىـ أوؿ 

 "عمي بن أبي طالب"وسميوا بالخوارج لخروجيـ عمى  ،تكوف فى الدولة اإلسالمية مذىبي حزب سياسى
                                                           

 .192، ص1971، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، سنة كعب االحبار وأثره في التفسير،خميؿ اسماعيؿ الياس 1
االمارات العربية المتحدة، ، مقاؿ منشور في صحيفة االتحاد، مقتل عمر بن الخطاب مؤامرة ارىابية دوليةأحمد محمد،  2

 .2015جواف 20، بتاريخ 14587عدد:
 ومايمييا.  72، ص 1995، دار الكنوز األدبية، بيروت، لبناف، سنة حروب الردةالياس شوفاني،  3

، مقاؿ منشور في الموقع االعالمي مرايانا، عمى موقع االنترنت: حروب الردة وجية نظر أخرىكريـ الياني،  *أنظر كذلك:
https://marayana.com/laune/2020/03/04/14845  :22/06/2016، تاريخ االطالع.    

، تحقيؽ: نعيـ زرزور، المكتبة العصرية مقاالت االسالميين واختالف المصمينأبو الحسف عمي بف اسماعيؿ االشعري،  4
 .21، ص1، الجزء2005، سنة 1بيروت، لبناف، طبعةلمطباعة والنشر، 

https://marayana.com/laune/2020/03/04/14845
https://marayana.com/laune/2020/03/04/14845
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قادوا الفتنة في عيد الخميفة وقد ألبوا الناس و  ،(1)في موقعة صفيف "معاوية"بعد قبولو التحكيـ مع 
وركزوا عمى  قرابتو بأنو يحابي "أعدؿ يامحمد" مف قبؿ اف واتيموه كما اتيموا الرسوؿعثماف بف عف

ميفة ، وألف الخوارج استحموا دـ الخ(2)واتخذوىا دافعا لقتؿ الخميفة الثالث الغنائـقضايا الماؿ والقسمة في 
كفروا مف يخالفيـ الرأي و حد الخروج عمييـ بالسالح، عمى صحابة الرسوؿ الكريـ ظاىروا الحاكـ و 

  .(3)أطفاؿ المسمميف ورجالو مالـ يقتمو الكفارو وقتموا مف نساء 
(، م1094)رىابي خالؿ القرف الحادي عشر ميالدي إبرز تنظيـ أ نشوءكما عرؼ العصر االسالمي 

"، وتميز الظرؼ الذي تأسست فيو ىذه الحشاشينبعد وفاة الخميفة العباسي المستنصر وىو جماعة "
وغدت حينيا الفرقة بالصراعات السياسية والمذىبية العميقة التي سادت أرجاء األقاليـ اإلسالمية، 

نتيجة الصراعات بيف طوائؼ األمة،  ، وضاعت ىيبتيـخياالً  ونفوذىـ وفاعميتيـ، واىنة الخالفةسطوة 
والواقع اإلسالمي يموج باالضطرابات وتناقضت حياة المسمميف، وسادت الفوضى، واشتدت الضائقة 

العقؿ المدبر  "الحسن بن الصباح"، ويعتبر االقتصادية، وساء نظاـ الحكـ، وكثرت الفتف المذىبية
 ىذه الجيود قياـ دولة الحشاشيف عف ذه الطائفة، ونشرىا في بالد فارس، ونتج الذي نظـ ى
، وىي نتاج Assassins"(5)ب: ""الحشاشين" جماعة  ويسمي الباحثوف الغربيوف ،(4)أو الفدائييف

سالمية الثالث: السنة مباشر لموقعة صفيف حوؿ األحقية في الخالفة التي ظيرت منيا الفرؽ اإل
وىـ أوؿ تنظيـ ارىابي يضع ّنيـ القتؿ، وسالحيـ في ذلؾ الخنجر، ف أتباعيا وكافالخوارج، و الشيعة و 

عشرات مف رجاؿ الديف  قد قضت عمىو ، ويستخدـ الرموز السرية بمراسالتو الئحة االغتياؿ واالعداـ
في الكنائس و المساجد واالديرة ، أو أحصنتيـ معتميفأو في الحماـ أو  في خيميـ ،واألمراء والسالطيف

 .(6)ومارسوا السياسة بنصؿ الخنجر والدـ

                                                           
 85، ص1990، مؤسسة المعارؼ لمطباعة والنشر،بيروت، لبناف، سنة الخوارج عقيدة وفكرا وفمسفةعامر النجار،  1

 ومايمييا.  
مكة ، مقاؿ منشور في صحيفة الرياض، الممإرىاب الخوارج الوعي ال يكفي من دون حزم في المواجية، أحمد الجميعة 2

 .16864، عدد 2014أوت26العربية السعودية، بتاريخ: 
، مقاؿ منشور في جريدة الشروؽ الجزائرية، بتاريخ: جذور التكفير من الخوارج إلى دعاة االرىابناصر الديف الميمي،  3

 .4509، عدد 25/12/2017
عبد الرحماف بدوي، مذاىب االسالمييف: المعتزلة واالشاعرة واالسماعيمية والنصيرية، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف،  4

أحمد محمد أحمد جمي، دراسة عف الفرؽ في تاريخ المسمميف، مركز الممؾ : أنظر كذلك. 345، ص 2، الجزء 1997سنة 
 .23، ص 1986فيصؿ لمدراسات و البحوث االسالمية، سنة 

5
 Anthony Campbell, The Assassins of Alamut, Published by LULU, North Carolina, USA, Year: 2008, p: 13. 

6
 W. B. Bartlett, Assassins: The Story of Medieval Islam's Secret Sect, Editor: Sutton Publishing Ltd, UK, 

Year: 2001, P: 89. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anthony+Campbell&text=Anthony+Campbell&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anthony+Campbell&text=Anthony+Campbell&sort=relevancerank&search-alias=books
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في شكؿ مجموعات صغيرة انخرطت في اإلرىاب المنيجي، التنظيـ السرية و  شديدة كانت ىذه الحركةو 
 الفاشمةتيا أبرز عممياتيا محاوالو ، حتى القرف الرابع عشر حادي عشرالقرف ال مفوقاموا بعممياتيـ 

ومف بعده  "مسترشد باهللال"الخميفة العباسي  كذلؾ واغتالت (1)األيوبيالديف  صالحائد القغتياؿ إل
وقد كاف الحشاشوف عمالء لمصميبييف وبالخصوص عالقتيـ بفرساف الييكؿ ، "الخميفة الراشد"اغتياؿ 

ـ، 1113قائد المسمميف الذي تصدى لمصميبيف في طبريا  "ميمون"المسيحيف فقد أغتاؿ الحشاشوف 
قد و الوزير السمجوقي الذي حاربيـ،  "نظام الممك"كما أغتالوا  وىو يدخؿ المسجد لتأدية صالة الجمعة،

ممؾ بيت  "كونراد دى مونفيرا"مف الحشاشيف اغتياؿ عدوه المدود المركيز  "ريتشارد قمب االسد"طمب 
كما ضمت صفوؼ الحشاشيف قوما مف الييود يخدموف  ،ـ1192فكاف لو ذلؾ عاـ  المقدس الصميبى
أف ىذه الجماعة المنظمة والسرية إرتكزت عمى فكرة القتمة و ما يدؿ  ،(2)في الشاـ أىداؼ التنظيـ

مستخدميف االغتياؿ  ،الفضؿ في ابتكار اإلرىاب كبديؿ لمحروب التقميدية ليا يرجع، و المأجوريف
ما ُيحسب لمحشاشيف االسماعمييف أّنيـ تمّكنوا في عصر مضطرب مف تكويف و  ،كوسيمة أساسية لذلؾ

فرقة متماسكة تنظيمّيا تمتمؾ جذور بقائيا في داخميا، وقد سعت بما ُعيد عنيا مف روح ثورّية 
سالحا  الترويع"أحد إلى استعماؿ "وتكتيكات حربّية إلى االنقالب عمى نظاـ الحكـ القائـ، ولـ يسبقيـ 

في اليند وال االغتياالت السياسّية  "السّفاحون"في العراؽ وال  "الخّناقون"وال  "الخوارج"سياسّيا، فال 
السابقة في العصور اإلسالمّية األولى كانت بمثؿ تنظيـ وترتيب فرقة الحّشاشيف الذيف طّوروا عمميات 

" في العالـ اإلسالمي لائَ اإلرىابيون األو اجبا، لذلؾ يمكف القوؿ إنيـ "االغتياؿ وجعموىا فّنا وطقوسا وو 
 ـجّيدا أّني وفيعمم شيوخ الحشاشيفكاف لقد  ،الذيف استطاعوا تطويع اإلرىاب لتحقيؽ مصالح سياسّية

ىـ سنيف وفؽ المنواؿ و ال يستطيعوف كسر شوكة اإلسالـ وال ضرب ىيبة الدولة لو حارب ـوجماعتي
 وا أركانيا ُممارسيفىذه الدولة ويزعزع واالمخمصة أف يربك بسيطةال ـبقّوتي وفيستطيع ـولكّني التقميدّي،

ما ُيعرؼ في دائرة معارؼ العمـو االجتماعية باإلرىاب الذي ُيقصد بو:" ما تمارسو ُمنّظمة محدودة 

                                                                                                                                                                                     

، 4370، مقاؿ منشور في مجمة الحوار المتمدف، عدد:اإلرىاب من الحشاشين إلى الوالئيينعادؿ محمد،  أنظر كذلك:* 
 .13/13/1106بتاريخ:  

، ص 1988سنة ج ـ ع، القاىرة،  ،دار النيضة العربية ،رىاب الدولي وفقا لمقانون الدولي العاماإل ، حمد حمميأنبيؿ  1
40. 

2
Justin Cartwright, Lion Heart, Bloomsbury Publishing PLC, Bedford Square, London, UK, Year: 2013, p:128. 

، مقاؿ منشور في صحيفة االتحاد االماراتية، بتاريخ: الحشاشون رواد االرىاب االنتحاريأحمد محمد، : أنظر كذلك*
 .14600، عدد:2015جويمية2
تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم اإلسالمي:أسرار : حركة الحشاشين: محمد عثماف الخشت، أنظر كذلك*

   .118، ص1988القاىرة، ج ـ ع، سنة ، لمنشر والتوزيع والتصديرمكتبة ابف سينا ، الباطنية والفرق الخفية
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قد و  ،(1)"إرىابّيةالعدد وتميبو أىداؼ واسعة النطاؽ يضّميا برنامج متماسؾ ترتكب مف أجمو أعماؿ 
 ىوالكو"المغوؿ بقيادة  قبؿ أوال مف في فارس عيـ الواحدة تمو االخرىانتيت ىذه الجماعة باقتحاـ قال

في الشاـ  آخر وجود لمحركة سمطاف مصر والشاـ "الظاىر بيبرس"ـ، ليبيد 1256عاـ  "خان
 .(2)ـ1273عاـ

 الجريمة المنظمة«نطاؽتحت  والخوارج الحشاشيف نشاط تنظيـيمكف وضع جزء كبير مف  خالصة
«Organized Crime   فخروج الخوارج نطبؽ عمييـ التعريؼ بأنيـ إرىابيوف، إحتى لو 

يعد بغيا، والبغي لو معنى معيف وضوابط محددة فى الفقو اإلسالمى، فيو  أمر الحاكـالحشاشيف عف و 
األمر ورفض االعتراؼ بو، وال يوَصؼ البغاة بذلؾ إال إذا تحقؽ فى شأنيـ  يالخروج عف طاعة ول

لخروجيـ عمى ولى األمر،  الجممة مف الشروط، أىميا: امتالكيـ شبية قوية فى الظاىر يجعمونيا دلي
 "موسى األشعرى يأب"حيف َقِبَؿ تحكيـ  "عمي بن أبي طالب"الخميفة الرابع كشبية الخروج عمى 

، حيث رأى الخارجوف عميو أف فى ذلؾ مخالفة لكتاب اهلل عز "معاوية"بينو وبيف  "العاصعمرو بن "و
وُيشترط كذلؾ أف يكوف لمخارجيف عمى ولى األمر قوة ، »ِإِن اْلُحْكُم ِإال ِلمَّوِ »وجؿ الذى يقوؿ فيو: 

ا يسيطروف عميو وِمنعة تمكِّنيـ مف قتاؿ جيش الحاكـ الذى خرجوا عميو، وأف يكونوا متحيزيف بمكاف م
، وقد اتفؽ الفقياء عمى أف الخروج لمجرد (3)ويمنعوف الحاكـ وَمف معو مف دخولو أو إنفاذ قوانينو فيو

حرابة مف الكبائر وتعني اصطالحا ال، و رىاب الناس وتخويفيـ مجاىرة ومكابرة ينطبؽ عميو حد الحرابةإ
مكابرة اعتمادا عمى المغالبة و البروز ألخذ ماؿ أو لقتؿ أو الرعاب عمى سبيؿ المجاىرة  قطع الطريؽ و 

مف الضروريات  والديف الماؿوالعقؿ والعرض و  ، واذا كاف حفظ النفس(4)مع البعد عف الغوثالقوة 
مف مطمب شرعي وضرورة بشرية شاممة وكاممة، فاف االسالـ الخمس في االسالـ، واعتبارا أف األ

ِإنََّما ( بقولو عز وجؿ: ))34-33قطعي الداللة بسورة المائدة اآلية )وضع حدا لمحرابة بنص قرآني 
                                                           

، تعريب محمد العزب موسى، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، الحّشاشون، فرقة ثورّية في تاريخ اإلسالمبرنارد لويس:  1
 .190 ، ص2006 ج ـ ع، سنة القاىرة،

 .27، ص2004االبحاث والنشر، عيف الفيؿ، لبناف، سنة ، دار االسالم ىل يقدم لمعالم نظرية لمحكمجبراف شامية،  2
جذور ومظاىر التطرف الديني بين أتباع الديانات : سوسيولوجيا التطرف الديني: عدلي عمي أبو طاحوف، أنظر كذلك*

 .330، ص1999، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، ج ـ ع، سنة السماوية
، مقاؿ منشور في جريدة اليـو السابع المصرية، بتاريخ: أخطاء عممية فى وصف الجماعات اإلرىابية، عباس شوماف  3
أفريل  02االطالع:  تاريخ، https://www.youm7.com/story/2018/3/15/3696063، عمى موقع االنترنيت1107مارس 04

  )تحديث معطيات(. 0202

المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايؼ ، تجريم االرىاب والعقاب عميو في الشريعة االسالميةمحمود محمد حسف،   4
  المراقب: ، المممكة العربية السعودية، عمى الرابطالعربية لمعمـو األمنية

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63754/،  :2014مارس 24تاريخ االطالع.  

https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
https://www.youm7.com/story/2018/3/15/3696063
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63754/
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63754/
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مَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّموا َأْو ُيصَ 
ِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا  ۚ  َوَأْرُجُمُيم مِّْن ِخاَلٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  ، َوَلُيْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۚ  ذََٰ

وقولو عز وجؿ في سورة  ((، َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ۚ  ِذيَن َتاُبوا ِمن َقْبِل َأن َتْقِدُروا َعَمْيِيْم ِإالَّ الَّ 
ْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب المََّو )):(107ية)التوبة اآل َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواِ 

 الصورة ومنو يتضح أفَوَرُسوَلُو ِمن َقْبُل  َوَلَيْحِمُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنىَٰ  َوالمَُّو َيْشَيُد ِإنَُّيْم َلَكاِذُبوَن((، 
ىو اشتراط وقوع التخويؼ  جوىري ركفب مرتبطة لمجريمة االرىابية في الشريعة االسالمية العقالنية

تعني القوة و  المغالبة: عنصريمع ارتباط ذلؾ ب ،(1)إخافة السبيل"" فقييةالترويع وفقا لمصيغة الو 
خافة إالنجدة لمف وقع عميو فعؿ أي أنعداـ امكانية طمب الغوث و  واالبتعاد عن الغوث الشوكة،و 

، وعمى ذلؾ فإف التوصيؼ الشرعى المطابؽ لمرتكبي الجرائـ االرىابية وفقا لمشريعة (2)السبيؿ
رسولو، ومفسدوف فى األرض، لاالسالمية الذى ال ينبغى أف يوصفوا بغيره، ىو أنيـ محاربوف هلل و 

مع ىؤالء اإلرىابييف بما يتناسب وىوؿ  ، ألنو الوصؼ الذى يمكِّف مف التعامؿ"طريؽسبيؿ "وقطاع 
الجرائـ التى يرتكبونيا، ويفوِّت عمييـ فرصة اإلفالت مف العقاب، ألف مجرد اجتماع المفسديف وعزميـ 
ذا ما  ف لـ يرتكبوا جرائـ بالفعؿ، وا  تنفيذ جرائـ ضد اآلمنيف يجيز البدء فى التعامؿ معيـ كمجرميف، وا 

يحؽ لمقاضى عندئذ أف ُينزؿ بيـ أشد عقوبة وردت فى شريعة  ثبت ليـ وصؼ اإلفساد فى األرض،
 .(3)اإلسالـ

ونخمص في ىذا السياؽ الى كوف أف أعماؿ العنؼ تتميز باالرتباط بشكؿ وثيؽ مع تطور األمـ والدوؿ 
ستغاللية، وال توجد تعاليـ ديف أو ثقافة إوالقوميات والثقافات، لندرؾ أف جميع الحضارات ليا أصوؿ 

، ودائمًا ما يتـ استغالؿ الديف في العنؼ، وذلؾ نتيجة لتوظيؼ (4)نؼ مف ديف أو ثقافة أخرىأكثر ع
 .مف طرؼ الجميع أفرادا وتنظيمات وحكاـ الديف في السياسية والحرب

 المطمب الثالث: الجريمة اإلرىابية في العصر الحديث.
القرف الثامف عشر الذي يعد فترة مف  غداة "تنويربعصر ال"شيدت بداية العصر الحديث المعروؼ 

، القروف الوسطى يدوالمذىبية الموروثة عف ع الدينية والحروب تأثرا بالصراعات "عصر العقالنية"
                                                           

-106ـ، ص 1984العممية، بيروت، لبناف، سنة ، المجمد الثالث، دار الكتب تحفة الفقياءعالء الديف السمرقندي،   1
107. 

، دراسة مقارنة، جريمة الحرابة وعقوبتيا في الشريعة االسالمية والقانون الجنائيعبد العزيز محمد محمد حسف،   2
 ومايمييا. 83، ص1983أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، سنة 

  ، مرجع سابؽ.عباس شوماف  3
4 Karen Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence, Knopf Doubleday Publishing 

Group, New York, USA, Date: 28 october 2014, P: 498. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya34.html
https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+Armstrong%22
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فالحروب الدينية في أوروبا كاف يقودىا بشاعتيا، الجريمة االرىابية بكؿ فضاعتيا و ستمرت ابحيث 
 الديف وكانوا سيفا في يد البابا المسيحي الكاثوليكيسـ إوسعوا مف نطاؽ جرائميـ بالذيف اليسوعيوف 

، ففي ""مارتن لوثربزعامة  البروتيستانت القائميف باصالح الكنيسة "المرتدين"الذي أراد القضاء عمى 
ألفا مف البروتيستانت، وقدموا رأس قائدىـ كتذكار لمكارديناؿ الكاثوليكي  75فرنسا قتؿ اليسوعيوف 

ضد الطائفة  "فيميب الثاني"ندا حّرض اليسوعيوف ممؾ إسبانيا الكاثوليكي وفي ىولممثؿ البابا، 
وفي غضوف عقديف مف الزماف، أبيد بأمر  "،مجمع الدمالبروتستانتية، فُأنشئت محكمة تفتيش تسمى "

تفجير البرلماف االنكميزي  ـ(1603)، وحاوؿ اليسوعيوف عاـ ألفًا مف الرجاؿ والنساء 250نحو  الممؾ
اندلعت حرب شرسة في ( م1618) 17خالؿ اجتماع النواب البروتيستانت فيو، وفي بداية القرف 

ألمانيا بيف اليسوعييف والحركة البروتيستانتية، أدت إلى قتؿ المالييف مف البروتستانت، قدرتيـ بعض 
ـ( التي استمرت ألربع سنوات 1641)ة عاـ المراجع التاريخية بعشرة مالييف، وفي إيرلندا كانت مجرز 

، ُأبيد فييا ما يقارب مئة وخمسيف ألفا مف البروتيستانت الذيف يعتبرىـ اليسوعيوف كفارا وميرطقيف
بتحريض ودعـ  عمى أيدي أتباع ىذا التنظيـ غتياؿ وقتؿإوتعرض مموؾ وأمراء أوروبا إلى محاوالت 

يطاليا و مف مموؾ أسبانيا و  سبانيا البرتغاؿمموؾ فرنسا وانكمترا وىولندا و مر الذي دفع باألاليوناف ا  إلى  وا 
نظرا  (1)المسيحي لديفلمبادئ اوأعتبروىـ مدمريف  خالؿ نيايات القرف السابع عشر تباع الحركةأطرد 

يفسر لنا ما  ،وفضاعتيا في أوروباباسـ الرب  واألضطياد لحجـ الرعب الذي خمفتو حروب الرعب
 ولذلؾ راح المفكروف صولية المسيحية وأفعاليا الشنيعة، وروبييف عمى األالمسيحييف األسبب انقالب 

، (2)القتؿ واالغتياؿقميدي الذي يبرر الذبح و الفالسفة التنويريوف يشنوف حممة شعواء عمى الالىوت التو 
ىذا الصراع الفكري مع االصولية المسيحية سببا مباشرا في ظيور حركة التنوير وانبعاثيا في  وقد كاف

 .كامؿ أوروبا
 ورجاؿ الديف الكنيسة بإقصاء( وذلؾ ـ1789الثورة الفرنسية )عاـ  ندالععصر التنوير مع اقد تزامف و 

ضد الشعب، فخرج الشعب عمييما مًعا، ونادى  المتسمط تحادىا مع الحاكـإأو  السمطة السياسية عف
السبؿ  باعتباره أفضؿ الدولة شؤوف الديف عف فصؿالسمطة مع  لمتناوببالديمقراطية كخيار وحيد 

التي توصؼ بيا غالبية  مبادئ العممانية ولدت، وحينيا قتراب مف أىداؼ المجتمع الحديثلإل

                                                           
 ،2017، دار الساقي لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، سنة وروباأمعارك التنويريين واألصوليين في ، شـ صالحىا  1
 . 5ص
 10مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ االوسط، بتاريخ  ،من اإلصالح الديني إلى التنوير الفمسفي ،ىاشـ صالح 2 

 .13100، عدد 2014أكتوبر

 

https://www.google.com/search?sa=X&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&ved=2ahUKEwi99NesvJ_rAhWFqHEKHTduAsQQ9AgwAHoECAYQBw&biw=1280&bih=667&dpr=1
https://www.google.com/search?sa=X&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&ved=2ahUKEwi99NesvJ_rAhWFqHEKHTduAsQQ9AgwAHoECAYQBw&biw=1280&bih=667&dpr=1
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يختص فقط باألمور الدينية، أما  "رجاؿ الديف"أصبح عمؿ ، فقد (1)اآلف االوروبيةبالد مجتمعات ال
السياسة فقد اتخذت الدوؿ األوروبية فييا نيًجا ديمقراطًيا نابًذا لمتطرؼ والتعصب الدينّي، ورافًضا 
لتدخؿ رجاؿ الديف في السياسة، وبالرغـ مف أف ىذا النيج لـ يكف بالنسبة لألوروبييف أنفسيـ مثالًيا في 

كما حدث في الحربيف العالميتيف األولى والثانية، إال أنو كاف كافًيا لوضع أوروبا عمى أوقات كثيرة 
 .(2)ي نراىا عميو اآلفتالطريؽ ال

، وبالخصوص تميز اإلرىاب في حداث والوقائع المتعمقة بموضوع دراستناباأللغنى ىذه الفترة  نظرا و
الفردية والمدنية لألفراد بحيث لـ تكف ىناؾ ىذا العصر بوجود حكومات داست عمى الحقوؽ والحريات 

التمييز ذلؾ في ظيور قوانيف  تمثؿو  ،تحمي الفرد مف تعسؼ السمطة قانونية صمبة أي ضمانات
محاكـ االستثنائية الثورية محاكـ أمف الدولة والتشكيؿ نشاء و إالعرقي، وكذا نزعة الدوؿ إلى العنصري و 
ممارسة  التضييؽ عمىمع  ،الصورية دوف ضمانات المحاكماتما أدى إلى ترسخ ظاىرة  ،والعسكرية

تعسؼ الحكومات وتسمط أدواتيا المستخدمة لمسيطرة عمى مواجية في و  والطعف، حؽ الدفاع
 ـظيرت حركات ثورية مناىضة لمحكومات استخدمت العنؼ بيدؼ القضاء عمى تمك المجتمعات،

دنى مف حقوؽ ضماف الحد األ مف التوازف لصالح تحقيؽ بعض، وذلؾ لغرض (3)النظـ الحاكمة
إبتكار مف أبرز الظواىر التي شيدىا ىذا العصر و  الحاكمة، في مواجية السمطة لصالح الفرد اإلنساف

 تحوؿو طرؽ التصنيع الحديثة وتشييد العمراف المدني الواسع، وتزامنيا مع سقوط الممكية في أوروبا 
تشكيؿ أحزاب  نشأ عنيا فكار سياسيةي مما أسفر عف ميالد أالتعصب الديني إلى والء إيديولوج

ستخداـ اإلاميوؿ لمتطرؼ و  اسياسية بعضيا أصبحت لي ، لعنؼ وا  مر ما زاد األو رىاب ضد الخصـو
تساع دائرة اإلرىاب ليطوؿ العالـ كمو فيما حزاب إلى الحكـ، مما أدى الى إىذه األ خطورة ىو وصوؿ

 رىاب بعد زواؿ القطبية الثنائية عمميا عاـبالخصوص اشتداد اإلو  ،(4)عرؼ بالحربيف العالميتيف
 الجريمةنتناوؿ في ىذا المطمب تاريخ  ارتأينا أف ، ولقدوتحولو إلى أكبر تيديد لمسمـ الدولي (م1989)

 ذلؾ عمى النحو التالي:فروع و أربعة  إلى بتقسيـ ىذا المطمب سياؽ وذلؾاإلرىابية في ىذا ال
 

                                                           
1

، ترجمة مذىبا، دراسات نقدية في األسس والمرتكزات العممانيةأماف اهلل فصيحي، محمد جواد محسني، محمد سربخشي،  
 .16، ص2014حيدر نجؼ، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، الطبعة األولى، بيروت، لبناف، سنة 

، مقاؿ منشور عمى موقع الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتيستانت حين قتل الجميع باسم المسيح، مصطفى السيد  2
تاريخ االطالع: ،   europe-in-wars-https://www.sasapost.com/religious، عمى الرابط:14/11/1107ساسة بوست، بتاريخ 

   ، )تحديث معطيات(.02/20/0202
3 Franklin L. Ford, Le Meurtre Politique: du Tyrannicide au Terrorisme, Presses Universitaires de France, 

Paris, France, Annee:1990, P:64. 

4 Aurélie Campana, Gérard Hervouet, Terrorisme et Insurrection: Evolution des Dynamiques 

Conflictuelles et  Reponse des Etats, Presse de l’universite du Quebec, Canada, Annee: 2013, Pp: 22-    

https://www.sasapost.com/author/mostafa-darsh/
https://www.sasapost.com/religious-wars-in-europe
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franklin+L.+Ford%22
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Aur%C3%A9lie+Campana%22&sa=X&ved=2ahUKEwiPtuDPjqLrAhWTTxUIHcrEDqAQ9AgwCHoECAIQBQ&biw=1280&bih=667&dpr=1
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+Hervouet%22&sa=X&ved=2ahUKEwiPtuDPjqLrAhWTTxUIHcrEDqAQ9AgwCHoECAIQBg&biw=1280&bih=667&dpr=1
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 الجريمة اإلرىابية قبل الحرب العالمية األولى.الفرع األول: 
الثورة الفرنسية التي اندلعت سنة رىاب الدولة الناشئ عف إقتراف الجريمة االرىابية بإتميزت ىذه الفترة ب

، ورغـ الحوادث الكبرى التي شيدتيا، فإف الثورة الفرنسية بحد ذاتيا حممت تطورًا نوعيًا في ـ(1789)
كاف معروفًا ومستخدمًا عبر التاريخ وقبؿ الثورة  "اإلرىاب"رغـ أف مصطمح  ،العالـتاريخ اإلرىاب في 

أخذ مفيـو اإلرىاب معنى جديدًا،  (م1794و م1793)الفرنسية، فإنو بعد نشوبيا وتحديدًا بيف 
رىاب اإل ": وأصبح طريقة لمحكـ وفرض السمطة، وأرسى إرىاب الثورة الفرنسية ما يوصؼ اليـو بػ

خرى وحتى ضد وضد الدوؿ األ فراد والجماعاترىاب الذي تمارسو الدولة ضد األوىو اإل" الرسمي
، حيث أخذت فكرة مأسسة إرىاب الدولة حيزا كبيرا في قرارات الثورييف الفرنسييف الوحدات السياسية

 .(1)بحيث أضحى ركنا مف أركاف النظاـ السياسي
ف كاف اإلو   الثوري الفرنسي عالفإااليديولوجيات خالؿ ىذه الفترة برىاب السياسي ىو أحد أثار عصر ا 
السياسي البرجوازي والمدافع عف الحرية وحقوؽ اإلنساف والمعارض لعقوبة " ماكسيميميان روبسبير"

ومارس مع بقية الثورييف  في فرنسا «Reign deTerreur»رىاب أو "الرىبة" بداية عيد اإل اإلعداـ
الكبار العنؼ السياسي عمى أوسع نطاؽ وأعدموا معارضييـ في كؿ أرجاء فرنسا حتى بمغ عدد 

 ،(2)ألفا دوف محاكمة 20مات منيـ  ألؼ آخريف 300المساجيفألفا و  40طوعة رؤوسيـ بالمقصمة المق
العقالنية، وحؿ محمو الحرية و مؿ لوقوفو في وجو مبدأي ف التعصب الديني ىو شر كاأوكاف يعتقد 

التعصب الثوري، وكانت أىـ إشارة إلى إرىاب الدولة خالؿ ىذه الفترة ىي مقولة روبسبير أماـ 
ف نيمؾ أما ا  الخارجييف لمجميورية و عداء الداخمييف و ما أف نسحؽ األإ»الجمعية التشريعية الفرنسية:

رىاب يقاد أعداء العقؿ تقاد الشعوب و باإلوؿ لسياستكـ ىو ب، ومف ثـ أف يكوف الشعار األابيالكي
  .(3)«الشعوب

جماال فقد  ، واإلرىاب إرىاب الدولة نوعيف مف اإلرىاب أثناءىا، وانتشار إنفردت ىذه الفترة بظيوروا 
 .(4)المنظـ والمقاـو إلرىاب الدولة

 

                                                           
، سنة 1مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة، سبتمبر 11إعادة اختراع اإلرىاب بعد فرج محمد المة،  1

  .58-56، ص 2015
، 1998نشر،سنة ، عماف، االردف، الطبعة األولى، دوف دار اإلرىاب في العالمين العربي والغربيأحمد يوسؼ التؿ،  2

 .17-16ص 
3
 Jean Huguet, Robespierre: La Vérité de la Révolution, Edition Le-Livre, SABLONS, France, Annee : 1992, 

P        
4
 Albert J. Jongman, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concept,…,, Transaction 

Publishers, New Brunswick, USA, Year 1988, P :72. 

https://www.abebooks.com/le-livre-sablons/3886204/sf
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 مظاىر إرىاب الدولة.أوال:  
ستفادة إفالمدلوؿ السياسي تمثؿ في ، اقانونيو  اسياسي أخذت مدلوالخالؿ ىذه الفترة رىابية الجريمة اإل

مف البعد االجتماعي لمفيـو الرىبة المرتبط "بالرعب الشديد" بعد استئثارىـ بالحكـ في فرنسا الثوار 
، أما المدلوؿ القانوني فقد (1)ب"او"الخوؼ" وأسندوا لو دورا سياسيا مما نتج عنو ظيور كممة "االرى

بعد تنفيذ إذ أنو  المعارضيف السياسييف،المتآمريف و  القوانييف الناظمة لفكرة ترويعصيغ في جممة مف 
 أف بعد ،"تيامو باإلرىابإأعدـ ىو كذلؾ بالمقصمة بعد الذي "حكـ اإلعداـ في "روبسبير" حاكـ فرنسا 

والذي سمح بسجف أشخاص  "المشتبو بيم"قانون يتضمف  ـ1793سبتمبر عاـ  17 قانونا في أصدر
الثورية  كمةكما كانت المح معارضيف لمثورة،  محدديف مشتبو بيـ بشكؿ غامض وبدوف تيمة محددة

 "بث روح اليأس"بالسب والقذؼ و "التعرض لموطنية"تصدر تيما مبتكرة تكوف عقوبتيا اإلعداـ مثؿ 
فساد الضمير العاـ  نتياؾ األخالقيات وا  لدى المواطنيف ونشر األخبار وترويج الشائعات الكاذبة وا 

مف أجؿ اإلسراع بمحاكمة مف يتـ إتيامو بإحدى تمؾ التيـ صدرت و  ،وتعكير الطيارة والبراءة الثورية
إلرىاب الدولة  فعميةصورة  يرسـما  لمدفاع عنيـ أو إستدعاء أي شيود قوانيف بمنع حضور محاميف

بأف أصبح منيجا لحكومة الثورة الفرنسية خصوصا كذلؾ تميز إرىاب الدولة و  ،(2)في العصر الحديث
الذي ألغى بمقتضاه كؿ و  ،ستثنائيةاإلالثورية قانوف بتعديؿ اإلجراءات أماـ المحاكـ صدور بعد 

بذلؾ أصبح ، و باإلعداـ أو بالبراءةلـ يترؾ لمقاضي الفرصة سوى الحكـ و  ،ضمانات المحاكمة العادلة
ورية في نظر ثوجوىر ىذه االجراءات ال ،اإلرىاب نظاما قائما عمى الرعب يعتمده الذيف ىـ في السمطة

ىنا و " إرىابًا منظمًا ومحدودًا يبدو كأنو الوسيمة لتفادي المذابح" ي فكرة أف:لو ف انظرييا يجد أساسم
اإلسالمي و شارة إلى أف العالـ العربي ىذا وتجدر اإل ،(3)أوصافوأدؽ في  سمطةاليتجمى إرىاب الدولة و 

رىاب الدولة الفظيع الحكـ العثماني عرؼ ىو كذلؾ مفيـو إ نير الذي كاف يرزح خالؿ ىذه الفترة تحت
 ومذاىب وفرؽ وشيع ونحؿ مختمفة المشارب وديانات خصوص في لبناف أيف تتعايش طوائؼلباو 
ذكاء الفتف الطائفية، وأف كؿ وقد قوبمت  الثقافاتو  محاوالت التحرر مف الحكـ العثماني بالعنؼ والقتؿ وا 
" الذي مارسو العثمانيوف عمى المبنانييف أودى بمئات آالؼ الضحايا ما بيف المجاعة إرىاب الدولة"

                                                           
، مركز الكتاب اإلرىاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنةجالؿ خضير الزبيدي، حسف عزيز نور الحمو،  1

 .34، ص 2015األولى، سنة االكاديمي، عماف، االردف، الطبعة 
-102، ص2016، الطبعة األولى، دار الفارابي، بيروت، لبناف، سنة العنف وتطوير مناىج التفسير، ىالة أبو حمداف 2

106. 
، ترجمة صياح الجييـ، الييئة العامة السورية لمكتاب، دمشؽ، سورية، سنة الثورة الفرنسيةفرانسوا فوريو، دينيو ريشيو،  3

 .275، ص 2012
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جحيما وؿ ، كما عرفت مصر خالؿ دخوليا مف طرؼ السمطاف العثماني سميـ األ(1)والتجنيد والسخرة
المآسي التي مر بيا المصريوف في أثناء دخولو مصر، مف قتِؿ الشيوخ واألطفاؿ، وسبي النساء،  مف

واسترقاؽ المسمميف منيـ قبؿ غيرىـ، ومجاىرة الجنود العثمانييف بشرب الخمر في نيار رمضاف، 
ف سميـ رتكاب الجرائـ العظيمة التي ال يمكف أف نقرأىا في كثيٍر مف كتب العرب الذيف تحدثوا عا  و 

سقاطو دولة المماليؾ، ناىيؾ عف أنو سعى لتدمير البنية االقتصادية المصرية، حيف اقتاد  األوؿ، وا 
أصحاب الصناعة والحرفييف إلى إسطنبوؿ، مف دوف أف يفكر في مصير ىذا القطر العربي 

 .(2)اقتصادياً 
رتكبوا فضائع بشعة بحؽ الجزائرييف الرافضيف لحكميـ اتراؾ العثمانييف ف الحكاـ األإأما في الجزائر ف

المخصص لنيب ممتمكات ومقدرات  المجحؼ وبالخصوص ضد نظاميـ الضريبي عمييـأو الثائريف 
)نياية القرف الثامف  خالؿ ىذه الفترةوقامت عدة ثورات شعبية  ،وتحويميا إلى تركيا يالشعب الجزائر 

 ،والنيب والسمب النار والتقتيؿ الجماعي والحرؽديد و العثمانييف قوبمت بالح البايات ظمـ ضد (عشر
في شرؽ  "محمد بمحرش"، وآزواوةفي منطقة « مممكة كوكو»، أمير "ث القاضيآأحمد " ثوراتمثؿ 

ف في الجزائر ووّظؼ العثمانيو  ،في الغرب "عبد القادر الدرقاوي"وسطيا، و "أحمد التيجاني"البالد، و
دوف محاكمة يقاع العقوبات ا  و  ميامو الرئيسة جباية الضريبةوكانت ، يقتؿ وينيب، مف المرتزقةجيشًا 
 الثوار، كما تطاؿ ليياإتيجير القبيمة التي ينتمي الحرؽ و لرافضيف لمدفع والتي تصؿ القتؿ و عمى ا

ال تقدـ أّي  يةالعثمان االحتالؿ العقوبات مف يتأخر عف الدفع أو يتيّرب مف الضريبة، رغـ أّف سمطات
عبارة والمناطؽ الداخمية والصحراوية وكانت المناطؽ الجبمية  ،(3)مقابؿ تمؾ الضرائبلمسكاف خدمات 

مارة بني سنوس، عف أراٍض محررة ال يدخميا العثمانيوف  كسمطنة تقرت وبني عباس وبني مزاب وا 
  .لبأس سكانيا وشّدتيـ

فتوى تقضي بجواز الحرب  "بن عمر الشريفسيدي ناصر الخمفي "وقد أصدر القاضي الشرعي  
وتضمنت الفتوى أّف الظالـ يجب  وصادروا ممتمكاتوطارده العثمانيوف  وقد، نيـ ظالموفعمى األتراؾ أل

نفس المذىب  "بن الشريف الدرقاوي"وقد ذىب  ،محاربتو ألنو ظالـ، بصرؼ النظر عف دينو ونسبو
                                                           

، مقاؿ منشور في صحيفة العيف االخبارية، بتاريخ عون يصف الحقبة العثمانية بإرىاب الدولةأحمد فتحي،  1
  .20/00/0202االطالع: تاريخ ،  anger-aoun-turkey-ain.com/article/lebanon-https://al، عمى الرابط:02/09/2019

مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ االوسط،  ،العثمانيون جاءوا إلى الوطن العربي برائحة الموت، طالؿ بف خالد الطريفي 2
جذور اإلرىاب ايام سميم األول فى ، حممى النمنـ: أنظر كذلك،)تحديث معطيات(. 03817، عدد 11/18/1108بتاريخ 
 ومايمييا. 17، ص 0884التوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة ، دار النير لمنشر و مصر

، عدد 1107مارس00، مقاؿ منشور في صحيفة االخبار، لبناف، بتاريخ تركيا في الذاكرة الجزائريةناصر الديف السعدي،  3
 .12، ص 2317

https://al-ain.com/article/lebanon-turkey-aoun-anger
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 ليـ يقاؿ قوما بوطننا إف»دميـ ونقؿ عنو قولو الشيير:مال تراؾ العثمانييف محالجياد ضد األوأعمف 
 ليستريح يدؾ عمى ىالكيـ يكوف أف منكـ نسأؿ واألولياء، بالعمماء يعبئوف وال الناس، يظمموف الترؾ
ف وقتاليـ بجيادىـ عميؾ :شيخو لو فقاؿ، البالد منيـ وتطير العباد منيـ ، (1)«عمييـ ينصرؾ اهلل وا 

 القبائؿ عمى السمطة العثمانية تطبؽ لـ تكف متجانسة فقد كانت لعثمانييفالجزائرييف واوألف العالقة بيف 
 مسمـ غير بمد عمى تقع التي اإلسالمية الحرب قوانيف عمييا "الرعية" سـإ عمييا أطمؽ التي الجزائرية

 جراء المساس بحقوقيـ يبرر خروج الجزائرييف عمى ظمـ وجور وجشع العثمانييف ، وىو ما(2)فتحو بعد
يؼ واإلكراه وقد إستعمؿ ويفسر رد فعؿ السمطة العثمانية أنذاؾ المتسـ بالعنؼ والتخو  وحرياتيـ
مر الذي يطابؽ وصؼ إرىاب الدولة، األ (3)ف أشرس سالح ضد القبائؿ الجزائرية وىو التجويعالعثمانيو 

وىو نفس الوصؼ الذي يجب إسباغو عمى اإلستدمار الفرنسي لمجزائر الذي كاف ظاىره القضاء عمى 
أوروبي لمضفة الجنوبية  -ستيطاني فرنسيإحتالؿ إالقرصنة في البحر االبيض المتوسط وباطنو ىو 

العالـ العربي لـ يشيد استعمارًا استيطانيًا كاالستعمار ف، عمى حساب الجزائرييف لمبحر بمباركة الكنيسة
بسياسة األرض المحروقة  الجزائرييفالفرنسي في الجزائر إال في فمسطيف، وقد واجيت فرنسا مقاومة 

فزاع الماشية  جنراالت فرنسا، وقاـ لممقاومة الشعبيةبيدؼ إضعاؼ التأييد الشعبي  بإحراؽ القرى وا 
تالؼ ا بادةلمحاصيؿ واقتالع البساتيف و ودفعيا لميرب وا  الرجاؿ والنساء واألطفاؿ وعدـ قبوؿ األسر،  ا 

مما أدى إلى تحطيـ اقتصاد الريؼ، وكاف لمحرب آثار مدمرة عمى الجزائر إذ راح ضحيتيا مئات 
غير األوروبييف رعايا مف سكانيا  وأصبحاآلالؼ مف الجزائرييف، وصارت الجزائر جزءًا مف فرنسا 

وكاف الفرؽ ىائاًل بيف الطرفيف في مجاؿ الحقوؽ السياسية  صمييف،رض األاب األأصحوليسوا 

                                                           
الجزائر، الشركة  البوعبدلي، الميدي تقديـ ،وىران مدينة أخبار في السيران وأنيس الحيران دليل ،يوسؼ الزياني بف محمد 1

 117 ص، 0868سنة  الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر،
، الجزء األوؿ، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبناف، سنة 0282-0022تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسـ سعد اهلل،  2

باألعالج تارة وباألعاجـ تارة أخرى، وباتوا في باتوا ُينعتوف إف العثمانييف ..». ورد كذلؾ في نفس المرجع:117، ص0887
جيمة ال يعرفوف حتى القراءة والكتابة، ومغامريف ال فائدة ليـ مف الحكـ إاّل جمع الماؿ والتسمط،  )يقصد الجزائرييف( نظرىـ

ا عمى حرمات أنيـ تعدو ا...ويحكموف بيد مف حديد ويسمبوف األمواؿ والثروات عف طريؽ الضرائب والرشى واليدايا ونحوى
األوقاؼ وأمواؿ العجزة واليتامى، وكانوا ال يسمحوف لمجزائري أف يقترب مف النفوذ السياسي، وكانوا يفضموف المرأة المسيحية 

وال يسّووف في تطبيؽ أحكاـ الشريعة بيف المسمـ الجزائري والمسمـ العثماني وكانوا ال يتكمموف  عمى المرأة الجزائرية المسممة،
ئرييف وال يستعممونيا في اإلدارة إال قمياًل، وال يوظفوف الجزائرييف ، كما كانوا جفاة غالًظا امتاز عيدىـ بالعنؼ لغة الجزا

 .» دالدموي وقصر فتراىـ في الحكـ بالفوضى وانتشار الرشوة والظمـ والفسا
 27، ص 0863، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، سنة مجاعات قسنطينة، تحقيق رابح بونارصالح العنتري،  3

 ومايمييا. 
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ولقد أستعمؿ الفرنسيوف أشد األساليب  ،(1)والواجبات والمزايا االقتصادية واألوضاع اإلدارية والقانونية
وحشية إلرىاب الشعب الجزائري، وأبادوا القبائؿ المعارضة لوجودىـ، كما قاموا بقطع آذاف األسرى 
المسمميف وسبي زوجاتيـ وأطفاليـ واالستيالء عمى الماشية، وعرضوا النساء في المزاد العمني 

حتراـ السمطة، وأدى نير إدرسًا في  جزائرييف()ال كالدواب، وقطعوا رؤوس األسرى لتمقيف العرب
، ـ(-    ـ    )، ففي غضوف األعواـ ربوع البالدالمستعمريف إلى كارثة اقتصادية تامة في 

قتات الناس الحشائش وفي حاالت كثيرة كانت تالحظ حوادث أكؿ لحـو البشر،  عمت البالد المجاعة وا 
ـ( كاف عدد 1866شرات اآلالؼ مف الضحايا، وفي عاـ )ورافقت المجاعة الكوليرا التي أودت بحياة ع

ألفًا فيبط العدد أكثر مف نصؼ مميوف بعد ست سنوات أي مات ُخمس  652الجزائرييف مميونيف و 
معانا في تأسيس 2مجموع السكاف مف المجاعة واألمراض واألعماؿ الوحشية التي ارتكبيا االستعمار ، وا 

خير جممة مف القوانييف العنصرية تكرس مبدأ سف ىذا األ ،زائراإلحتالؿ اإلستيطاني الفرنسي لمج
حكـ الجزائر غداة االحتالؿ حاكـ عاـ عسكري تابع لوزارة الحرب، فقد الدولة الفرنسية اإلرىابية 

وىو ـ، 1881 جواف 26في  "قانوف األىالي المعروؼ "باألنديجينا ت السمطات االستعماريةصدر وأ
ائرييف دوف غيرىـ منذ تجميع لمجموعة نصوص إستثنائية إجرائية وعقابية في أغمبيا طبقت عمى الجز 

ونصت بنوده عمى إظيار الجزائرييف الطاعة العمياء لممستوطنيف، ومحاولة إذالؿ األىالي ـ، 1847
كما يسمح القادميف مف أوروبا في ذلؾ الوقت،  مف شذاذ اآلفاؽ المستعمريفأرذاؿ لدى  خماسةوجعميـ 

اري دوف محاكمة مع فرض تطبيؽ عقوبات ىذا القانوف لممستعمر بنفي الجزائرييف مف الجزائر بقرار إد
كتوقيع العقوبات دوف محاكمة مف  ،ضد الجزائرييف غير منصوص عمييا في قانوف العقوبات الفرنسي

خذ بمبدأ المسؤولية الجماعية لمقبيمة أو العرش في إيقاع مف العاـ و األأجؿ المحافظة عمى األ
ـ، والذي يطمؽ عميو كذلؾ تسمية 1882مارس  23في  صدر قانوف الحالة المدنية كما، (3)العقوبات

بف ، ليضع لقًبا لكؿ فرد بعد أف كاف النظاـ السائد ىو النظاـ الثالثي عبر تسمية اإل"قانوف األلقاب"
ىو فصؿ الفرد عف التجمع والقبيمة والنسب، ليسيؿ بعدىا  القانوفواألب والجد، وكاف اليدؼ مف ىذا 

العنصري  كما صدر مرسـو الفصؿ ،(4)بعيًدا عف حماية القبيمة ومنعة العرشاالستيالء عمى ممتمكاتو 

                                                           
1
 Eugene Rogan, The Arabs: A History, Published by Basic Books, Arizona, USA, Year: 2009, Pp: 151-   .  

، ترجمة عفيفة البستاني، مراجعة يوري يوشيف، الطبعة الثامنة، دار تاريخ األقطار العربية الحديثر لوتسكي، فالديمي  2
 .208و ص  100، ص 0874الفارابي، بيروت، لبناف، سنة 

التوزيع، ، دار العمـو لمنشر و تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ الى غاية االستقالل المراحل الكبرىصالح فركوس،   3
 ومايمييا. 311، ص 1114عنابة، الجزائر، سنة 

4
 République Française-Algérie, Bulletin officiel des actes, Loi du 23 mars 1882, art. 3-4, tome XXII°, vingt-

deuxième, imprimerie de l’association ouvrière, Alger, Anneee : 1883, P      . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.goodreads.com/author/show/868570.Eugene_Rogan
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مف  فاريف مف بطش المسيحييفوالييود ال "األىالي" بيف الجزائرييف أصحاب األرض األصمييف
أدولف "والذي أصدره وزير العدؿ في حكومة الدفاع الوطني  ""مرسوم كريميو: المعروؼ بػإسبانيا 
دوف أف يتخمى  " ليـ كامؿ حقوؽ المواطنة"أسياد، ليجعؿ مف ييود الجزائر مواطنيف فرنسييف "كريميو

ـ، وُقِصَد بو 1870أكتوبر  24في  المرسـو، وقد صدر ىذا ىؤالء عف عقيدتيـ أو حقوقيـ المدنية
معاىدة "العرب" بموجب  مقابؿ حذؼ الحقوؽ الممنوحة لمجزائرييف التجنيس الجماعي لييود الجزائر
، وىو ما يجعؿ السياسة االستيطانية لفرنسا االستعمارية ال (1)1830اإلستسالـ المضاة في جويمية

ألمريكا الشمالية مف طرؼ األوروبييف المياجريف الى  األصمييف تختمؼ عما حاؽ بالسكاف الينود
ماجاء في مذكرات أحد  ، وال أدؿ عمى إرىاب الدولة المسمط عمى الجزائرييف إباف ىذه الفترة ىوأميركا

يد ىو االحراق والقتل أننا رابطنا في وسط البالد وىمنا الوح» بقولو: الضباط الساميف الفرنسييف
ن بعض القبائل الزالت تقاومنا، ولكننا نطاردىا إالتخريب حتى تركنا البالد قاعا صفصفا، والتدمير و 

، وخالصة 2«الغنائم بين سمب ونيبواالطفال بين سبي وذبيح، و  من كل جانب، حتى تصبح النساء
 تطويعضد الجزائرييف بطرؽ ممنيجة و والتيديد بيما فإف ممارسة االستدمار الفرنسي لمرعب والترىيب 

لغرض السيطرة عمى المجتمع المنتفض يتماىى مع وصؼ  في ذلؾإلستخداميا اآلداة القانونية 
 مارسة الدولة لإلرىاب.اإلرىاب السياسي المزامف لم

 اإلرىاب المنظم والمقاوم إلرىاب الدولة.:ثانيا
رسالة إلى بيف ثناياىا بمعنى أنيا تحمؿ  ،تساميا بالطابع الرمزيإرىابية ىو مف خصائص الجريمة اإل 

 مستيدفةالضحية الإيقاع فعؿ العنؼ المادي عمى  ذلؾتتعدى في  سمطةأو  جماعةأو  تنظيـأو  طرؼ
لدى الخصـ  مستمر ودورينفسي أثر يدؼ خمؽ وذلؾ ب ،اإلرىابي نشاطلم نشودأو اليدؼ الم

 الحكاـة الشعوب التصدي إلرىاب الدولة الظالمة و ونظرا لمحاول ،والذعربعدـ األماف  حساسكاإل
محاولة موازيف القوى لتعديؿ  في شكؿردود أفعاؿ مقاومة إلرىاب الدولة  ظيرت ،المستبديف والطغاة

سبيؿ إما لقمب نظاـ يميد المما  قاىرمع ال قيورالمعالقة فييا  تنقطعحرجة  نقطة توازفالتوصؿ إلى 
                                                                                                                                                                                     

، مقاؿ ميالدي02االلقاب العائمية في الجزائر من خالل قانون الحالة المدنية أواخر القرن زمولي ياسمينة،  أنظر كذلك:*
، 8حجـ، 21/15/1114الجزائر،تاريخ: ،مركز البحث في األنثربولوجيا اإلجتماعية والثقافية منشور في مجمة إنسانيات،

 ومايمييا. 023، ص21عدد
، دار المعرفة، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، سنة عب الجزائري: سيرة األمير عبد القادركفاح الش، عمي محمد الصالبي 1

 .543، ص 1106
*See also : Charles A.Denison, Annales de l’assemblee Nationale  1  2-1 42, Library of the University of 

Michigan,USA, p     -   . 
، مخبر الدراسات التاريخية والفمسفية، جامعة جرائم االحتالل الفرنسي في الجزائرمومف العمري، بشير فايد وآخروف،  2

 .023، ص1103، األلمعية لمنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، سنة 1قسنطينة
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في أحسف  مقابؿ التفاوض الحكـ المستبد وطرد الحاكـ المتسمط أو لتحرير األرض مف المستعمر
السياسي فمنيا: شكاال متعددةأرىاب الدولة تخذ الفعؿ المقاـو إلإمبتغى ىذا ال نجاز، وإلالظروؼ
أحد ىذه  يكوف، دوف أف منيا السالؾ طريؽ العنؼ المسمحو وثقافيا أالمفعؿ إقتصاديا السممي 

مما يقمؿ مف مرونة الفعؿ المقاـو ويحد مف ىامش حيويتو في حد ذاتو  ىدفا نيائيا شكاؿاأل
ب الدولة اإلرىاب المنظـ والمقاـو إلرىامر وقد ودوره في حشد التأييد الشعبي لممارساتو، 

 : بمرحمتيف خالؿ ىذه الفترة
 .المرحمة األولى: من الثورة الفرنسية حتى بداية القرن العشرين*

شائع يمارس  نشاطإلى  السمطة حكرا، اإلرىاب مف فعؿ ممنيج ومؤطر تقـو بو خالؿ ىذه الفترةتحوؿ 
في العديد  معظـ العمميات اإلرىابية تأبرز حركتيف في ىذه الفترة مثم، و (1)الجماعاتمف قبؿ األفراد و 

، وىما (2) (Nihilism) العدميةالحركة و ، (Anarchism)السمطويةىما الحركة المف الدوؿ األوروبية 
 نتاج التحررية كتيار فكري برز مع إنتصار الثورة الفرنسية عمى الممكية المستبدة والكنيسة الالىوتية

المعرقمة غاية في ذاتو، وأف األطر اإلجتماعية والسياسية  يجب أف يكوف غدا أف الفردذ إ الغيبية،
 .(3)ة"الحرية المقدسشعار" ترفعو ، حتى باستخداـ القوة زالتياإوالمعارضة لحرية الفرد يجب 

 (.Anarchism) :الالسمطويةالحركات  -1
وتغذت ىذه  ،(4)وتأخذ معنى سياسيا يتعمؽ بغياب سمطة قمعية ،ويقصد بالالسمطوية غياب السمطة

نيا تمايزت عنيا أإال  اإليديولوجية الشيوعية ومنيجيا اإلشتراكي غداة نشأتيا نفس منبع الحركة مف
تتبنى التعاوف الطوعي و  تشكؾ في مبررات السمطة والحكـ، نظرية سياسيةساس وىي في األ، فيما بعد

بالحد منيا بطريؽ اإلكراه ىدمت بعضا مف حريات األفراد  وترى أف الدولة ،بيف األفراد والجماعات
ة العمؿ عمى إزال ضرورةيرى أتباع ىذه الحركة ومف ىنا  ،مف خالؿ تسييرىا لمعالقات اإلنسانية والقوة

 ومبعث أف مصدر القير واالستبدادأعتبرت بحيث  ،(5)الدولة وعدـ االعتراؼ بيا وبأي سمطة كانت
 ميخائيل" إذ يقوؿ منظر ىذه الجماعة ،(6)اإلقطاعية الممكيةو  سمطةال وىالظمـ في المجتمع 

                                                           
1
 Leon Troutsky, Terrorisme et Communisme (L’anti-Kutsky), Union général d’Editions Paris, France, 

Annee : 1963.P:135. 
2
 Richard Bach Jensen, The Battle against Anarchist Terrorism: An International History 1878–    , 

Cambridge University Press UPH, UK, Year: 2014, P: 7 & p: 295. 
 .01ص ،0872لبناف، الطبعة االولى، سنة ترجمة زغيب ىنري، منشورات عويدات، بيروت، ، الفوضويَّة ،ىنري أرفوف  3
 .4ص، المرجع السابؽ، ىنري أرفوف  4
 .52، ص 1989الدار العربية لمموسوعات، بيروت، لبناف، سنة ، المجيد القيسيتحقيؽ:عبد ، الفوضويونأوسكار وايمد،  5
 ،1الطبعة ،1، الجزءالتعزيف والتمييز واألنىاع واألسالية، التاريخ: مىسىعة اإلرهاب عبد اهلل، شتيواف صادؽ ب 6

 .00، ص2002سنة العراق،  أربيل، مطبعة الحاج هاشم،

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Bach+Jensen%22&sa=X&ved=2ahUKEwiA7c_Xt7HrAhUEuRoKHfQaCoAQ9AgwBHoECAEQBw&biw=1280&bih=667&dpr=1
https://books.google.dz/url?client=ca-google-print&format=googleprint&num=0&id=VQ_rAQAAQBAJ&q=http://www.cambridge.org/9781107034051&usg=AFQjCNFUJR7n1ii1O_eb5CA5hOmvf8v0-g&source=gbs_buy_r
https://www.google.com/search?sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C+%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%22&ved=2ahUKEwjArIz0x7HrAhVMzoUKHbaCCRQ4ChD0CDAFegQIARAH&biw=1280&bih=667&dpr=1
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التفكير بالدولة ال يمكف  ،ى كانت الدولة نجد ىيمنة طبقة عمى أخرى، وبالنتيجة عبوديةمت:» "باكونين
، كما أشار إلى نفس الفكرة المنظر الثاني (1)«وليذا السبب نحف أعداء الدولة مف دوف العبودية،

  تنظيمات إجرامية...كؿ الدوؿ، وليس فقط تمؾ القمعيةالدوؿ »بقولو:  "جيرار كايسي"لمجماعة 
 نارودنايا فوليا"" رىابية منياإتشكيؿ تنظيمات إلى  التيار عمد ولتحقيؽ أىدافو، (2)«أو الشمولية

وقد ركزت نشاطيا عمى إغتياؿ القيادات السياسية  رادة الشعبية"والتي تعني "اإل ـ(1878عاـ ) الروسية
كما  ،ـ1881في مارس "ألكسندر الثاني"غتالت القيصر الروسي إبحيث  الحاكـ،واألمنية لمنظاـ 

تسـ عمميا اإلرىابي بالسرية و  ،اغتالت ضباطا كبار في األمف الروسي ستعماؿ وا  التنظيـ وا 
أنذاؾ وبالخصوص إكتشاؼ الديناميت  عف غير قصد ، وقد ساىمت اإلكتشافات العممية(3)المتفجرات

بحيث تمكنوا مف التحكـ  االرىابييف وسيمة فعالة تستعمؿ في القتؿ الجماعي،منح في  ـ(1864عاـ )
احت أوروبا تجإفي كيفيات صنع القنابؿ الفتاكة وشرعوا في إستعماليا بكثافة في كامؿ أوروبا بحيث 

حممة تفجير مروعة تركت القارة العجوز عمى حافة الياوية، إذ  ـ(1890 -1880)خالؿ العشرية 
، وسرعاف ما شمؿ إرىاب «بمؤامرات الديناميت» إتسمت العمميات اإلرىابية بالعشوائية وسميت أنذاؾ 

ـ( 1886الحركات الالسمطوية أراضي الواليات المتحدة االميركية بحيث شيدت مدينة شيكاغو عاـ )
رة عمالية إندلعت عقبيا اشتباكات باألسمحة أسفرت عف وقوع ضحايا، ما عممية تفجير خالؿ مظاى

، وقد (4)دفع بالسمطات األميريكية إلى مباشرة حممة قمع وحشية ضد األناركييف أوصمتيـ لحبؿ المشنقة
مواليات المتحدة ل العشروفالخامس و  رئيسالوصؿ الحاؿ باإلرىابييف األناركييف إلى حد إغتياؿ 

، كما أغتاؿ قبميا أتباع ىذا التيار ممؾ بمدينة نيويورؾـ( 1901عاـ ) "ويميام ماك كينميي"االميركية 
قد إستمر األناركيوف في عممياتيـ و ، (5)بمدينة مونزا اإليطالية ـ(1900عاـ ) "األولإمبيرتو "إيطاليا 

مما دفع بالسمطات إلى شف  خالؿ بدايات القرف العشريففي أوروبا داخؿ الواليات المتحدة و اإلرىابية 
سمسمة مف اإلعتقاالت والقياـ بالتحقيقات والتحريات بإستخداـ العنؼ في االستجواب وحتى اإلستنطاؽ 

، وقد والتعذيب واإلخفاء القسري والقتؿ خارج نطاؽ الرقابة القضائية ضد المشتبو بانتمائيـ ليذا التيار
ى التصريح عمنا بعد تعرضو لمحاولة إغتياؿ إل "المرميتشيل ب"وصؿ األمر بالمدعي العاـ االميركي 

مروا وخططوا آت المتطرفيف العمالييف المتشبعيف بالفكر األيديولوجي اإلشتراكياألناركييف و »أف:

                                                           
1
 Mikhail Bakunin, Statism and Anarchy 1873, Translated by: Marshall S. Shatz, Cambridge University Press, 

New York, USA, Year: 1990, P: 187. 
2
 Gerard Casey, Libertarian Anarchy: Against the State, Bloomsbury publisher, London, UK, Year:2012, P: .1  

3
 Altin Shegani, Les reponses nationales au terrorisme: Etude de droit, Edizioni Nuova Cultura, Roma, Italy, 

Year : 2016.P       
4
 Stephen Mihm, America in the grip of terrorism (and the fateful year is 1886), Article on The Kansas City 

Star Journal, September 22, 2016. 
5
 Jessica Gunderson, President McKinley's Killer and the America He Left Behind, Compass Point Books, 

Capstone imprint, Minnesota, USA, Year:2018, P:13.  
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 ،(1)«)عيد العماؿ العالمي( 1920ميركية غداة حموؿ األوؿ مف ماي طاحة بالحكومة الفيدرالية األلإل
التي  يا والخوفحالة الييستير وأف تصريحو كاف نتاج  "بالمر"وقد تبيف فيما بعد عدـ صحة مزاعـ 

ناركييف قمعية ضد األعتماد سياسة ىجومية إمما دعا إلى  ،ميركيالمجتمع األو  إنتابت السمطات
في أوروبا  وقمعيـ ناركييفدنية، إال أف حمالت السمطات ضد األإنتيكت أبسط حقوقيـ المتباعيـ أو 
الذي تكفؿ  ـ(1922عاـ ) تحاد السوفياتي، إلى غاية إنشاء اإلجرائميـ اإلرىابيةل ضع حداأميركا لـ تو 

جرامي وذلؾ بسجف أتباعيا وتحييد العناصر زاحتيا مف المشيد اإلا  ناركييف و بالقضاء عمى حركة األ
الحركات العمالية الدولية عف  مع فصؿ (2)والتي تعد فئة العماؿ الفقيرة أىـ روافدىا النشطة منيا

وتوالي عمى المدنييف  البشعةو  ناركييف العشوائية، وكاف أثر ىجمات األاإلرىابييف األناركييف المتطرفيف
تخاذ تدابير السالمة في مع إدخاؿ اإلموجات قمع الدولة  صالحات الالزمة عمى قوانييف العمؿ وا 

مباشرة إلنحسار المد اإلرىابي ليذا التيار با اسبأتنظيـ العمؿ النقابي وتعويض الضحايا و  شغؿأماكف ال
مما أدى إلى  بالقدر الذي لـ يعد في إمكاف منظريو تجنيد أتباع جدد مع تجريدىـ مف مصادر تمويميـ

      .خطرىـإضمحالليـ وزواؿ 

 .(Nihilism) :الحركات العدمية-2
 متطرفة فكريا ـ مف طرؼ مجموعة شبانية19إباف القرف تأسست ىي حركة فكرية فمسفية باألساس و 

تؤمف بأف الحقيقة العممية وحدىا يمكنيا القضاء " "ديميتري بيساريفو "نيكوالي شيرنيشفسكيمنيـ "
ىي الجذور  منيا األسرية بالخصوصالقيـ التقميدية و  القوميةوتعتقد كذلؾ بأف الديف و عمى الجيؿ، 

فالعالـ مادة  ،ويؤمف أتباعيا بأف االنساف ال يممؾ أي بعد روحي أو دوافع إيثاريةالفعمية لمجيؿ، 
ولـ يكف منظري ، ويجب أف ال ينحني اإلنساف ألية سمطة وأف ال يقبؿ أي مبدأ يتعمؽ باإليماف بنظرىـ

لمستقبؿ مؤكديف فقط أف المجتمعات حركية المجتمع في اتباع ىذا التيار يممكوف نظرة إستشرافية عف أو 
 ،فقط أفراد المجتمع وفقا لمصالحيـ الفرديةتصرؼ يو  السائدة حينيا مجتمعات إقصائية وغير متسامحة

صؿ العدمييف مف ، ولـ يكف في األ(3)لمؤسسات السمطة القمعية نفيو  مية في جوىرىا فمسفة نقدالعدو 
أوساط ضباط الجيش الروسي الذيف قرر ثمة منيـ خالؿ الثوار، إال أف أفكار منظرييا القت رواجا في 

كخطوة بعممية إنتحارية وأعضاء العائمة المالكة  روسيا ـ( القضاء عمى قيصر1825ديسمبر )
ضرورية نحو إقامة جميورية، إال أف مسعاىـ خاب وتـ القضاء عمى تمردىـ ونفي الباقي إلى سيبيريا، 

                                                           
1
 Jessica Gunderson, President McKinley's Killer and the America He Left Behind, Compass Point Books, 

Capstone imprint, Minnesota, USA, Year:2018, P:13.  
2 Christopher C. Harmon, Michael D. Feldman, Terrorism Today, Second Edition, Published by Routeldge 

Taylor & Francis Group, Newyork, USA, Year:2007, P:185.  

3 Derek Offord, Nihilism and terrorism, Publisher: Cambridge University Press, England, UK, publication 

year: 2016, P:49. 
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في شكؿ حركة  ـ(19الظيور خالؿ النصؼ الثاني مف القرف ) إال أف أتباع الحركة سرعاف ما عاودوا
المنتمي لحركة " ديميتري كاراكوزوف" إذ حاوؿ ثورية قوية سرعاف ما بدأت تتخمميا أعماؿ العنؼ،

وقد نجحت  ـ( إغتياؿ القيصر ليتـ شنقو بعد إكتشاؼ نواياه،1866المتطرفة خالؿ عاـ ) "جينم"
التي تعد أوؿ منظمة إرىابية  "Narodnaïa Volia" " إرادة الشعب"منظمة الثوار العدمييف المسماة 

في مدينة ساف  ليكسندر الثاني"أ"ـ( مف إغتياؿ القيصر 1881خالؿ عاـ )في العصر الحديث 
في روسيا  رىابوكاف ليذه المنظمة الفضؿ في إضفاء مزيد مف التنظيـ والحركية عمى اإل، بيترسبورغ
لييا عمى أنيا إـ( قد ينظر 19مبراطورية الروسية خالؿ القرف )اإل التأكيد بأفيمكف ، بحيث القيصرية

، و الفريد في االمر أف العناصر االرىابية التي كانت تقـو بالعمميات (1)رىاب الحديثمنشأ وحاضنة اإل
 شاكمةعمى واألطباء الروائييف المفكريف و ت مف طبقة المثقفيف و النوعية ضد أىداؼ الدولة الحساسة كان

" "سيرغاي كرافيشنسكي، وكذا الروائي الكاتب "إرادة الشعب"" زعيمة تنظيـ فيرا نيكواليفينا فينقر"
لقد ركز أتباع الحركة العدمية ، وغيرىـ، و "ميخائيل باكونينالثوري "و  "بوريس سافينكوفزميمو "و 

وأغمبيـ مف روسيا عمى إستخداـ اإلرىاب كوسيمة سياسية وىو األمر الواضح مف خالؿ برنامج 
يقوم العمل اإلرىابي عمى تصفية رجال » الذي نص عمى أنو: "إرادة الشعب"المنظمة اإلرىابية العدمية 

وعمى معاقبة األعمال العنيفة  ،يةالحكم األكثر ضررًا منيم، وعمى دفاع الحزب ضد الجاسوس
ة قوة الحكوموالكيفية التي يقوم بيا الحكم واإلدارة الحاكمة، إن ىدف اإلرىاب ىو الحط من مكانة 

ثارة الروح الثورية في الشعب وتقوية إمكانية النضال ضد السمطة ثم إعطاء البرىان الثابت عمى ا  و 
، ويعد ىذا (2)»تشكيل كوادر قادرة ومدربة عمى النضالنتصار القضية، وىدف اإلرىاب أخيرًا إيمانو بإ

رىاب السياسي رىابية خالؿ ىذه الفترة والتي تقترف باإلالمضموف أبرز مثاؿ عمى طبيعة الجريمة اإل
ف مصدره طبقة العماؿ الشعبية وىو موجو مباشرة نحو رأس ىـر السمطة السياسية وأدوات أمف حيث 

شتراكي الثوري اإل"، وىو الثابت مف خالؿ نشأت الحزب ي الحكومةتحكميا في المجتمع المتمثمة ف
، والذي جاء بيانو األوؿ مؤكدا عمى اإلستمرار في النيج "رادة الشعبإ"عمى أنقاض حركة  "الروسي

إذ  ضد األىداؼ الحكومية القائـ عمى اإلرىاب السياسي مف خالؿ تكثيؼ العمؿ اإلرىابي الميداني
يبدو حاليًا  ،جميع مناىج النضال ضد الحكومة بيدف تحقيق الحرية السياسيةمن بين »  أورد أف:

ننا نقصد بيذا التحديد إ بالنجاح،أن اإلرىاب السياسي ىو المنيج الوحيد الذي يقدم لنا الحظ األوفر 
 ،عتداءات عمى الحكومة تنفذ في المكان والوقت المذين يراىما الحزب مناسبينسمسمة من اإل

                                                           
1 Gary Saul Morson, Dagger and Swagger: The literary legacy of 19th-century Russian revolutionary 

terrorism, News paper article on Washington Examiner, Washington, USA, October28, 2018.  
2
 Jean GRAVE, Le Mouvement Librtaire Sous la Troisieme Republique Souvenirs d'un révolté, Edition : 

Stock, Œuvres Representatives, Paris, France, Annee     , P        
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نتزاع ا  الشعب والمجتمع بمختمف الطرق وذلك بيدف ترويع الحكومة وتثبيط معنوياتيا و ويدعميا 
والواضح أف الباعث عمى إرىاب ىذه التنظيمات العدمية ىو إيديولوجي ، (1)«التنازالت التي نريدىا

بحت بإعتباره الوسيمة المثمى ضد الحكـ القائـ إلزالتو والحموؿ محمو، في مواجية إرىاب السمطة 
وىو ما يسر الحاكمة التي تسعى مف خالؿ سياسات الترىيب والقمع إلى تثبيت الحكـ وتعزيز أسسو، 

ف لعب إرىاب أبعد  في روسيا عمى السمطة استولت التي ـ(1917البالشفة عاـ )ثورة ل السبؿ
 كثر مف نصؼ قرف دورًا ميمًا في تفكيؾ النظاـ القيصري وفي تييئة الظروؼ المناسبةأ ،الضعفاء

 .(2) لنجاح مثؿ تمؾ الثورة
الحركات العدمية تعني القدرة عمى التدمير وتوليد  الجريمة اإلرىابية عندف أيمكننا أف نستنتج مما سبؽ 

، ألف اإلرىاب العدمي ىو قبؿ كؿ شئء حرب ضد اإلرىاب لمجرد متعة التدمير وتوليد الخوؼ
في ظؿ وجود أنظمة شمولية نصبت نفسيا إلرىاب األفراد، وذلؾ بمجرد تفحص تركيبة  المدنييف
أف تنظيـ "إرادة الشعب" االرىابي مكوف مف أشخاص مثال بحيث نجد  ،اإلرىابييف ودوافع وخمفية

باهلل، ومنيـ غير المؤمف،  مختمفيف تماًما في مشاربيـ ولكؿ منيـ معتقداتو الخاصة فمنيـ المؤمف
 واإلنفراد ومنيـ مف يؤمف بالتفوؽ القومي العرقي كالذيف يؤمنوف بروسيا العظيمة )البالشفة( ومنيـ

مشتركة لمتدمير والمتعة في الدماء، فما يميز ىذا ، لكف كاف لدييـ جميًعا اإلرادة الالعرقي كالنازييف
منو، بؿ عمى العكس  يقـو بو شرا بالمرة أو عمى األقؿ شرا البد النوع مف اإلرىاب أنو ال يعتبر ما

 .قـو بو ىو الخير ولمصمحة الجميعيعتقد أف ما يتماما 
مف حيث التأثير  مكوناتو الرئيسة خالؿ ىذه الفترة،عمى  قد حافظ ياإلرىابالفعؿ ونخمص الى أف 

 أبعادهو  المكوف السياسيوالعدمية قد غّيرتا  الالسمطوية )الفوضوية(ال أف إ ،السياسيالضغط و  النفسي،
  :(3)عمى عنصريف جديديف شكؿ جعؿ الفعؿ اإلرىابي ينضويب
  ةسياسي سمطةبيدؼ تغيير  الرعبيعتمد عمى وسيمة  نسقًا في الصراع السياسييبدو اإلرىاب    *

 .أو نظاـ سياسي
يمارسونيا بصورة الذيف  ضد الحكام ،غير قانونيةبصورة  ،المحكومونيعتمدىا  وسيمةنو إ  *

 .فاإلرىاب بيذا المعنى ىو إرىاب مضاد ،قانونية
                                                           

، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، جميورية أساليب المواجية مفيومو، أنواعو، أسبابو،آثاره، –اإلرىاب محمد عرابي،   1
 .31، ص:2007مصر العربية، الطبعة األولى، سنة 

، دار مصر المحروسة، القاىرة، جميورية مصر العربية، الطبعة اإلرىاب وحروب التحرير الوطنيةخميؿ إماـ حسنيف،   2
 .12، ص:2002األولى، سنة 

3
 Roland GAUCHER, Les Terroristes, Editions Albin Michel, Paris, France, Annee : 1965, P: 24 
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 .حرب العالمية األولىبداية القرن العشرين حتى المن المرحمة الثانية: 
تضح أف و أوروبا وجزء شاسع مف أسيا، وعمت الجريمة اإلرىابية  أنتشرتالحقبة التاريخية  خالؿ ىذه ا 
كاف أثر قمع فقد رىابية أصبحت بعد إستفحاليا مف أكثر الجرائـ خطورة عمى المجتمع، الجريمة اإل
جانفي  22لثورة عماؿ المصانع ضد ظروؼ عمميـ اإلستغاللية بتاريخ  "نيكوالي األول"القيصر 

ديد ولكف بشكؿ مؤطر ومنظـ بحيث لمثورة مف ج عميقا مف حيث تجند العماؿ والفالحيف (ـ1905)
الشيوعيوف الذيف يقـو فكرىـ عمى رفض اإلرىاب الفردي، ولكنيـ ال يرفضوف  "البالشفة"ستغؿ إ

إنشغاؿ القيصر وجيشو اإلرىاب المنظـ بصفة عامة كوسيمة لالستيالء عمى السمطة، وىو ما كاف مع 
ويسقط القيصر في مارس مف العاـ ذاتو  (ـ1917)ولى ليعمنوا الثورة في فيفري بالحرب العالمية األ

 نتفاضة المسمحة لدحر الرأسمالييف والبرجوازييف بقايا النظاـ القيصرياإل "فالديمير لينين"ويتزعـ 
ثورية جديدة، إال أف  حكومةك ـ(1917أكتوبر ) 10في  "جياز سوفيت نواب البروليتاريا"وينصب 

تمارس نفس تصرفات الحكومات القيصرية السابقة بقمع حكومة البالشفة الجديدة لـ تمبث أف أصبحت 
المعارضيف بوحشية اإلعتقاؿ والقتؿ الجماعي في الساحات والنفي إلى سيبيريا، بمعنى أف تغيير النظاـ 

ستولوا عمى قاعدة بحريةفقد ثار البحارة و  لـ يأتي بجديد وقدموا جممة مف  في مدينة "كرونستادت" ا 
 "لينين"الذي أوكؿ لو ة منيا إلغاء البوليس السري القمعي السوفيتتي "شيكا" المطالب لمحكومة البمشفي
لغاء ا  والدعوة إلى التعددية الحزبية و ميمة محاربة مناىضي الثورة البمشفية، مؤسس إرىاب الدولة 

وقد سحقت  الحزب الشيوعي الواحد، وفتح الصحافة لحرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات واالحزاب،
الحكومة تمرد البحارة بقسوة االعدامات والنفي والسجف، ومنو يبرز لجوء كؿ األطراؼ المتصارعة عمى 

 ر عف الضعفاء نفرادي العشوائي الصادرىابية سواء بشكميا اإلالسمطة إلى إستخداـ الجريمة اإل
قصائي ستبدادي اإلالقمعي اإل، أو بشكميا الممنيج الصادر عف الحركات الثوريةأو بشكميا المنظـ و 

تبعت أنظمة  ،(1)المتعنت الصادر عف الثوار نفسيـ لكف ىذه المرة بعد إستيالئيـ عمى السمطة وا 
لـ و  ،فيما بعد الكمبودي والكوري الشماليو سياسية عديدة نفس النيج البمشفي مثؿ النظاـ الصيني 

كما قاـ  "فيميمم الثاني"،ينحصر األمر في روسيا فقط فقد حاوؿ اإلرىابيوف إغتياؿ القيصر األلماني 
ات الشديد مف تفجير إستخداـ العنؼ خالؿ ىذه الفترة ب "أخوية فينيان"الثوار اإليرلنديوف في إطار حركة 

غتياؿ وشكموا فرقا مقاتمة كاممة ىاجمت الجيش البريطاني في كثير مف المواقع إباف  بالديناميت وا 
مما سمح إليرلندا بالحصوؿ عمى اإلستقالؿ عند نياية الحرب العالمية  صراعيـ ضد الممكية البريطانية

 وري""كاإلتحاد األرمني الثأرمينيا  كؿ مف ثورية في اتتشكمت حرككما ، ـ(1921ديسمبر ) األولى
 -التركيضد التواجد الجبؿ االسود "مونتينيقرو" وصربيا و  المنظمة المقدونية الثورية"ك"مقدونيا و 

                                                           
 .34ص  ،1993 ، سنةالطبعة الثانيةلبناف، ، دار الطميعة، بيروت، السياسياإلرىاب العكرة أدونيس،   1
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، ويعد (1)رىاب القومياإلمستعممة أساليب  مطالبة باإلستقالؿ أراضي ىاتو القوميات وؽف عثمانيال
 بسراييفوا عاصمة البوسنة ـ(1914) جواف 28في  "فرانز فرديناند"ولي عيد ممؾ النمسا إغتياؿ 

ضطياد النمسا نتقاـ إلبدافع اإل "صربيا الفتاة"شاب قومي صربي ينتمي لمنظمة  اليرسؾ مف طرؼو 
-1914) ندالع الحرب العالمية األولىإ بمثابة شرارةإغتياؿ القرف إذ كاف لمشعوب السالفية 

الجيش الجميوري ) يرلنديواإلة( شفبالالو  رادة الشعب،إ) الروسي نموذجيفلقد كاف لمو  ،(2)(1918
ه فيما تقـو بو ىذ ،في اإلرىاب أثره العميؽ عمى كثير مف الحركات اإلرىابية في العالـ يرلندي(اإل

كما شاع ىذا األسموب بيف المجموعات األخرى في  ،مصالحياالحركات مف أعماؿ ضد الحكومة و 
مف  النموذجيف نفصالية نظرا لما حققو ىذيفإمجموعات قومية تحررية أو ؿ العالـ مف ثوار و معظـ دو 

الروس  ثوار الشيوعييفال ونخمص إلى أف، (3)الوصوؿ إلى سدة الحكـنجاح في القضاء عمى السمطة و 
 ستراتيجيةلعدـ التناسب بيف الفعالية اإل ليات المعقدة المحددةقيمة اآليرلندييف أدركوا واإلستقاللييف اإل

الضعفاء مقابؿ المكاسب السياسية العالية المحصؿ عمييا في مواجية أنظمة  رىابإلسالح  المنخفضة
بأساليبيـ الثورية المنظمة تمكنوا مف ف" الروس واإليرلندييف رىابيي، "فاإلسياسية تمارس إرىاب الدولة

بوسائؿ محدودة، وتعد ىذه الحقبة  والبريطانية الروسية زعزعة توازف اإلمبراطوريتيف العالميتيف القيصرية
الموجو ضد الدولة والذي إستمر إلى غاية يومنا ولكف بشكؿ  "السياسي"المنشأ الفعمي لنوع اإلرىاب 

 "السيكارييف"الحشاشيف والخوارج وفرساف الييكؿ وقبميـ ك اإلرىاب "الديني" مختمؼ عما رأيناه مع
أف  إعتبارا، "يالدين"البعد بقط يمتبس  لـ السياسي الحديثرىاب إذ أف اإل ،عصبة الخناجر الييودية

، كما أف إال خالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريفمف جديد يعاود الظيور  لـاإلرىاب "الديني" 
الحديث مورس مف طرؼ مجموعات ميمشة في الغالب ال تممؾ نظرة وأىداؼ  "السياسي"اإلرىاب 

ية والماركسية والفاشية كاالسمطوية والعدمية والشعبو  مختمفةفكرية ت تتجاذبيا تيارا سياسية محددة بدقة
 والعرقية.

 رىابية مابين الحربين العالميتين.الجريمة اإل  الفرع الثاني:
كحركة مروعة، لجرائـ إرىابية  الجماعات اإلرىابية اليمينية المتطرفة بإرتكابتميزت ىذه الفترة 

تحاد ضد اإل أنتي بافيميتش""قادىا تعني "المتمردوف الكروات" و التي الفاشية و  أوستاشا كرواتي""
رفقة وزير  ول""أليكسندر األ مف إغتياؿ ممؾ يوغوسالفيا فيما يعد ، وقد تمكف أتباعيا اليوغسالفي

                                                           
1 Leonard Weinberg, Global Terrorism, Rosen Publishing Group, New York, USA, Updated Edition, Year: 

2009, P: 37.   
، دار ومكتبة اليالؿ لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، سنة اإلرىاب عبر التاريخمحمد محمود مندالوي،   2

 .51، ص:2009
 .19ص  ،مرجع سابؽ ،اإلرىاب والبنيان القانوني لمجريمة ،إماـ حسنيف عطا اهلل 3

https://www.google.com/search?sa=N&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Leonard+Weinberg%22&ved=2ahUKEwiI6o_ns7nsAhXpQxUIHYqqCvYQ9AgwAXoECAAQBw&biw=1280&bih=667&dpr=1
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غتياؿ أثر وكاف ليذا اإلـ(، 1934فرنسية في أكتوبر )في مدينة مرسيميا ال بارثو"لويس "خارجية فرنسا 
وشكمت لجاف دولية لتنسيؽ  عدة قراراتعميؽ عمى المستوى الدولي إذ أصدرت "عصبة األمـ" أنذاؾ 

معتبرة أف اإلرىاب ىو فعؿ إجرامي موجو في العالـ  تعاظـ الجريمة اإلرىابيةعضاء عمى رد الدوؿ األ
المعنييف أو مجموعات ضد الدولة وأف أىدافو وطبيعتو غرضيا إستحداث وبث الرعب في األفراد 

بسمسمة مف األعماؿ اإلرىابية  لمقياـىذه الفترة واستغؿ "المتمردوف الكروات" ،  (1)األفراد أو الشعب ككؿ
غتياؿ الصحفييف وضع المتفجرات في األك رىابي مف أف وتمكف زعيـ ىذا التنظيـ اإلماكف العامة وا 

رىاب خالؿ ىذه الحقبة كما إرتبط اإل ،(2)كرواتيا بدعـ مف ألمانيا الييتمرية مممكة يصبح زعيـ
إنطالقا مف سنة  اإليرلندية عممياتيا ضد الجيش البريطاني "إيرا"إذ عاودت منظمة  بالحركات التحررية

رىاب الممنيج في ألمانيا التي مارست اإل" الجسد الحر"  "فريكوربس"تشكمت حركة كما  ،ـ(1923)
الشباب والطمبة الجامعييف وحاممي الشيادات  ، وشكؿ الضباطـ(1922-ـ1921خالؿ سنتي )

ساسا ضد السياسييف وكؿ مف أوتوجيت عممياتيـ  عناصر ىذه الحركات اإلرىابية الوحشية البطاليف
كما تشكمت حركة  ،ولىـ( التي أنيت الحرب العالمية األ1919جواف  28ينفذ إتفاقيات فرساي )

الصميب أي " "كروا فميشي"، وحركة ـ(1930في فرنسا عاـ ) اإلرىابية الغطاء" الفاشيةأي " "الكاغول"
منظمة  السيمي" في المجر خالؿ نفس الفترة وقادت عمميات إرىابية ضد الييود، وفي رومانيا تشكمت

ال يخفى مدى إرتباط ىذه و  ،(3)التي إرتكبت العديد مف العمميات واليجمات اإلرىابية "الحرس الفوالذي"
غتياالت بإعتبار أف ىذه األخيرة ترعى اإل باألحزاب الفاشية والنازية الكبرى التنظيمات اإلرىابية
إختراؽ وممارسة التأثير روربية قد سعت إلى محاولة أف الدوؿ األ كذلؾ المالحظو  السياسية لخصوميا،

شيدت  إلضعافيـ، بحيث عمى توجيات ىذه الحركات بما يخدـ مصالحيا ضد منافسييا وخصوميا
ىذه الفترة تطورا ممحوظا سواء مف حيث العمميات اإلرىابية أو مف حيث ظيور اإلرىاب الدولي 

الراعية الدوؿ لتعاوف بيف الجماعات اإلرىابية و اتصاؿ و اإلاالرتباط و  تعاظـكذلؾ و  ،بمختمؼ أبعاده
جماىيرية سواء اليمينة ، وبشكؿ عاـ فإف ىذه الحقبة بيف الحربيف ىيمنت عمى أجوائيا األحزاب ال(4)ليا

مستغمة أزمة الديمقراطية الميبرالية وصعود األنظمة السياسية  المتطرفة أو اليسارية االيديولوجية،
الشمولية والفاشية في كثير مف البمداف كإيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، بحيث أضحت بعض الدوؿ 

  رىابية وتموليا.التنظيمات اإلخرى تحارب الظاىرة اإلرىابية في حيف ترعى دوؿ أ
                                                           

1
 Isabelle Sommier, Le Terrorisme, Edition Flammarion, Collection Dominos,Paris, France, Annee :2000, P   

    
2
 Michel Lespart, Les Oustachis, terroristes de l'idéal, Éditions de la Pensée modern, Paris, France, Annee : 

1976, Pp             
3
  Quentin Michel, Terrorisme: Regards Croisés, Terrorism Cross Analysis, Observatoire Geopolitique de la 

Criminalite International, Presse Interuniversitaire Europeennes, Bruxelle, Belgique, Annee : 2005, P    . 
4
 Paul Wilkinson: Terrorism versus liberal democracy, the problems of response, Published by the Institute 

for the Study of Conflict, London, UK, Year 1976,Pp:33-   . 

https://www.google.com/search?sa=X&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Michel+Lespart%22&ved=2ahUKEwj55bTd3MLsAhWEx4UKHVlUAssQ9AgwBnoECAcQBQ&biw=1280&bih=667&dpr=1
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 الجريمة اإلرىابية بعد الحرب العالمية الثانية. الفرع الثالث:
مة دوار المقاو أدورا ثانويا مف  أصبحرىابي الفردي بحيث تميزت ىذه الحقبة في ضمور النشاط اإل

في فرنسا  قاومة، فالمالمشاركة في الحرب مف الطرفيف المحور والحمفاءالمسمحة ضد الدوؿ المستعمرة و 
يطاليا  مف الخمؼ وتقويض معنويات لماني األأنيط بيا دور ضرب خطوط العدو  مثالويوغسالفيا وا 

زويد وكذا توالقضاء عمى المتعاونييف،  جنوده وتخريب خطوط اإلتصاالت ومياجمة قوافؿ اإلمداد،
إغتياؿ مثؿ حكاـ محميات الحمفاء بالمعمومات الحساسة، فقد تعرض القادة النازييف إلى محاوالت 

كذا الحاكـ النازي لروسيا البيضاء و  "رينيارد ىيدريتش"لحزب النازي "بوىـ" و"مورافي" العضو في ا
 فإرىاب المقاومة لـ يكف غرضو شغؿ األرض وال القضاء التاـ عمى قوات العدو ،(1)"ويميميم كيوب"

عمى الرغـ مف نجاح المقاومة اليوغسالفية في تحرير جزء مف األراضي مف اإلحتالؿ النازي في شكؿ 
 يابحيث إنضوى عدد ميـ مف اليوغسالؼ إلى المقاومة مما سمح بتعميممناطؽ محررة ذاتية التسيير، 

"اإلرىاب" مصطمح تضح أنو بإستعماؿ مصطمح "المقاومة" فإف ي، و (2)كؿ مناطؽ يوغسالفيا لىإ
تعرض لطفرة رمزية فالمحتميف يسموف المقاوميف باإلرىابييف، في حيف أف المقاوميف يرفضوف ىذا 

وبعد أف وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارىا وفي سياؽ إنياء اإلستعمار اإلستيطاني ، الوصؼ
يا المقاومة رتظيرت الحركات التحريرية الوطنية التي إتخذت عمى غرار نظي ،الغربي بالخصوص
ستعممت  الفاشي إباف الحرب مف طرؽلإلحتالؿ النازي و  الكفاح المسمح سبيال لتقرير مصير شعوبيا، وا 

يرلندا وعمـو أوروبا ، وكانت ليذا الغرض نفس األساليب التي مارستيا الجماعات اإلرىابية في روسيا وا 
تخذت مف  ىذه الحركات التحريرية الوطنية تنشط أساسا في النطاؽ الحضري لمتجمعات السكانية، وا 

ىذه الحركات يعدوف بمثابة وكاف أتباع "حرب العصابات" تكتيكا بيدؼ تطويؽ المدف وتحرير اإلقميـ، 
ميو إباف الحرب ، وكما كاف الوضع عوسميو كذلؾ "بمحاربي الحرية" ف لمقمع اإلستعماريمقاومي

، فمعظـ الحركات التحريرية الوطنية (3)ضبابياالمقاومة كاف رىاب و ف التمييز بيف اإلإالعالمية الثانية ف
غتصب الوطن أحتالل يوم إعتبارا أن اإلاإلرىاب لمدفع بقضية التحرير إلى ىدفيا أساليب إستعممت 
نما كاف إستعمارا إستيطانيا ىمجيا إرىابيا بربريا  ،لم يكن بدعوة من الشعب والعرض واألرض وا 
ختارت  ىذا التوجو مف الحركات التحريرية اد الحرث والنسؿ، في حيف عارضت القمةأبمتوحشا  وا 

فمصطمحي "اإلرىاب" و"الحرب ألجؿ الحرية" يحدداف توجييف مختمفيف  ،السبيؿ السياسي المقاـو

                                                           
1
 Jørgen Hæstrup, European Resistance Movements, 1939-1945: A Complete History, Publisher Praeger, 

Connecticut, USA, Year: 1981, P: 458. 
2
  Walter Laqueur, Le Terrorisme, traduit de l'anglais par Pauline Verdun, Edition Presses universitaires de 

France, Paris, France, Annee : 1979, P       
3 Russell D. Howard, Reid L. Sawyer, Terrorism and Counterterrorism: Understanding the New Security 

Environment: Readings & Interpretations, Edition: McGraw-Hill/Dushkin, New York, USA, Year: 2004, P: 27. 
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وجود قضية "عادلة"  طريقة لمكفاح، أما التوجو الثاني فيحدد، التوجو األوؿ يحدد لمسموؾ اإلنساني
" تـ إستخدامو كما تـ تضخيـ أثره الثوري ، إال أنو في غالب األحواؿ فإف "العنؼ التحريري(1)مشروعةو 

ما يرتب  ضد عنؼ المستعمر اٌلمستعَمرألنو يشخص عنؼ  عنفا مجيدا ومنقذا يعدفي أحياف أخرى، و 
ومنو تترسخ حتمية إنياء اإلستعمار عف  ذاتونو يعيد اإلعتبار لٌممستَعمر بأخالقيا ألإلعتباره عمال 

 ستعمار دوف مفاوضة معو الذي تقـو فيو الشعوب المحتمة بمناىضة اإلطريؽ العنؼ الثوري المسمح 
ي والبرجوازية المحمية التمف القمع العسكري لممحتؿ  البتزازه، وأف تتجاوز بذلؾ كستسالـ إلإأو 

الخطابات المنمقة بالميادنة و لمساسة اإلصالحيين واألحزاب التي تنشغل ، مع ضرورة تخّطييا تعاونو
 .(2)ستعمارعن المواجية الحقيقية لل

ومنو تترسخ أفكار الفيمسوؼ الجزائري فرانز فانوف المتعمقة "بالتحرر الوطني والنيضة الوطنية  
سترجاع األمة لصالح الشعب وأيده في ذلؾ الفيمسوؼ  ظواىر مقترنة بالعنؼ عمى الدواـ" كميا وا 

 .(3)الفرنسي جاف بوؿ سارتر بالقوؿ "بمجرد أف تبدء )حركة التحرير( فيي حرب دوف ىوادة فييا"
عندما يتـ توجييو ضد أنظمة سياسية  ال يعد تمقائًيا شكاًل مف أشكاؿ اإلحتجاج العاـ الظاىر إف العنؼ
لى قتؿ بغض إحتجاج ، إال أف سقوط ضحايا مف المدنييف يحوؿ اإلسائدة أو ضد حكوماتمعينة 

عشوائيا كاف أو منظما ، فالعنؼ مف طرؼ الثوارأو المبررات المقدمة المرفوعة النظر عف الشعارات 
بإعتبار أف المعتديف ال يممكوف األفضمية في المطالبة بالحقوؽ ، ىو المحدد مف سيتألـ ومف سينجو

لى رسـ حدود تمييز بيف إستخداـ العنؼ إالعنؼ، ومنو تبرز الحاجة رنة مع ضحايا المسموبة مقا
ف كاف التمييز ضبابيا بفعؿ تأثير العامؿ الدولي كوسيمة أولية أو إستخدامو كمالذ أخير إال أف  ،حتى وا 

الكفاح مف أجؿ التحرر الوطني قدـ في غالب األحياف تبريرا قانونيا وأخالقيا ألفعاؿ العنؼ الممارسة 
عتمدوا مصطمح وكمثاؿ و"المقاتميف"، والحاؿ "حرب العصابات"  يمف قبؿ الثوار الذيف إستخدموا وا 

اقيات جنيف المؤسسة الحكومة الجزائرية المؤقتة قد إنضمت وصادقت عمى إتففعمي عمى ذلؾ فإف 
، ومنو تعد ستقالليام أي قبل إنتزاع الجزائر إل1960جوان  20لقواعد القانون الدولي االنساني في 

جبية التحرير الوطني وذراعيا المسمح جيش التحرير الوطني أوؿ حركة تحرير مسمحة تنضـ إلى ىذه 

                                                           
1
 Gérard Chaliand, Les stratégies du terrorisme, Politique Etranger, №   , Desclee de Brouwer, IFRI, Paris, 

France, Annee : 2000, P        
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 .48-47، ص2016وغازي برو، دار الفارابي، بيروت، لبناف، الطبعة األولى، سنة 

3 Robert A.Freidlander, Terorism and National Liberation Movements: Can Rights Derive From Wrongs, 

Journal of International Law, Case Western Reserve University, Ohio, USA, Volume 13, Issue 2, Year :1981, 
Pp: 493-     
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نضماـ إلى طرح إشكاؿ قانوني ىذا اإلحيث أدى ب نضماـ إلييا،تفاقيات التي تسمح فقط لمدوؿ باإلاإل
جديد أدى إلى تطوير قواعد القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ صدور البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ 

وتجسيدا ليده المبادئ السامية في ، (1)المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية 1977لعاـ 
خمسة سراح  1959سبتمبر  08التحرير الوطني في  حركة التحرر الوطني الجزائرية فقد أطمقت جبية

الحرب في إشارة إلى المجتمع الدولي عمى إحتراـ المقاتميف الجزائرييف لقوانييف  (2)أربعيف أسيرا فرنسياو 
حتراميـ لحقوؽ االنساف و  دعاءات ودخضا إلى المستمدة مف الشريعة االسالمية حقوؽ األسر وا 

 .بالخارجيف عف القانوف مجاىدي جيش التحريرستعمار الفرنسي وتوصيفو اإل
، وخير دليؿ كوسيمة وغاية كاف بإعتماد اإلرىابجديدة نجد أف تأسيس كيانات دولية  النقيضوعمى 

التي  ون"جير "اإلالتي تعني "الدفاع" وكذا  جاناه""اليا تنظيمات"إسرائيؿ" بحيث كانت  نشأة عمى ذلؾ
غايتيا إبادة  وعنصرية، دينية نزعةبتعني "التنظيـ العسكري الوطني" تنظيمات إرىابية ذات بعد دولي 

، ومارست ىذه إستعماريةبناءا عمى وعود دولية بدوافع  كاممو وتيجيره مف أرضو لمحموؿ محموبشعب 
داوود" مقر الحاكـ البريطاني أشيرىا تفجير فندؽ "الممؾ رىابية أعماال إجرامية بشعة التنظيمات اإل

مف الفمسطنييف  ضحية 91الذي خمؼ ، و ـ1946جويمية  22لفمسطيف في القدس الشريؼ في 
خالؿ شير أفريؿ  ، كما قامت ىذه التنظيمات االرىابية بإبادة سكاف قرية "دير ياسيف"والبريطانييف

 "المد"ومذبحة  "بمدة الشيخ"ومثميا مجازر  تـ التنكيؿ بيا ضحية 250مما خمؼ مايزيد عف  ـ(1948)
"المورد رىابية بإغتياؿ قامت ىذه العصابات اإلو ، وغيرىا كثير ـ(1953) "قبية"ـ( ومجزرة 1948)

غتالت ـ(1944وزير الدولة البريطاني ورئيس شؤوف المستعمرات البريطاني في القاىرة عاـ ) موين" ، وا 
، عمما أف قادة ـ1948سبتمبر  17في  "الكونت برنادوت" مـ المتحدة إلى فمسطيفكذلؾ مبعوث األ

قائد تنظيـ  "مناحيـ بيغف" ؾ: سرائيمية أصبحوا فيما بعد مسؤوليف ساميفرىابية اإلىذه التنظيمات اإل
س أ، الذي أصبح رئيس وزراء، ونفس الحالة بالنسبة لرئيس الوزراء "إسحاؽ شامير" الذي تر (3)"إيرجوف"

مشاركا رىابي وكاف ىذا التنظيـ اإلالذي يعني "المقاتميف ألجؿ حرية إسرائيؿ"  "لييي"التنظيـ االرىابي 
قائد قوة األمـ المتحدة المالحظة في  "سيروت"وكذا العقيد الفرنسي  "الكونت برنادوت"في إغتياؿ 

يسمى ـ( لتشكيؿ ما 1948كما أف ىذه التنظيمات اإلرىابية اإلسرائيمية تـ دمجيا معا عاـ ) فمسطيف،
                                                           

، مقاؿ منشور في نسانيالجزائرية ودورىا في تطوير قواعد القانون الدولي اإل حركة التحرير الوطني حمزة عياش،   1
 .013، ص 1106، جامعة أليكانت، إسبانيا، العدد الرابع، سنة Revista Argelinaمجمة روفيزيتا أرجيمينا، 

2 Francoise perret, l’Action du Comite International de la Croix Rouge Pendant la Guerre d’Algerie, Revue 

Internationale de la Croix Rouge, Decembre     , RICR № : 856, Volume 86, P         
، الطبعة األولى، دار روابط لمنشر ىذا ىو اإلرىاب، دراسة في محاكم التفتيش قديما وحديثافرغمي عمي تسف ىريدي،   3

 ومايمييا. 108، ص 2018العربية، سنة وتقنية المعمومات، القاىرة، جميورية مصر 
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ولخير دليؿ  إلى اليـو النشأةمنذ  إرىابي لكيافالذي أصبح الذراع المسمح  (1)"بجيش الدفاع االسرائيمي"
ـ( 2011منذ عاـ ) والعراؽ عمى ذلؾ رعاية إسرائيؿ ودعميا لمجماعات اإلرىابية المسمحة في سوريا

   .(2) "جبية النصرة"عش" وا"د وبالخصوص
إلى إرىاب عابر لمدوؿ  إقميميإرىاب محمي  و مفتحولىذه الفترة ب رىاب خالؿوتميزت مواصفات اإل

مراقبة وال التواصؿ طووسائ قنيات العمميةالت أبتكرتو ما آخريستخدـ  أصبحو  ،والشعوب والقارات
ستخداـ األسمحة والذخائر األكثر حداثة في العالـستيعاب و واستطاع إ، السيطرةو  ووصؿ الحاؿ  ،ا 

رىاب ، بحيث سمي باإلإلى إستعماؿ أسمحة الدمار الشامؿ في عممياتيا بالتنظيمات اإلرىابية
 عمىر لميجـو ضومنيا ضبط غاز السيانيد المحوأرتكبت العديد مف اليجمات:  "الكيميائي والبيولوجي"

ـ( 1984ـ(، وسنة )1974س االمريكية مف طرؼ أحد المياجريف اليوغسالؼ عاـ )مدينة لوس أنجمو 
برش أي "المجتمع المتعدد"  "Bhagwan Shree Rajneesh:"رىابي يسمىقاـ أتباع تنظيـ إ
ضحية،  570مما خمؼ  األمريكية في والية أوريغوفالمطاعـ ماكف العامة و في األبكتيريا السالمونيال 

 12ـ( ىجوما إرىابيا بغاز األعصاب الساريف القاتؿ مما خمؼ 1995وشيد مترو مدينة طوكيو سنة )
الذي حجزت في مقراتو أسمحة بيولوجية عمى غرار  "آووم شينريكيو"نفذه تنظيـ  قتيال وآالؼ المصابيف

ىجوما  ـ(2001)مريكية عاـ األونيويورؾ فموريدا  ف"السـ السجقي"، كما شيدت مد"فيروس إيبوال" و
الكونغرس إستيدؼ سياسييف وصحفييف وحاكـ والية وكذا مكاتب  ستعماؿ غبار "األنثراكس"إإرىابيا ب

صابة  5مريكي مما أسفر عف مقتؿ األ ولـ تتوصؿ  شخص آخر باألعراض، 10.000أشخاص وا 
 مف ىذاو ، (3)راكس" مخبر كيميائي متطورالتحقيقات الى كشؼ الفاعميف إال أنو تبيف أف مصدر "األنث

عتمادىا "القتؿ إتمثؿ في  ،جديدا خالؿ ىذه الحقبةتدميريا ا درىابية بعأخذت الجريمة اإل ورالمنظ
تضح ذلؾ جميا مف  أو "الواسع" الشامؿ"الجماعي   رىابية في إستعماؿ التنظيمات اإلخالؿ ثبوت وا 

                                                           
1 Bruce Hoffman, State of Terror: How Terrorism Created Modern Israel, Skyscraper Publications 

Bloxham, Oxon, Oxford, UK, Year 2016, P: 261. * See Also: for the same author :Anonymous Soldiers: The 

Struggle for Israel: 1917-1947, Published by Vintage Books, New York, USA, Year 2016, P:173.* See Also: 

John Bowyer Bell, Terror Out of Zion, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jeresy, USA, Second 

Printing,  Year 2009, P       
، دار الجناف لمطباعة والنشر،عماف، عراق، دراسة حالة أحداث الموصلالدور الخميجي في الجاسـ يونس الحريري،   2

 ومايمييا. 032، ص 1105األردف، الطبعة األولى، سنة 
3 Lynne L. Snowden, Bradley C. Whitsel, Terrorism: Research, Readings, and Realities, Editor Pearson 

Prentice Hall, Pennsylvania, USA, Year 2005, P: 241. 
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التنبؤ معو  ، مما يمكف(1)المدنييف دوف تمييزضد العسكرييف و  ساريف" و"الكمور"ال"لغاز  والعراؽ ورياس
 .ىجماتولألسمحة النووية في  بامكانية إستعماؿ االرىاب مستقبال

تسمت الجماعات اإلرىابية والعمؿ المشترؾ وا   ،والتخطيط بالتنظيـ حقبةىذه الاإلرىاب في  تميزولقد 
عتمدت في  توطيد و يديولوجية والدينية التمويؿ عمى الدعاية اإلبإنتقاء أفرادىا بدقة مف األتباع، وا 

 مواؿالروابط مع عصابات الجريمة المنظمة مف تجار مخدرات وتجار البشر والتيريب وغسؿ األ
 تكاليؼنظرا إلرتفاع   وذلؾ سمحة والمساىمة في المشاريع المدرة لمماؿوتزوير العمالت وبيع األ

ودفع رواتب أعضاء الجماعة االرىابية وتعويض أىالي الموتى وأعباء التجنيد والتخطيط والتسميح 
 منيـ.

ا بما يخدـ مصالحيا يرىابية بغية توظيفيا وتوجييكما بادرت الدوؿ الكبرى إلى إختراؽ الجماعات اإل
ظير و  دارة صراعات القوى الدولية الكبرى، رىابية وسيمة بديمة إلفغدت الجماعات اإلالخاصة 

مظاىر نتيجة لذلؾ تعاظمت و ، (2)كراه في المجتمع الدوليكوسيمة لإلستخداـ المنيجي لإلرىاب اإل
ونوعية تسميحيا  ومقاتمييا اإلرىابية جماعاتال مضطرد لتعداد رتفاعإىذه الفترة، ب إبافخطورة اإلرىاب 

 ،البشرية والماديةخسائر الزيادة المذىمة في نسبة العمميات اإلرىابية وتضاعؼ الب ترجـ وىو ما ،الفتاؾ
نتشرتو  نظرا لتموقع بعض التنظيمات عمى  العابرة لمحدود واألوطافالجرائـ اإلرىابية  تبعا لذلؾ ا 

بيف أفغانستاف "كالقاعدة"  حدود الدوؿ أو ممارستيا اإلرىاب مف خالؿ عبور الحدودالتماس مع 
مما  رىابية فيما بينياوتداخمت الجماعات اإل ،بيف الحدود اليندية والباكستانية "لشكر طيبة"وباكستاف و

 .(3)بوء بسموؾ اإلرىابي في المستقبؿنأضحى معو مف الصعب الت
بموجب إنقساـ العالـ إلى  الذي حؿ محؿ الحروب العالميةالدوؿ  إرىابكما شاع خالؿ ىذه الفترة  

معسكريف متنافسيف، وذلؾ مف خالؿ قياـ دوؿ عظمى باالعتداء المباشر عمى دوؿ أخرى بمبررات 
ستعمار واالعتداء الثالثي  ـ(1953-ـ1950ومثؿ ذلؾ الحرب الكورية بيف )في معضميا  ىيمنة وا 

مريكي عمى كوبا في أكتوبر والحصار األـ(، 1956سرائيمي عمى مصر في )الفرنسي البريطاني اإل
والعدواف االمريكي  ـ(1954-ـ1946عمى فيتناـ )البريطانية الفرنسية األولى والحرب ـ(، 1960)

                                                           
دار الياقوت لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف،الطبعة األولى، سنة  ،داعش والجياديون الجدد، جاسـ محمد  1

 ومايمييا. 010، ص1103

، منشورات مركز دور اإلقناع واإلقناع المضاد الفكري الفردي والجمعي في ظاىرة اإلرىابأسامة محمد سعيد المموحي،   2
 .2، ص2016لمدراسات المعاصرة، الدوحة، قطر، سنة حرموف 

، مقاؿ مستقبل التعاون اإلقميمي في الحرب عمى اإلرىاب، باراؾ مندلسوف  ،تريشيا بيكوف ،ستيفف تانكؿ ،ماثيو ليفيت  3
 .2018، سبتمبر 3019منشور في مجمة المرصد السياسي، منشورات معيد واشنطف لسياسة الشرؽ االدنى، عدد 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/stephen-tankel
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/stephen-tankel
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/tricia-bacon
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/tricia-bacon
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/barak-mendelsohn
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بادت أستمر إرىاب الدولة الفرنسي عمى الجزائرييف الذيف إ، فيما ـ(1975-ـ1955عمى نفس الدولة )
بادة التي تضاؼ إلى سجؿ اإلـ، وىي 1945ماي 8خالؿ مجازر  شييد في بضعة أياـ 45000منيـ 
نشؤ حسف دليؿ عمى ذلؾ أو  ،األسود في الجزائر بالخصوص وفي عمـو إفريقيااالستعمارية فرنسا 

في  "لمدفاع عن الجزائر الفرنسية "التنظيم العسكري السري أي " OAS"رىابي الفرنسي التنظيـ اإل
 أالرافضيف لمبدوالسياسييف اليمينييف الفرنسييف والعسكرييف مشكؿ مف المعمريف ـ ال1960فيفري 11
وقاـ ىذا التنظيـ  "بييار القايارد"و"جين جاك سوزيني"و "جين كمود بيريز"ومنيـ  ستقالؿ الجزائرإ

 ،فقط 1961جواف 8ماي إلى  21عممية تفجير خالؿ الفترة الممتدة مف  150رىابي الفرنسي باإل
في ستعماؿ القتؿ الجماعي بالسيارات المفخخة إب 1962رىابية خالؿ عاـ وزاد حجـ العمميات اإل

 110جزائريا وجرح  62الذي خمؼ وفاة  1962ماي 2وتفجير ميناء الجزائر في سواؽ الشعبية األ
 جزائريا يوميا في مدينة وىراف 50لى إ10بحيث كاف يغتاؿ مف  غتياؿاإلتبع التنظيـ سياسة ا  و  ،آخريف

المدارس ومكتبة ض المحروقة وذلؾ بحرؽ البمديات و ر األمر بالتنظيـ إلى ممارسة سياسة ووصؿ األ
 ديغول"شارل "غتياؿ الرئيس الفرنسي إكذلؾ وؿ التنظيـ احقد و  (1)كتاب 60000 وبياجامعة الجزائر 

، وفي مواجية ىذا العنؼ االرىابي قامت سمطات المرحمة االنتقالية بالجزائر بالتنسيؽ مع (2)عدة مرات
بموجب " Tribunal de l’ordre Public (TOP)"الحكومة الفرنسية بإنشاء محاكـ النظاـ العاـ 

أي بنفس تاريخ عيد النصر الجزائري  1962 مارس19المؤرخ في  307-62المرسـو التنفيذي 
وتشكمت محكمة النظاـ العاـ مف الموافؽ ليـو إعالف وقؼ اطالؽ النار في عمـو التراب الوطني، 

كؿ األعماؿ والنشاطات قمع ثالثة غرؼ: تيزي وزو وسطيؼ وتممساف، وشممت واليتيا القضائية 
 نسجاـ بيف مكونات المجتمع )الطوائؼ( واإلستعادة السمـ العاـ إالتخريبية التي مف شأنيا أف تقوض 

في  تقرير المصير أو إعاقة ممارسة السمطات لمسمطة العامة مسارعاقة الممارسة الحرة لتنفيذ إأو 
، وتعد 708-62بموجب المرسـو التنفيذي  1962جواف  29وتـ حؿ ىذه المحكمة بتاريخ ، الجزائر

التي إختصت ـ( 1962جويمية -)مارسنتقالية أوؿ محكمة خاصة في الجزائر إباف المرحمة اإل
 .الواقعة عمى التراب الجزائري بمحاكمة األعماؿ اإلرىابية

متعمؽ بالصراع بيف القوتيف  وأيديولوجيا والحاصؿ أف االرىاب خالؿ ىذه الفترة أخذ مفيوما سياسيا
إذ كانت األولوية القصوى لقادة البمديف  ،تحاد السوفياتيمريكية واإلالعظمييف الواليات المتحدة األ
                                                           

1
 Benjamin Stora, Les Mots de la Guerre d’Algerie, Presses Universitaires de Mirail, Toulouse, France, Annee 

2005, P87-     See Also : Patrick Éveno, Jean Planchais, La Guerre d'Algérie: dossiers et témoignages, la 

Découverte, Paris, France, Annee      , P        

، دار المعرفة، المجمد الثاني، الجزائر، 0222إلى  0282تاريخ الجزائر المعاصر من : بالح بشير، أنظر كذلك*
 .  011، ص1115سنة

2 Clément Steuer, Susini et l'OAS, Harmattan, Paris, France, Annee 2004, P      . 
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رىاب، ولـ ينظر في الداخؿ كما في الخارج ولـ تكف جيودىما موجية لمكافحة اإل كمييمامواجية نفوذ 
أنو تيديد وجودي، وبدال عف ذلؾ فغالبا ما كاف عمى رىاب الدولي صناع القرار في البمديف إلى اإل

 المتمرديف أو المقاتميف المدعوميف مف ىذه الجية أو تمؾ" يستعمؿ لمداللة عمى اإلرىابيمصطمح "
فريقيا الفيتناـ والشرؽ األوسطف القوتيف مثؿ كوبا و وبالخصوص عند خطوط المواجية بي وأمريكا  وا 

 .الالتينية
بتكرت التنظيمات اإلرىابية  وتحويؿ الطائرات التجارية أو قرصنة إباف ىذه الفترة عمميات خطؼ وا 

 "كاثي باسيفيك"ويعد إختطاؼ طائرة مقاطعة ىونغ كونغ  ،دوؿ بعينيا ألىداؼ متعددةمساراتيا إلى 
بعد أف كاف إختطاؼ الطائرات قبؿ  لطائرة تجارية مدنية جماعية ـ( أوؿ عممية إختطاؼ1948سنة )

 تبعتيا العشرات مف العمميات المماثمة في كؿ قارات العالـ، ىذا التاريخ صادرا عف حاالت فردية، وقد
، وكذا ـ1956أكتوبر  22أبرزىا إختطاؼ فرنسا لطائرة الزعماء الثورييف الجزائرييف الخمسة في و 

ستخداميا في اليجـو و  ـ2001سبتمبر  11أربع طائرات مرة واحدة في إختطاؼ  عمى اإلرىابي ا 
المتحدة االمريكية، وكاف المشرع الدولي قد أسس منذ عاـ  منشآت مدنية وعسكرية في الواليات

ـ( لمجموعة مف التدابير القانونية واإلجراءات األمنية لمكافحة الجرائـ واألفعاؿ التي ترتكب 1963)
تفاقية بإ المعززةـ 1963سبتمبر 14تفاقية دولية موقعة "بطوكيو" في إفي شكؿ عمى متف الطائرات 
ديسمبر 16بتاريخ  ء غير القانوني عمى الطائرات و الموقعة في "الىاي"ستيالبأخرى متعمقة باإل

المعدلة  وكذا إتفاقية قمع األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد سالمة الطيراف المدني ـ1970
تفاقيات دولية، كما أضيؼ إلى ىذه الترسانة القانونية إتفاقية دولية لمناىضة  والمتممة ببروتوكوالت وا 

كبر التحديات أمف  حركة النقؿ الجويصبح ضماف أمف وسالمة أو ، (1)ـ1979أخذ الرىائف في سنة 
عماؿ االرىابية التي يتعرض ليا ىذا القطاع األنتياكات و التي تواجو المجتمع الدولي مع تزايد اإل

مما دعا إلى تكثيؼ الجيود عمى حياة لحركة السفر والتجارة الدولية  الحيوي الذي يعد شرياف
المستويات المحمية واإلقميمية والدولية مف أجؿ إتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الجرائـ اإلرىابية الموجية 

في ظؿ تأكد االرىابييف بحكـ أو ما يسمى "باإلرىاب الجوي" (2)ضد أمف وسالمة الطيراف المدني
                                                           

، مكتبة القانوف و االقتصاد، الرياض، المممكة العربية الدولي العامالقانون أبو عبد الممؾ،  سعود بف خمؼ النويميس 1
 .268، ص2014السعودية، سنة 

، مقاؿ منشور في مكافحة الجرائم اإلرىابية الموجية ضد أمن وسالمة الطيران المدنيحسني موسى محمد رضواف،  2
، 2015، سنة 62، العدد 31السعودية، المجمد  المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، المممكة العربية

 .235ص
 
 



 الفصل التمهيدي                                                               ماهية الجريمة اإلرهابية
 

41 
 

يمنح لمجريمة اإلرىابية البعد والصدى الدعائي التخطيط والتجربة مف أف قرصنة الطائرات التجارية 
ويسيؿ بث رسائؿ ومطالب اإلرىابييف والتعريؼ بقضاياىـ مباشرة إلى أعمى سمطة وذلؾ  المرغوب

 تحت مرأى مف المجتمع الدولي.
بحيث مارست رىابية فضاءا جديدا لممارسة الجرائـ اإلخالؿ ىذه الحقبة المحيطات و  كما غدت البحار

ستيداؼ السفف إستخداـ أو إبحيث تـ  ،فعاؿ تخريبية في البيئة البحريةرىابية أنشطة وأالتنظيمات اإل
 المنصات الثابتة في البحر كما شنت ىجمات ضد الموانئ و ضد السياح عمى الشواطئ، وأستيدؼو 

بما في ذلؾ لسفف وطواقميا مف المالحيف وكذلؾ المنشأت والمباني الساحمية ركاب ا اإلرىاب
كما إستيدؼ اإلرىاب منشآت ومخازف الغاز و النفط الواقعة عمى ، الفنادؽ الساحميةالمنتجعات و 

ءت حرب ناقالت النفط بيف يديولوجي الذي سادىا جا، وفي خضـ الحرب الباردة والصراع اإلالساحؿ
 600ـ( أيف أستيدؼ البمداف اكثر مف 1988-ـ1980)العراؽ خالؿ حرب الخميج األولى  إيراف و 

سفينة تنتمي في معضميا لدوؿ ليست عمى عالقة مباشرة بأطراؼ النزاع وكاف ىدؼ الدولتيف 
وىي المتحاربتيف قطع صادرات الطرؼ االخر لمحد مف عائداتو النفطية الحيوية لممجيود الحربي 

تحدد الشكؿ غير المباشر لالرىاب االسترتيجي الموجو لمتجارة الدولية، كما مارست االفعاؿ التي 
دميراؿ المورد غتياليا القائد البريطاني األإرىاب البحري باإل "IRA"يرلندي منظمة الجيش الجميوري اإل

عندما كاف عمى متف يختو، كما إستعمؿ مجاىدي الجبية الشعبية  ـ1979أوت  27" في مونتباتن"
، وقبميا قامت جبية ـ1988سرائيمي خالؿ سنة لتحرير فمسطيف اليجـو البحري عمى أىداؼ العدو اإل

ـ عند إقترابيا مف 1985أكتوبر 7" في الورو آشيلتحرير فمسطيف بإحتجاز الباخرة االيطالية "
وىي بمقايضة الرىائف مع مساجيف فمسطنييف في السجوف اإلسرائيمية، السواحؿ المصرية لممطالبة 

 وف بوروس"أ"سيتي نفس العممية التي قامت بيا حركة أبو نضاؿ الفمسطينية ضد السفينة اليونانية 
" الناشط في سيريالنكا أشرس تنظيـ في ممارسة التاميل نمورـ، ويعد تنظيـ "1985جويمية 11في 

بتكر  ـ1992نوفمبر 16في  "فيرناندو"إستطاع إغتياؿ قائد البحرية السيريالنكية فقد االرىاب البحري  وا 
ضد األىداؼ البحرية الحيوية مف خالؿ اليجـو عمى  "اليجوم اإلنتحاري البحري"ىذا التنظيـ تكتيؾ 

ـ بواسطة ثالثة قوارب محممة بالمتفجرات وىو نفس التكتيؾ 1990جويمية 10ميناء تجاري رئيسي في 
في ميناء عدف  س كوول"آس آ"يو في ىجومو عمى الفرقاطة االمريكية  "القاعدة"الذي إعتمده تنظيـ 

ي المرة ـ الذي خمؼ العديد مف القتمى والجرحى وأعطب السفينة الحربية وى2000أكتوبر 12بتاريخ 
، وقمعا لمثؿ ىذه األعماؿ (1)ولى التي تتعرض فييا سفينة حربية لمثؿ ىذا اليجـو بيذه الطريقةاأل

                                                           
1
Hugues Eudeline, Le Terrorisme Maritime Contemporain, Article Parue sur la Revue STARTEGIQUE, 

Éditeur   Institut de Stratégie Comparée, Tome  , № : 100-101, Annee 2012, P      -   -      
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تعمؽ الم ـ، في شقيا1982إتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لسنة أبرمت سبؽ أف اإلرىابية البحرية 
 .بالقرصنة البحرية

ستمرار نشاط التنظيمات اإلرىابية العصب ولقد شكؿ تمويؿ الجريمة اإل  المرتبط رىابية الحقيقي لبقاء وا 
 :(1)" القائـ عمى عناصر رئيسية ثالثباإلقتصاد االرىابيوالتخطيط حوؿ ما يسمى "التجييز بالتجنيد و 

الواليات المتحدة األمريكية وبعض ومثاؿ ذلؾ دعـ مباشرة رىاب المدعـو مف طرؼ الدولة اإل *1
، ومف ـ(1989-ـ1979) األفغانيةاالىمية اف لممقاتميف األفغاف إباف الحرب وباكستالدوؿ العربية 

 بعدىـ دعـ بعض الدوؿ لإلرىابييف في دوؿ مايسمى الربيع العربي )سوريا والعراؽ وليبيا وغيرىا(.
اإلرىاب المخصص، حيث تقـو المنظمات اإلرىابية إما باختيار إقامة ما يشبو الحكـ الذاتي عمى * 2

التمويؿ مف خالؿ السطو عمى البنوؾ ىيئة دولة داخؿ دولة أو أنيا ُتجَبر عمى القياـ بذلؾ، ومثاؿ ذلؾ 
التيريب ات و ر خدأو أخذ الرىائف لطمب الفدية، أو التحالؼ مع شبكات الجريمة المنظمة كتجارة الم

، كما يموؿ اإلرىاب المخصص نفسو مف خالؿ داعميو بتأميف مساراتيـ وأسواقيـ تجارة البشرو 
فرض الضرائب عمى المزارعيف أو مف خالؿ جمع مع  ،التجارو  والمتعاطفيف معو مف أصحاب األمواؿ

 ماؿ واجيات دينية وخدمية مشبوىة.عستإالتبرعات ب
والتي تستغؿ فييا  ة في التنظيـ االقتصادي اإلرىابيوىي أعمى مرحم * شبكة اإلرىاب العالمية،3

ضعاؼ أو إزالة الحدود مف وجو التجارة العالميةالتنظيمات اإل   .رىابية الفرص التي توفرىا العولمة وا 
مر ذاتو بالنسبة لحركات التحرر كماىو األيعد الماؿ بمثابة األوكسجيف بالنسبة لمتنظيمات اإلرىابية و 

وتحصيميا مف مصادر مشروعة أو غير مشروعة مواؿ التي كانت تنشط مف خالؿ جمع األالوطنية و 
بواسطة األشخاص نقدا أو عبر النظاـ المصرفي أو األسواؽ المالية لمدوؿ ويمييا ثـ نقميا وتحويميا 

حفظ عتبارييف كما يمكف إفي حسابات بنكية متفرقة بأسماء أشخاص طبيعييف أو  الحفظ والتخزيف
 لتنتيي باإلنفاؽ األمواؿ في شكؿ معادف نفيسة أو أعماؿ فنية نادرة أو في شكؿ أسيـ وأوراؽ مالية

، ومارست منظمة الجيش الجميوري اإليرلندي (2)قتصاد اإلرىابيالذي يعد المرحمة االخيرة مف اإل
دولي ولو بشكؿ متأخر وغيرىا عبر العالـ ىذه الطرؽ في التمويؿ مما حدا بالمجتمع الوتنظيـ القاعدة 

التي سبقيا قرار  ـ1999ديسمبر 9إلى إعتماد اإلتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب المبرمة في 
                                                           

، مقاؿ منشور في مجمة حمؼ الناتو، عدد: صيؼ قتصاد اإلرىاب الدوليإ: المال مصدر كل الشرور، أدرياف كيندري 1
)تاريخ اإلطالع: ، https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/analysis2.html :عمى الرابط، 2007

 أنظر كذلك:*  (.04/06/2018
-Loritta Napoleoni, Tracing the Money Behind Terrorism, Penguin Edition, London, UK, Year2004, P: 120.  

جامعة ، مقاؿ منشور في المجمة العربية لمدراسات االمنية والتدريب، منشورات تمويل االرىابسعد بف عمي الشيراني،  2
 .244-243، ص 2009، سنة 49، العدد 24المجمد ، الرياض، المممكة العربية السعودية، نايؼ العربية لمعمـو االمنية

https://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/analysis2.html
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المتعمؽ بضرورة إتخاذ الدوؿ  ـ1996ديسمبر 17الصادر في  51/210مـ المتحدة الجمعية العامة لأل
ال أنو مف إرىابييف والمنظمات اإلرىابية، الخطوات والتدابير بالوسائؿ الداخمية المالئمة لمنع تمويؿ اال

المالحظ في ىذا الشؽ أف الدوؿ والمجتمع الدولي لـ يحقؽ الكثير في منع التمويؿ عف اإلرىاب فما 
زالت التنظيمات اإلرىابية تتغذى بشكؿ أو بآخر مف اإلقتصاد اإلرىابي المتنامي وال أدؿ عمى ذلؾ ىو 

دوؿ وتنسيؽ دولية برعاية ممارسة تنظيـ "داعش" و "النصرة" تجارة النفط ومشتقاتو مع السوؽ ال
 أعضاء في منظمة األمـ المتحدة ومجمس األمف. 

، رىابية مبكرا دور اإلعالـ والتواصؿ في الترويج والدعاية لجرائميا اإلرىابيةولقد أدركت الجماعات اإل
يصاؿ لجذب اإلصوت وصورة وكذا الصحافة المكتوبة فأستغمت الفضاء السمعي البصري مف  نتباه وا 

 ، فمف خالؿ البناء الدراماتيكي لألحداث كأخذ رىائف في بناية أو قرصنة طائرة المنشودة الرسالة
أو سفينة والشروع في المفاوضات بوجود وسطاء محمييف ودولييف وكاميرات فإف اإلرىابييف توصموا الى 

النفط في ـ كبار مصدري ضتعريؼ العالـ بقضيتيـ، فمقد شكؿ إختطاؼ وزراء نفط منظمة أوبؾ التي ت
مثمة، فقد كانت ىذه األأبرز أحد ـ مف العاصمة النمساوية فيينا 1975ديسمبر  21العالـ بتاريخ 

العاصمة ير وتجييز في ضعاصمة الصوماؿ وتح "مقديشو" بناء عمى تخطيط وتوجيو مفالعممية 
ار بياف لمعالـ يؤكد وتنفيذ في أوروبا وكانت الرسالة المراد إيصاليا لمعالـ ىي "إصد "بيروت"المبنانية 

بواسطة العالـ الرسالة  وصمتوكاف لممخططيف ذلؾ بحيث (1) أىمية النفط كسالح في يد العرب"
رىابية الترويج في الجريمة اإلالدعاية و عالـ و ، ومنو تتجمى قيمة اإلالمكتوبالمسموع و اإلعالـ المرئي و 

نشاء مناشير و لى إصدار مجالت و إرىابية عات اإلمر عند ىذا الحد بؿ بادرت الجمالـ يتوقؼ األو  ا 
والحرص عمى إعالـ جميورىا  إذاعات وتصوير عممياتيا حيف وقوعيا وتقديـ منفذييا في صورة دعائية

رىابية أف ، ومنو تبينت الجماعات اإلنفوس خصوميا فيالرعب  بثو ، نشطاتيابوأنصارىا ومتعاطفييا 
، ومؤخرا أصبح لإلرىاب منصاتو إف لـ يكف جزءًا منوالعمؿ اإلعالمي مكمؿ أساسي لمعمؿ العسكري 

مستغمة في ذلؾ جانب تعارض حؽ الفرد في اإلعالـ والحصوؿ عمى المعمومة ، اإلعالمية المتكاممة
ستغالؿ اإلرىابييف لوسائؿ اإلعالـ لمحالصحيحة والكاممة وجانب  صوؿ عمى منبر يحقؽ ليـ إبتزاز وا 

نتقاؿ إ، ولقد شكؿ 2))العاـ تأثرا بالسبؽ الصحفي واإلثارة والتشويؽالحضور والوصوؿ لمرأي العمنية و 

                                                           
، الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر والتوزيع، زمانو ومكانو وشخوصو :االرىاب بذوره و بثوره، حديدي ىشاـ 1

  .121، ص1111القاىرة، ج ـ ع، سنة 
 جامعة ،العممي والبحث العميا الدراسات كمية منشوراتبتزاز،المعرفة واإل وحق الوطنية بين :واإلرىاب اإلعالم ،قيراطمحمد  2

ـ، ص 1101 سنة ، إ ع ـ جامعة الشارقة، تصاؿ،اإل كمية والتحديات، الرىانات :واألزمات اإلعالـ مؤتمر الشارقة، أعماؿ
40-67.   
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، بحيث تبيف أف منيةتحديا لمقانوف ولمسمطات األعالـ العامة رىاب عف طريؽ وسائؿ اإلعدوى اإل
وسائؿ اإلعالـ ىي أبرز وسائؿ "إنتقاؿ أو تفشي العدوى اإلرىابية"، بإعتبار أنيا تميـ المتمقي القياـ 

، فما "عدوى تكتيكية"تساعد عمى نشر التكتيكات اإلرىابية كما  "المستقبمية "عدوى مميمةباليجمات 
ـ أستميـ مف حادث إصطداـ طائرة نقؿ عسكرية بأعمى مبنى 2001سبتمبر  11قامت بو القاعدة في 

شخصا  14وخمؼ مقتؿ " Empire State Building" ـ1945جويمية 28في مدينة نيويورؾ في 
ندالع حريؽ ميوؿ أتى عمى جزء كبير مف المبنى،  بيجومات  "أندرو جوزيف ستاك"تأثر  اكموا 

واإلصطداـ بيا ـ 2010فيفري 18في ـ عمى نيويرؾ وقاـ بقيادة طائرتو التدريبية 2001سبتمبر 9
ف قياـ أال إولو أف الدوافع كانت مختمفة،  مباشرة في مبنى إدارة الضرائب بمدينة أوستيف بوالية تكساس

إلصطداـ بطائرتو بمبنى بنؾ "أميريكا" بتامبا فموريدا بعد أف اب 2002جانفي 5بتاريخ "شارلز بيشوب" 
وتأييده لما قاـ بو "أسامة بف الدف" في ىجمات لمدوافع ىمو غبر فييا عف تفيمو أترؾ رسالة لزمالئو و 

عتبرت العمؿ إنتحارا رىابمع اإلفاعؿ تجد ما يربط ال، إال أف السمطات لـ سبتمبر11 ، وكاف رد 1))وا 
المجتمع الدولي عمى "اإلرىاب اإلعالمي" خجوال ىو كذلؾ عمى غرار رده عمى"اإلرىاب اإلقتصادي 

ـ تاريخ إعتماد الجمعية العامة لألمـ 2006سبتمبر  8مر اإلنتظار إلى غاية ستوجب األاإذ  والمالي"
تضييؽ المجاؿ لإلستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرىاب والتي ضمنتيا  في دورتيا الستوف المتحدة

ستعماؿ األنترنيت  رىابية وأعماؿ تجنيد اإلرىابييف،الدعائي الذي تنشط فيو التنظيمات اإل  .2))وا 
في أوائؿ وقد دعى مؤسسوىا أوؿ تنظيـ ارىابي في الجزائر المستقمة  "OAS"رىابية و تعد المنظمة اإل

" واألوروبييف القاطنيف في الجزائر إلى اإلتحاد مف أجؿ السوداء االقدام" و"الوطنيينـ "1960سنة 
رفض ومناىضة المبادرات الداعية إلى التفاوض مع الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية وشنت 

الجزائر بر كوىراف و د االوروبي المعتوروبييف في المدف ذات التواجحياء األأعمميات عصياف داخؿ 
مر التنظيـ العنصري  ،ـ في مدريد1961وبعد االعالف عف انشاء المنظمة في فيفري العاصمة، 

وروبي القاطف بالجزائر بمطالبو وتوجياتو رىابي إلى العمؿ الميداني مف خالؿ تعريؼ الجميور األاإل
ىـ شعار لمتنظيـ أوكاف توزيع المنشورات و الكتابة الواسعة عمى الجدراف  وكذا الشروع فيالراديكالية 

وكاف فشؿ الحركة  خيرة لفرنسا في الجزائر ىي آخر ساعة لفرنسا في العالم"ن الساعة األأ"ىو 
 ـ1961أفريؿ  22في " ساالن" و"زيمر" و"جوىود" و"شالاإلنقالبييف "الجنراالت نقالبية التي قادىا اإل

                                                           
1
 Mitchell Newton-Matza, Disasters and Tragic Events, ABC-CLIO LLc, Santa Barbara California, USA, Year 

2014, P: 370 and fellowing. 
، A/Res/60/288، وثيقة مرجع استرتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىابالجمعية العامة لالمـ المتحدة،  2

، عمى الرابط: (20/20/0202تاريخ اإلطالع:المتحدة عمى االنترنيت، )، موقع األمـ 11/18/1115منشور بتاريخ 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288&Lang=A . 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288&Lang=A
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 "راؤول ساالن"يف مف المنشقيف الذي ترأسو جنرال رىابيالمحفز الرئيسي لتشكيؿ التنظيـ اإل يى
وقد كاف اليدؼ  بخصوص تقرير مصير الجزائر ول"غ"ديمعارضاف لتوجيات الو  "جوىود"ادموند و

الداخمي  المعمف لمتنظيـ غداة تأسيسو الدفاع عف فكرة "الجزائر فرنسية" مع السعي إلى تعبئة الرأي العاـ
فشاؿ سياسات الرئيس الفرنسي  و الفرنسي بشأف ضرورة الحفاظ عمى الجزائر فرنسية، مع معارضة وا 

أنذاؾ ومحاولة اإلطاحة بنظامو، فضال عف عرقمة المفاوضات بإشاعة حالة مف الرعب وممارسة 
سفاحيف ونقطة التيديدات والضغوطات عمى حكومة ديغوؿ، وكاف ىذا التنظيـ وعاءا لكؿ المتطرفيف وال

 .(1)إلتقاء حالمي الجزائر فرنسية
 وتشكؿ التنظيـ مف أربعة أفرع:

 يضـ ضباط ساميف منشقيف وسياسييف مف اليميف المتطرؼ. المجمس األعمى لمتنظيـ و -
 .جماىيرشعبة تنظيـ ال -
 شعبة تنظيـ المعمومات و العمميات. -
 الدعاية.والنفسي و شعبة العمؿ السياسي  -

ال يعرفوف بعضيـ بعًضا، فبإستثناء  إلرىابيوفتنظيـ الجيش السري ىرمي ومجزأ عنقوديا، فاوقد كاف 
القادة ال يعرؼ شيء عف باقي األعضاء، حتى إف أماكف االجتماعات لـ تكف معروفة، ففي بعض 

عمى المدف  وفالتنظيـ يتوزععناصر كاف  اوحتى في الشارع، كم األحياف يجتمعوف في المقاىي
، وتـ تشكيؿ ستقاللية الذاتيةطار مف اإلإفي  وفالرئيسة في الجزائر العاصمة ووىراف وقسنطينة وينشط

غتياؿ الرئيس الفرنسي، ووصؿ تعداد إالذي خطط ونفذ محاوالت  رىابي لمتنظيـ في فرنساإذراع 
البرجوازية اليمينية ف مميـ مف الضباط المنشقيف و ظمع ،رىابيإ 4000عناصر التنظيـ إلى حوالي 

طياؼ، الحرفييف وطالب الجامعات مف كؿ األو  ف وضباط الشرطةوالعماؿ والتجار الصغار والموظفي
رىابي معارضي سياسات الرئيس الفرنسي والجنود العصاة رافضي الخدمة، كما ضـ التنظيـ اإل

، وتجدر االشارة إلى اطئيفالمتو  المعمريفشتراكي، وكثير مف ومناىضي الشيوعية والمعاديف لميسار اإل
إنضمت لو بدافع  مف الطائفة اإلسرائيميةضـ كذلؾ عناصر قوات خاصة  "OAS"رىابي ف التنظيـ اإلأ

ونشطت بالخصوص في وىراف ضد الجزائرييف المسمميف  ،في قسنطينة"رايموند ليريس" اإلنتقاـ لموت 

                                                           
أنظر ومايمييا. * 207، ص2001، دار المعرفة لمنشر، الجزائر، سنة رجل الجميوريةفرحات عباس، ، عبد القادر حميد 1

، الجزء الثاني، دار ىومة لمنشر، الجزائر، سنة م(1992-م1942تاريخ الجزائر المعاصر )محمد العربي الزبيري،  أيضا:
مقاؿ منشور عمى موقع نوف  ،الجيش السري أخطر التنظيمات في الجزائر: عائد عميرة، راجع كذلك، *329، ص 2000

 82/20/0202تاريخ إلطالع:، ) https://www.noonpost.com/content/36042، عمى الرابط :21/02/2020بوست بتاريخ 
   تحيين معطيات(.

https://www.noonpost.com/content/36042
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التحرير الوطني، وفي ظؿ تصاعد بالرغـ مف وجود العديد مف أتباعيا في صفوؼ جبية وجيش 
طار تنفيذ إرىابية لمتنظيـ طمبت الحكومة المؤقتة الجزائرية مف السمطات الفرنسية في الجرائـ اإل
بواسطة المجنة المركزية لوقؼ إطالؽ النار إستخداـ وسائؿ حاسمة ضد جرائـ  "ايفيان"اتفاقيات 

 ""عمر أوصديقو "رابح زيراري"سمى الم عزالدين"التنظيـ االرىابي وأوفدت الحكومة الجزائرية "الرائد 
تطبيؽ حسف ولمسير عمى  (1)في الجزائر "OAS"رىابي لمحاربة التنظيـ اإل قاسي"حماي "الرائد و

، وحماية الجزائرييف مف إرىاب التنظيـ وتخاذؿ سمطات المرحمة االنتقالية وقؼ إطالؽ النارإتفاؽ 
المتصاعدة، إصدار النصوص التشريعية القمعية الخاصة وكاف لزاما أنذاؾ لمواجية الموجة اإلرىابية 

تطبيقا  ـ1961ريؿ فأ 27في  المحكمة العسكرية العمياإنشاء بحيث تـ  بمعالجة الظرؼ المستجد
محكمة العدل ب ذلؾ، وتعويضيا دحميا بع ـليتـ، 1958مف الدستور الفرنسي  16لنص المادة 

 الممغاة بموجب قرار ـ1962 جواف 4بموجب المرسـو الرئاسي الصادر في  أنشئت، التي عسكريةال
ستعمارية أنذاؾ منحت والحاؿ أف السمطات اإل ـ،1962أكتوبر  19في  الفرنسي مجمس الدولة

إختصاصات استثنائية مختمطة لممحاكـ العسكرية والمدنية محاولة منيا تأطير المواجية القانونية 
 ـ1961 ماي3تـ إنشاء المحكمة العسكرية في والقضائية ضد رافضي حؽ تقرير المصير بحيث 

مف الدولة وضد نظاـ لمحاكمة مرتكبي الجرائـ والمخالفات والمتواطئيف معيـ ضد أ بقرار رئاسي
ختصت إ، وىي المحكمة التي والجرائـ ذات الصمة المرتكبة في "حرب الجزائر" الخدمة في الجيوش

ومساعدييـ مف العسكرييف والمدنييف المشاركيف في  الفرنسييف دانة كبار الضباط الساميفا  بمحاكمة و 
بعضا مف أدانت ىذه المحكمة حاكمت و كما ، ـ1961أفريؿ 22ليـو المحاولة االنقالبية بالجزائر 

بموجب المرسـو رقـ السالؼ ذكرىا تأسست محكمة النظاـ العاـ و ، "OAS"رىابي أعضاء التنظيـ اإل
إعالف رتكبت في الجزائر بعد أالجرائـ والمخالفات التي  لقمع ـ1962مارس  19المؤرخ  62-307

ا ليذه تجسيدو  ، وأخيراالخاصلمواصمة محاكمة أعضاء التنضيـ العسكري و  وقؼ إطالؽ النار
 15 بموجب القانوف الصادر في الفرنسية محكمة أمن الدولةتـ إنشاء ، ستثنائيةختصاصات اإلاإل

 لجرائـلمنظر في جميع اـ 1970جويمية  17المعدؿ بموجب القانوف المؤرخ في  ـ1963 جانفي

                                                           
، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، الجزائر، م(1965-م1956)أزمات جبية التحرير الوطني وصراع السمطة بمحاج صالح،  1

" االرىابية التي حاربت استقالل  OASصفحات سوداء من تاريخ ": سعدي بوزياف، أنظر كذلك. *93، ص2006سنة 
تاريخ ، ) /https://elbassair.org/3445 :، عمى الرابط2018أوت  08، مقاؿ منشور في جريدة البصائر، بتاريخ الجزائر
 :أنظر كذلك* (.02/20/0202االطالع: 

-Sylvie Thenault, L’OAS a Alger En 1 62 Histoire d’une Violence Terroriste et de ses Agents, Article parue 

sur la revue : Annales.Histoire, Science sociale, Annee : 2008,  volume : 5, P     -      

https://elbassair.org/3445/
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 (1)ـ1981 أوت04تاريخ مغ حتى يلـ  ذيالوىي الجياز القضائي ، والمخالفات ضد أمف الدولة
ىذا وتجدر  ،تصفية إرث الحالة اإلستثانئية الناشئة بسبب حرب التحرير الوطنية ميمة لو توأوكم

 "OAS"رىابي قائد التنظيـ اإل"ساالن" ف المحكمة العسكرية العميا قد حاكمت الجنراؿ أاالشارة إلى 
باإلعداـ  قضتـ، و 1961ماي 23في ستفادتو مف ظروؼ التخفيؼ إبعد دانتو بالحبس مدى الحياة أو 

، كما أدانت ىذه ـ1962أفريؿ  14في  وىو نائب قائد التنظيـ االرىابي "جوىود"عمى الجنراؿ 
عاما في ماي وجواف  15بالسجف  "شال"و"زيمر" المحكمة العسكرية إثنيف مف قادة اإلنقالب العسكري 

والتحقيؽ التابعة ليا كانت متسامحة جدا  ستثنائية وأجيزة التحريالمحاكـ اإلقضاة إال أف ـ، 1961
فمف جانفي مع اإلرىابييف مف الرتب الدنيا  وفي أحياف كثيرة متورطة في دعـ فكرة "الجزائر فرنسية"

نتمائو لمتنظيـ إمشتبيا في شخصا  963ـ إعتقؿ األمف الفرنسي 1962ـ إلى غاية مارس 1961
 211إرىابيا تـ إيداعيـ الحبس المؤقت،  323 ،عدالةإرىابيا لم 530قدـ منيـ  "OAS"رىابي اإل

 963إرىابيا فقط مف مجموع  99إرىابيا تـ وضعيـ تحت إجراء الرقابة القضائية وأخيرا تمت إدانة 
بالرغـ مف العدد الصادـ لضحايا التنظيـ ، (2)ميا الحبس مع وقؼ التنفيذظبأحكاـ مخففة مع موقوفا

ـ 1961شييد مف ماي  2400مف الجزائرييف التي قدرت عددىـ بعض الدوائر التاريخية ب اإلرىابي
شييد بمدينة وىراف  1100في العاصمة فقط وحوالي  (3)أوروبي 300مقتؿ ـ و 1962سبتمبر  إلى

في أبشع صور  ومارس ىذا التنظيـ اإلرىاب الممنيج ضد الجزائرييف دوف تمييز، خالؿ نفس الفترة
نسانية، فقد كانت جثث الجزائرييف المشنوقة والمعمقة بشوارع باب الواد بالعاصمة بالكرامة اإلالمساس 

، ولما يسمح بنقؿ جثث ويستعمؿ بعضيا إلنارة الشارع بالضوء الناتج عف حرقيا تبقى ألياـ دوف دفف
شاع القتؿ العشوائي  كمابنية، الشيداء كاف التنظيـ اإلرىابي يفتح النار مباشرة عمى الجنازة مف فوؽ األ

في شوارع العاصمة بجعؿ الجزائرييف أىداؼ مباشرة لتعمـ الرماية، وضاعؼ التنظيـ مف حجـ جرائمو 
عمميات في العاصمة  "OAS"فنظـ إرىابيوا اؿ ،(4)حتالؿ" وتغيير مسار إنياء اإلإيفيانلنسؼ إتفاقات "

                                                           
1
 Claude Collot, La justice en Algérie : Repères Historiques, Article apparu dans la revue : Histoire de la 

justice, Annee 2005, P      -      Voir aussi : Claude Collot, Les Institutions de l’Algérie durant la période 

coloniale        -    , Éditions du CNRS, Paris, France, Office des publications universitaires d’Alger, Annee   

      
2
 Brigitte Gaïti, Juger la Politique, Le Poids d’une Sentence, Le Procès Salan dans la Fondation de la V

e
 

République, Presses Universitaires de Rennes, France, Annee : 2002, P      -     
3
 Sylvie Thenault, Op.Cit, P 977-       Voir aussi: Anne-Marie Duranton-Crabol, L'OAS, la peur et la 

violence, André Versaille éditeur, Annee: 2012, P : 93 et 155. 
4
 Sylvie Thénault, Histoire de la Guerre d'Indépendance Algérienne, Flammarion, Paris, France, Annee : 

2005, P14 ,   -   .*Voir aussi : APS, Opposée à l'indépendance de l'Algérie, l'OAS adopte le terrorisme à 

grande échelle, Article Publie le      juin      sur le Site Internet de l’Algerie Presse Service : 
http://www.aps.dz/algerie/105638-opposee-a-l-independance-de-l-algerie-l-oas-adopte-le-terrorisme-a-grande-

echelle .(Mise a jour de donnees). 
رىابيا في الجزائر*أنظر كذلؾ: رابح لونيسي،  ، عدد 02، مقاؿ منشور في مجمة عصور، حجـ منظمة الجيش السري وا 

 .104-115، جامعة وىراف، كمية العمـو االنسانية والعمـو االسالمية، ص1103ديسمبر -، جويمية10

http://www.aps.dz/algerie/105638-opposee-a-l-independance-de-l-algerie-l-oas-adopte-le-terrorisme-a-grande-echelle
http://www.aps.dz/algerie/105638-opposee-a-l-independance-de-l-algerie-l-oas-adopte-le-terrorisme-a-grande-echelle
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قافة ثالفرنسي، وكذا شقة وزير الالفرنسية باريس شممت تفجير مبنى نائب رئيس مجمس الشيوخ 
مف  تمويؿ لجرائمورىابي عمى ، كما تحصؿ التنظيـ اإلـ1962الفرنسي خالؿ شيري جانفي وفيفري 

المباشر عف طريؽ القنصؿ العاـ األمريكي بالجزائر أو عف مريكي فييا الدعـ األ بماجيات مختمفة 
، كما اعتمد التنظيـ (1)"شوفاليي جاكالسابؽ " طريؽ رئيس بمدية الجزائر السابؽ ووزير الدفاع الفرنسي

لجأ كذلؾ إلى الشركات التجارية كحاؿ و  ،مواؿصحاب األأت المتعاطفيف مف االرىابي عمى اشتراكا
، كما لجمع تبرعات التجار عمى الخصوص المختصة في الوساطة التجارية والمالية "إنفورم"شركة 

بتزازىـ لغرض الحصوؿ عمى األمواؿ كما ىو الحاؿ مع  "بنك عمد التنظيـ إلى ترىيب مديري البنوؾ وا 
، وقاـ التنظيـ كذلؾ باإلتصاؿ "كالبنك الشعبي"فرنسا اقي البنوؾ العاممة في الجزائر و وب مرسيميا"

"مؤسسة  "مصطفى تنزالي"بأصحاب المؤسسات اإلقتصادية والتجارية مف الجزائرييف عمى غرار: 
ستعمؿ  ،"التبغ"" سعيد بف عيشو"و "حمود بوعالـ""مؤسسة التبغ باستوس" و "حفيظ خميؿ" زيوت" و وا 

تيميـ بتمويؿ جبية التحرير الوطني التيديد باإلغتياؿ إلرىابيـ ودفعيـ لتسميمو األمواؿ كما قامت  ،وا 
، وشركات التنقيب عف النفط بدفع تمويالت لمتنظيـ ستغالل البترولي""مجمع اإلالشركة الفرنسية 

ى عمميات سطو مسمح عمى البنوؾ وعربات نقؿ األمواؿ وسرقة أمواؿ وممتمكات لإضافة باإل
ذاعة صوت الجزائر إ"أنشأ التنظيـ ، وفي الشؽ الدعائي (2)وروبييف عمى السواءواأل الجزائرييف
مرات أوليا في شير نوفمبر  عدة "5فرنسا "ستطاع قرصنة البث التمفزي لقناة إ، كما "الفرنسية
عبر مطبعة التنظيـ التي فككت في جويمية ـ، كما طبع ونشر ووزع منشوراتو وبياناتو 1961
بارىـ مساجيف سياسييف ، ىذا وقد تـ العفو الرئاسي عف عناصر التنظيـ المعتقميف بإعت(3)ـ1963

ـ أيف تـ إعادة اإلعتبار لمعظـ أعضاء التنظيـ 1968ـ إلى غاية جواف 1964ديسمبر  21ابتداءا مف
، ليقـو (4)"ساالن"ومف بعده  ـ1967في ديسمبر  "جوىود" ويراح زعيمسطالؽ إبالخصوص و رىابي اإل

                                                                                                                                                                                     

، مقاؿ منشور في واجية مشكل منظمة الجيش السري بالجزائرالييئة التنفيذية المؤقتة في م*أنظر كذلؾ: حمري ليمى، 
 .140-120، جامعة تيارت، كمية العمـو االنسانية، ص1105، ديسمبر 11، عدد 8مجمة الخمدونية، حجـ 

1
 Service de l'Etat Major General, Section des Renseignements, Bulltein d’Information № 14/62, 

L’Intervention des Services Americain en Algerie,  Du 02/07/1962, Berne, Suisse. 

2 Olivier Dard, Voyage au coeur de l'OAS, Financement de l’organisation, Edition Perrin, Paris, France, 

Annee 2005, voir le lien internet : http://jeanjviala.free.fr/finances_de_l%27oas.htm, (vu le 22/06/2018). *Voir 

aussi :Alain Ruscio, l'OAS en metropole, du livre Nostalgerie l’interminable Histoire de l’OAS, Collection 

Cahiers libres, Edition la decouvertte, Paris, France, Annee 2015, P     -     
3
 Ana Rodriguez, Le rôle des Radios Clandestines dans l'Indépendance de l'Algérie, Article parue sur le site 

Atalayar le : 14/08/2020 (mise a jour des donnees), voir le lien internet :  https://atalayar.com/fr/content/le-role-

des-radios-clandestines-dans-lindpendance-de-lalgerie. *voir aussi : Michel Winock, Guerre d’Algerie les 

Medias Mal Enchaines, du livre XXe Siecle Ideologique et Politique, Edition Perrin, Paris, France, Annee 

2013, P     -     
4
 René Rémond, La Droite en France de la Première Restauration à la Ve République : 1940-juin 1968, 

Edition Aubier Montaigne, Annee 1968, P         Voir aussi : Benjamin Stora, La Gangrène et l'Oubli, La 

Mémoire de la Guerre d'Algérie, Edition La Découverte & Syros, Paris, France, Annee 1998, P        

http://jeanjviala.free.fr/finances_de_l%27oas.htm
https://atalayar.com/fr/content/le-role-des-radios-clandestines-dans-lindpendance-de-lalgerie
https://atalayar.com/fr/content/le-role-des-radios-clandestines-dans-lindpendance-de-lalgerie
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بحؿ نفسو ـ 1962في نوفمبر  "OAS"الذي إنضوى تحت لوائو ارىابيوا  "المجمس الوطني لممقاومة"
ولد مف ، وخالصة فإف أوؿ تنظيـ إرىابي (1)رىابيـ وتتوقؼ معو عمميات التنظيـ اإل1968في صيؼ 

مرحمة مارس جرائمو البشعة في الجزائر تحت عنواف "الجزائر فرنسية" خالؿ رحـ الجيش الفرنسي و 
يديولوجية بحتة مرتبطة بمشروع نياية حرب التحرير الوطني  متأصؿ دولة كانت دوافعو سياسية وا 

عادة المزايا لألوروبييف المقيميف في  مبريالية"ستعمارية "اإلإعادة بريؽ وقوة فرنسا اإل ثؿ فييتم وا 
مف إدارة وجيش  الرسمية وقد كاف ىذا المشروع مؤيدا ومدعما مف طرؼ المؤسسات الفرنسية الجزائر
بالعفو  شيطانيال المباشر أو بغض النظر عف الجرائـ لينتيي السيناريو ؤسواء بالتواطوقضاء وأمف 

ويمثؿ أفوؿ ونياية ىذا التنظيـ  ،عف جميع القتمة والسفاحيف واإلرىابييف الفرنسييف الرئاسي الشامؿ
عالف انتياءإاإلرىابي  نييار نتصارا آخر لمشعب الجزائري وا  القوى اإلستعمارية العظمى أعتى حدى إ وا 
 .في العالـ

 القطبية الثنائية.رىابية بعد زوال إل الجريمة ا الفرع الرابع:
نحالؿ حمؼ وارسوـ و 1991عاـ لقد أدى إنييار المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي  وسقوط  ا 

إنطفاء جذوة الحرب الباردة بيف  الواحدة تمو األخرى الى األنظمة السياسية الشيوعية واإلشتراكية
التي سادت العالـ منذ إنتياء الحرب القطبية الثنائية  النظاـ الدولي القائـ عمى وزواؿ المعسكريف

وبرزت الواليات المتحدة كزعيمة لمنظاـ الدولي الجديد أحادي القطب وتميز نمط توزيع العالمية الثانية، 
سس التي يتـ مف خالليا قياس القوة وتوزيع الثروة األبعد القوة بيف الدوؿ باإلختالؿ كما لـ تتضح 

قتصادية لتحديد العسكري لمقوة، وأحيانا آخري تركز عمي القاعدة اإلبحيث تركز أحيانا عمي المفيـو 
تبادؿ و والتكنولوجيا تصاؿ الثورة الجامحة في وسائؿ ووسائط اإلوتميزت ىذه الفترة ب(2) قوة الدوؿ

بانتشار الحواسيب واليواتؼ الجوالة وشبكات  المعمومات والمعطيات وسرعة تداوليا عبر الدوؿ
والقدرة عمى التزود بالمعمومات اآلنية وعف كؿ ، اإلتصاؿ األرضية والفضائية عبر األقمار الصناعية

الناتجة عف تجميع المعطيات الرقمية في  ما يبحث عنو الفرد بفضؿ محركات البحث االفتراضية
صبحت أو  لمعمورة عبر شبكة النت وتفرعاتيا الالمتناىية،نحاء األييا مف كؿ إحواسيب يتاح الولوج 

مكاف لمشركات والدوؿ عالمية ومتشابكة وأضحى باإل "Supply chain"سالسؿ التمويف والتزويد 
نتاج والتصنيع منخفضة التكمفة في الدوؿ الفقيرة والنامية كاليند واألفراد أف يستفيدوا مف دورة اإل
والتكاليؼ فريقيا التي غدت مزودا خارجيا بالخدمات منخفضة السعر إوالفيتناـ ودوؿ اآلسياف وجنوب 
                                                           

1
 Anne-Marie Duranton-Crabol, Le Temps de l'OAS, Editions complexe, Bruxelle, Belgique, Annee 1995,  

P     -     
، مقاؿ منشور في جريدة تحوالت مفيوم القوة وصعود الالعبين الجدد: النظام الدولي بعد الحرب الباردة، خالد الدباس   2

 . 1100الغد االردنية، جويمية 
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تدفقت برامج العمؿ وأصبح تصدير الوظائؼ والحرؼ لصالح مستيمكي الدوؿ الغربية المتقدمة، كما 
لصناعية والتكنولوجية الكبرى نحو الدوؿ السائرة في طريؽ النمو، وحتمت المصالح متاحا مف الدوؿ ا

التجارية لمدوؿ ولمشركات عمى صناع القرار أف يتناسو خالفاتيـ و حروبيـ الموروثة عف الماضي، 
يديولوجي بداع العالـ بعد سقوط حائط برليف الذي بسقوطو سقط التقسيـ اإلوضربت موجة االبتكار واإل

بالرغـ مف معالـ وسمح لمعديد مف الدوؿ والمجتمعات المتخمفة أف تصبح في تماس مباشر مع الثروة ل
مما وحد العالـ في ، (1)أغمبية في وضعية تساوي في الفقر يشكموف بعد أف كانواالتفاوت في تجميعيا 

التي كانت تتسـ التفاعؿ بيف األطراؼ ، بحيث أف باألساسومتداخمة منظومة رأسمالية تجارية نفعية 
الياباني والصيني أو االميركي والروسي، أو الروسي   بالتوجس والتوتر مثؿ نمط العالقة بيف الطرؼ

بأف  ما يعنيsupply chain" (2)"مداد لعالقات سمسمة اإل واأللماني تحولت في المحظة األخيرة
من أن يدخموا في  اإلمدادسمسة في تغذية المشتركين  طرافىنالك عالقات مصمحة مشتركة تمنع األ

رىاب ىذا واستغؿ اإل عمى غرار العالـ ثنائي القطبية المندثر، يديولوجيةإأو مجابية  سموك صراعي
الوضع الجديد لصالحة وطوعو بما يخدـ أىدافو التدميرية وأصبح ىدؼ الجريمة اإلرىابية األساسي ىو 

مف المقترف مع ( وبروز المنظور الواقعي لألـ1648الناشئة بعد مؤتمر ويستفاليا ) تقويض أسس الدولة
عتبارا أف  ،(3)نشأة الدولة القطرية عمى قامت وىي النظاـ االقتصادي العالمي الحالي قد الرأسمالية وا 

قتصادي ونمط إطار نظاـ إالممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة في  مبادئ
مرتبط بالسوؽ كمصب نيائي يستوعب تراكـ رأسماؿ ليبرالية  وسياسية جتماعيةإنتاجي ذو فمسفة إ

تتسارع وتتباطأ بفعؿ  مكوف مف نقود وأصوؿ توظؼ في عممية االنتاج في شكؿ عجمة دائرية
دت إلى تركيز الثروة في يد أقمية مع أوىي المنظومة التي  ،اإلستثمار والمخاطرة والكساد واألزمات

قتصادية مما حد وقيد الحكومات وسياساتيا اعي صارخ وتضخـ لمكيانات اإلجتمإبروز طبقية وتفاوت 
رىاب وجد مسوغا ف اإلإ، فبحيث أصبحت أدوار ىذه األخيرة ال تتعدى جمع الضرائب ومعادلة السوؽ

كأسموب  "الييمنة"مبدأ  شرعفنتج و أالذي  يبيرالي "سياسة"مقتصادا" الإفي سمبيات النظاـ الرأسمالي "
الشباب  ىميا فئةأالمجتمع و  بيف فئاتمف  ، مما نتج عف مخرجاتو "فضالت"اتلمسيطرة عمى المجتمع

الف يكونوا تنافسييف أ المنظومة طمب منيـتالذي عمى الخصوص  يواجيوف االقصاء، فاذا فشموا س وا 
رىاب عمى أنو لإلف ينظر أنو يجب إلذلؾ ف نيـ يتوجيوف لمبحث عنيا في مكاف آخرإفي خطة واحدة ف

                                                           
1   

Thomas L. Friedman, The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century, Picador Edition, 

Pan Macmillan Publisher, London, UK, Year:2007, P: 51-        -    
 

2
 Thomas L. Friedman, Op.Cit, P: 586.  

، دار الخميج لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى، عماف، األردف، سنة االمن االنساني في ظل العولمةفارس محمد العمارات،  3
 .)تحديث معطيات(.19، ص 2020
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، ىذا وقد زادت السيرورة المتسارعة لمعالقات بيف الدوؿ والكيانات (1)حد أعراض الرأسماليةأ
ختزاؿ الحدود والمسافات إوالمجتمعات بفعؿ التطور التكنولوجي المذىؿ في مناح شتى مف الحياة مف 

ا البشر أكثر إدراكًا مف أي وقت مضى في التاريخ اإلنساني إنيـ يعيشوف في ىذا دغوالثقافات بحيث 
العالـ باعتباره مكانًا منفردًا وواحدًا شديد الترابط، إذ أف تأثير األحداث والظواىر ميما كانت نوعيتيا 

لرقيؽ األبيض، امتدادًا مف اإلرىاب العالمي، األمراض المعدية، االحتباس الحرارّي، تجارة المخدرات وا
متزايدًا أضحى األزمات المالية، إلى التموث البيئّي أو مكاف حدوث ىذه العالقات والظواىر في العالـ، 

وتطور الترابط االقتصادي مف خالليا  "العولمة"وىذا التسارع إرتبط بظاىرة  ،(2)بشكٍؿ متسارٍع جداً 
نتشار  بحيث تغير مفيـو الصراع وبالخصوص الحروب التي غدت مفيوما عفا عميو  "الديمقراطية"وا 
وروبي" لتشكيؿ كيانات دولية وأصبحت مجموعات مف الدوؿ تتكتؿ فيما بينيا "كاإلتحاد األالزمف، 

إال أف مناطؽ أخرى عمى غرار الشرؽ نزاعاتيا،  لحؿ فيما بينيا أمنية تمتنع عف المجؤ إلى الحرب
مختمفة فقد إستخدمت الواليات المتحدة  آخذة اشكاال الكالسيكية يد شكؿ الحروباألوسط بقيت تش

سرائيؿ كرائدة الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وحالفائيا مف الدوؿ الغربية والعربية حرب إبادة ضد  وا 
ستعماؿ التكنولوجيا فائقة التقدـ التي إبوحرب يوغوسالفيا  العراؽ وأفغانستاف والحصار ضد إيراف

حسمت تفوقيا، مما أكد أف ثورة في المياديف العسكرية قد تبمورت ونضجت، وظير نوع جديد مف 
 (3)فواعؿ غير دوالتية بحروب بالنيابة عف القوى المتصارعةالقياـ الحروب خالؿ ىذه الفترة تمثؿ في 

التدمير الشامؿ الفتؾ و ستخداـ أسمحة ا  و شريد والتيجير التو  القتؿ والترويع رىاب بواسطةاإل مستخدمة
وقع في سوريا  عمى غرار ما، واألسمحة الذكيةوتكنولوجيا الدفاع المتقدمة مثؿ الطائرات المسيرة 

 ،وغيرىا خالؿ أواخر القرف العشريفالجزائر و  واليمف والساحؿ األفريقي وشماؿ السودافوليبيا والعراؽ 
أف مؤشر العولمة التكنولوجية بالخصوص عتبار إالعولمة بالجريمة اإلرىابية إيجابيا بإذ ثبت إقتراف 

يمثؿ المتغير الوسيط بيف العولمة واإلرىاب، وصاحب الدور الحاسـ في حجـ إدراؾ الظاىرتيف 
والتسارع اليائؿ في إرتباطيما، فكمما إتسع نطاؽ إنتشار مؤشرات التكنولوجيا إتسعت معو سيرورة 

ستطاعت ىذه األخيرة إات العولمة، واتسعت معو آليات عمؿ الجماعات والتنظيمات اإلرىابية، إذا وآلي
 "جبية النصرة"، و"داعش"وأذرعو الدولية والمحمية، و "القاعدة"كتنظيـ  -ما دوف الدولة-كأطراؼ فاعمة 

وجماعات  "االسالمي لإلنقاذالجيش "و "الجماعة اإلسالمية المسمحة"و "بوكو حراـ"و "الشباب"وتنظيـ 
                                                           

1 Roland Gori, Le terrorisme est un symptôme du capitalisme, Article Parue au journal ZIBELINE № : 05, 

L'actualité culturelle du Sud Est, Marseille, France, du 16 October 2018. 
2
 John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations, Fifth Edition, Oxford University Press, New York, USA, Year 2011, P:14. 
3 Michael Sheehan, the Changing Character of War, the Globalization of World Politics: An Introduction 

to International Relations, Op.Cit, Chapter 13, P: 216 & F. 
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وجماعات  وكذا الجماعات اليسارية المتطرفة المعاصرةالمسيحية والنازية والفاشية اليميف المتطرؼ 
ستغالؿ مخرجات التكنولوجيا بكافة أشكاليا بفعالية أكثر مف الدوؿ في عمميات إ وغيرىا التفوؽ العرقي

ثارة الرعب والتوحش عمى مست مضى في التاريخ  ويات أوسع وأعمؽ مف أي وقتالتجنيد والدعاية وا 
 الجغرافيا العولمة تتخطىإذ ، تكاممية-تبادلية ةالعولمظاىرة باإلرىاب عالقة  تأصبح ، ومنو1))البشري

معتقد وتعجؿ بنياية أو جنسية أو  بنطاؽ إقميمي أو قاريوال تختص  والديانات والقومية والثقافات
اليـو مستفيدًا مف  اإلرىاب ينشطبينما ، وتطرح مفيـو "السوؽ" كبديؿ السيادةمفيـو الدولة القطرية ذات 

طوعت فقد  سياسية، عنفا ذا طبيعة وغايتو تقويض الدولة ومؤسساتيا، بإعتباره فضاءات العولمة
 ،لخارجية لمدوؿالداخمية وا اتأداة مف أدوات تنفيذ السياسك التنظيمات اإلرىابية وأخترقت وأستغمت

والمدخالت والمحركات  المعموماتية الشبكات مف منظومة واسعة مف اإلستفادة مف ىذه األخيرة ومكنتو
ووسائؿ  (2)كألنترنت واألقمار الصناعية ومواقع التواصؿ اإلجتماعي كأدوات لمحرب المينة المختمفة

السياسية مات والصراعات يزدىر في مناطؽ األز  كما سمحت الدوؿ لإلرىاب بأف، لإلكراه والقوة
رىاب التنظيمات ىاب الدولة و مر الذي أدى الى التداخؿ بيف إر والحروب والفقر، األ فقد أوعزت ا 

سرائيؿ لعشرات األلوؼ مف و  سمحت دوؿ عديدة مف أوروبا وأميركا وتركيا ودوؿ الخميج العربي وا 
مناطؽ الصراع في قاع المعمورة بالعبور إلى صالسفاحيف مف كؿ أالمجرميف اإلرىابييف والمتطرفيف و 

وأمدتيـ بكؿ الوسائؿ التكنولوجية والمعموماتية وزودتيـ  ، وروجت وجندت لصالحيـالعراؽ وسوريا وليبيا
بمنظومات تسميح ال تممكيا حتى الدوؿ، وسمحت لمتنظيمات اإلرىابية بالسطو عمى مقدرات شعوب 

مف عوائدىا في تمويؿ جيوش مف  ستفادةىذه البمداف مف بتروؿ وودائع بنكية وتحويميا وبيعيا واإل
رىابية في ستخدمت ىذه الدوؿ التنظيمات اإلإجرامي، كما اإل ستمرار في نشاطيـرىابييف لإلاإل

رىابية وكذا تحويؿ إوروبا لمقياـ بعمميات ألى إرىابييف عادة تصدير اإلإصراعاتيا البينية وذلؾ ب
، وىو نفس السموؾ يبيا والساحؿ االفريقيرىابييف الى مناطؽ صراع أخرى عمى غرار القوقاز ولاإل

يراف والعراؽ الذي كاف يستخدـ سرائيؿ وحمفاءىا في وصؼ سوريا وا   سابقا مف طرؼ الدوؿ الغربية وا 
 ،(3)وليبيا والسوداف واليمف وفمسطيف وأفغانستاف والصوماؿ ولبناف بالدوؿ الراعية والحاضنة لإلرىاب 

تياميا زورا بتطوير أسمحة دمار شامؿ ووصؿ األمر باألجيزة المخ راتية األمركية الى إختالؽ وجود ابوا 
                                                           

، مقاؿ منشور في موقع مؤسسة مؤمنوف بال العولمة ومستقبل ظاىرة اإلرىاب العالمي في الوطن العربيسعود الشرفات،  1
 . 2019جواف 11، بتاريخ  https://www.mominoun.com/articles/6636 ، عمى الرابط:حدود لمدراسات واألبحاث لبناف

، مركز كتابات سياسية حول الشرق األوسط، أمن االنترنت واإلستقرار في منطقة الخميججايمس أندرو لويس،  2
 .2و1، ص 2014الدراسات اإلستراتيجية والدولية، برنامح الشرؽ األوسط، واشنطف، و ـ إ، سنة 

 359، ص 2016دار الفارابي، بيروت، لبناف، الطبعة االولى، سنة ، سياسة أميركا في مكافحة اإلرىاب، عماد القعقور 3
، مقاؿ منشور في ازدواجية أمريكا تجاه االسالم واالرىاب في ضوء تحميل الخطاب: نور شاـ، أنظر أيضاومايمييا. *
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وتوجيو إتيامات ليا بمحاولة شف ىجمات عمى المصالح  جماعات وتنظيمات إرىابية وىمية وصورية
باما مرسوما مريكي أو كما أمضى الرئيس األـ، 2014في سوريا سنة  "خرسان"األمريكية كحاؿ جماعة 

تزويد المقاتميف في سوريا ضد نظاـ ب (CIA)ـ يسمح لعمالء السي آي أي 2012تنفيذيا بداية عاـ 
محمولة عمى الكتؼ المتنوعة ومنيا الصواريخ المضادة لمطيراف والسمحة والذخائر سد باألبشار األ

كما قدمت الواليات المتحدة  ،(1)الصواريخ المضادة لمدروع المسروقة مف مخازف سالح الجيش الميبيو 
سرائيؿ رىابييف في سوريا ووقع عدد دعـ الميداني المباشر لإلال وتركيا وحمفاءىا الغربييف والعرب وا 

 2014الجيش السوري والعراقي خالؿ سنوات  لدى ضباط مخابرات ىذه الدوؿ أسرىكبير مف 
وتعدد المعايير في تعريؼ مفيـو اإلرىاب  تداخؿ وتشعبوىي المعطيات التي تؤكد عمى  ،2016و
دارة الصراع حوؿ "السوؽ"  السياسي المفاىيـ في ىذا الحقؿ مف الدراسة نظرا لمتوظيؼعدـ استقرار و  وا 

 المقصود مف طرؼ الفواعؿ المختمفة عمى األصعدة المحمية واإلقميمية والدولية. 
لـ تحظ و ي عمى ظاىرة اإلرىاب معاصرة، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف تطبيقات أدوات البحث العمم

ـ عمى 11/09/2001مستقؿ بإىتماـ كبير إال بعد وقوع ىجمات عممي أنو حقؿ أساس  عمى تودراس
التي أدت إلى ثورة في حركة البحث والكتابة والتأليؼ والترجمة والمراجعات الواليات المتحدة االميريكية 

حيف أف نياية الحرب الباردة قد فتحت فترة تميزت في معظـ البمداف ، إذ أنو في (2)حوؿ ىذه الظاىرة
الغربية، بإعادة تعريؼ األولويات االستراتيجية وشروط األمف، فقد كرست بشكؿ أساسي إختفاء الشكؿ 

ستقرار التحميالت في إزعزعة  نتج عنو"الكالسيكي لمعدو" المتمثؿ في ذلكـ الحيف "بحمؼ وارسو"، مما 
 بشكؿ أساسي حوؿ الحالة الثابتة والمركزة بوجود عدو واحدتتمحور التي كانت ستراتيجية التقميدية اإل

وأشكال  طبيعة وأشخاصعدم تحديد ب جديدة تميزت فترة برزت بحيث، معايير القوةوالقائمة عمى 
الرئيسية  رعناصرسخ "اإلرىاب" نفسو تدريجًيا كواحد مف ال ومنذ ذلؾ الحيف ،التيديدأنواع العدو و 
التيديد "إلى مرتبة  ـ2001سبتمبر  11 ىجومات فع بعدتقبؿ أف ير  "لمتيديد المعاصرالمولدة "

وبشكؿ أكثر تحديًدا بالنسبة لممجتمعات والدوؿ الغربية باعتبارىا  "االستراتيجي لمسالـ واألمف الجماعي
رىاب بالرغـ مف أف اإل "وحقوؽ اإلنسافالديمقراطية والحريات األساسية لقيـ معينة:"إفتراضيا تجسيًدا 

                                                                                                                                                                                     

السالـ  جيياف عبد: أنظر كذلكومايمييا، * 178، ص 2008، جواف 01، عدد 02جورناؿ اوؼ اندونسياف اسالـ، مجمد 
، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، سنة أمريكا والربيع العربي خفايا السياسة األمريكية في المنطقة العربية، عوض
 .17، ص2019

1
 Jacques Baud, Gouverner par les Fake News: Conflits Internationaux   30 ans d’Infox Utilisees par les 

Pays Occidentaux, Editions Max Milo, Annee 2020, Par : 6.6.1 Lintervention Occidentale en Syrie. 
، 18/08/2019، مقاؿ منشور في موقع حفريات بتاريخ: أين تكمن مشكمة دراسة اإلرىاب المعاصرسعود الشرفات،  2

 تحديث(. 10/11/2019)تاريخ االطالع:  yat.com/ar/bloghttps://www.hafrعمى الرابط: 

https://www.hafryat.com/ar/blog
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بطرؽ لمجميور  رىابي يتـ تسويقوف التيديد اإلأ، عمما (1)أكثر مف غيرىـ اتباع الممة المحمديةقتؿ مف 
 سبتمبر ىجماتفإف  و"بعيد المناؿ"، وبالتالي، و يتـ تقديمو عمى أنو "غير مرئي"مف حيث أن ماكرة

وكانت ستأتي  بعد سقوط حائط برليف العالـ الغربي المفاىيـ لدى في إنقالباكانت ستؤكد  ـ2001
 لتكريس نموذج جديد مف العنؼ أدى إلى ظيور فكرة التجديد الضروري لمممارسات واألنظمة األمنية

وبالتالي  أصبحت مكافحة اإلرىاب  نساف لموائمتيا مع متطمبات السوؽ،لحد مف حريات وحقوؽ اإلاو 
 .مقراطيات الغربيةالعقيدة األمنية لمدي

وتفرعاتو بأفغانستاف  "القاعدة"أىـ كبرى التنظيمات االرىابية التي برزت خالؿ ىذه الحقبة تنظيـ تعد و  
في سريالنكا  "نمور تاميؿ"في روسيا وحركة  "الداغستانييف"و "الشيشاف"والمقاتميف حوؿ العالـ 

 "جبية النصرة"و بالعراؽ والشاـ "االسالميةتنظيـ الدولة "وبالجزائر  "الجماعة االسالمية المسمحة"و
في  "اإلخواف"وحركة  "جماعة التكفير واليجرة"و "حركة الجياد اإلسالمي")ىيئة تحرير الشاـ( بسوريا و

إحتموا "وكذلؾ حركة  وىي أقدـ المنظمات اإلرىابية في الواليات المتحدة "كموكس كالفكو ال"مصر و
بينما تصنؼ الواليات المتحدة االميريكية بعض حركات  ،(2)في نيجيريا "بوكو حراـ"و ،"ووؿ ستريت

وكذا  "الجياد"و "حماس"رىابية كالمقاومة الفمسطينية إحتالؿ كتنظيمات التحرر وتنظيمات مقاومة اإل
في العراؽ  "عصائب أىؿ الحؽ""فيمؽ القدس" وو االيراني "الحرس الثوري"المبناني و "حزب اهلل"

كوف يف الوضع عمى قوائـ االرىاب في الواليات المتحدة االمريكية ألى إوغيرىا، ىذا وتجدر االشارة 
بتولي وزير الخارجية ووزير الخزانة األمريكية بالتعاوف مع وزير العدؿ، تقديـ األدلة والبيانات إلى 

جماعة في الئحة اإلرىاب وفقًا الكونغرس الذي بدوره يوافؽ أو يعترض عمى تصنيؼ المنظمة أو ال
التنفيذي رقـ  الرئاسي مرواأل ـ1965لسنة  قانوف اليجرة والجنسية األمريكيمف  (219)لممادة 

                                                           
مركز استطالعات الرأي البريطاني قدر عدد القتمى العراقييف جراء االحتالؿ االميركي مف سنة  (ORB)إحصائيات  1

 مميوف قتيؿ، أنظر في ذلؾ:  0101فقط بحوالي: 1116إلى غاية  1112

* Nicolas J. S. Davies, Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq, Nimble 

Books LLC Edition, Michigan, USA, Year 2010, P: 143. 
ـ  والقرار 2011لسنة  1987ـ والقرار 1999لسنة  1267لجنة مجمس األمف لألمـ المتحدة المنشأة عمال بالقرارات:  2

االسالمية في العراؽ والشاـ )داعش( وتنظيـ القاعدة وما يرتبط بيما مف أفراد ، بشأف تنظيـ الدولة 2015لسنة  2253
 عمى الرابط: تدابير الجزاءات التي فرضيا مجمس األمفوجماعات ومؤسسات وكيانات فيما يتعمؽ ب

ouncil/ar/sanctions/1267https://www.un.org/securityc ،( 13/11/2018تاريخ اإلطالع)*.األمـ المتحدة أنظر كذلك :-
عمى مجمس األمف: مواد قائمة الجزاءات، قائمة الموجزات السردية ألسباب إدراج األسماء في القائمة )األفراد والكيانات( 

  .https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries: الرابط
 :عمى الرابط، 13224جب األمر التنفيذي : قائمة األفراد والكيانات المعينة مف قبؿ وزارة الخارجية االمريكية بمو أنظر كذلك

2017.state.gov/j/ct/rls/other/des/143210.htm-https://2009. ( 13/11/2018تاريخ اإلطالع.) 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/other/des/143210.htm
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ولكي يتـ تصنيؼ أي جية كمنظمة إرىابية، ، والمتمــ المعدؿ 23/09/2001الصادر في  13224
 تيديدًا لألمف القومي األمريكي يجب أف تكوف أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرىابية، وتشكؿ أنشطتيا 

بما في ذلؾ الجماعات اإلرىابية واألفراد الذيف يعمموف كجزء مف متحدة، أو أمف مواطني الواليات ال
منظمة إرىابية، وغيرىا مف الكيانات مثؿ المموليف والواجيات التجارية تحت مصنؼ اإلرىابيف 

صوؿ مع فرض قيود ىجرة وسفر عمى األشخاص الذيف يستوفوف المعايير العالمييف مف خال تجميد األ
صنؼ الواليات المتحدة حتى الدوؿ ضمف قوائـ الدوؿ الراعية لالرىاب تو  ىذاالواردة في التصنيؼ، 

المؤتمر "وحزبو  "نمسون مانديال"وكوريا الشمالية، كما صنفت الواليات المتحدة السوداف وكوبا يا و كسور 
رىابية في التاريخ وىي إمريكية أكبر دولة ككياف إرىابي، بينما لـ تضـ القائمة األ "فريقيالوطني اإل

غتياؿ والعربي الشعب الفمسطيني  التي تقـو بكؿ أشكاؿ التقتيؿ واإلبادة والتعذيب بحؽ "سرائيؿإ" وا 
  العالـ. بكؿ أنحاءوكذا إغتياؿ العمماء والسياسييف والمفكريف والصحفييف  (1)قياداتو وداعميو

ىذا ويجب اإلشارة في ىذا السياؽ إلى سمطة مجمس األمف الدولي وبموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ 
األمـ المتحددة الخاص بما يتخذه مف األعماؿ في حاالت تيديد السمـ واإلخالؿ بو ووقوع العدواف، في 

حالليما ومنيا تدابير الجزاءات أف يتخذ تدابير إنفاذ إجراءات صوف السالـ واألمف الدولييف أو إعادة إ
مـ المتحدة التي تنص عمى أنو: " لمجمس األمف أف يقرر ما يجب مف ميثاؽ األ 41بموجب المادة 

ستخداـ القوات المسمحة لتنفيذ قراراتو، ولو أف يطمب إلى أعضاء إتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب إ
كوف مف بينيا وقؼ الصالت االقتصادية والمواصالت تطبيؽ ىذه التدابير، ويجوز أف ي" "األمـ المتحدة

 الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسمكية وغيرىا مف وسائؿ المواصالت وقفا جزئيًا 
حظر األسمحة ومنع السفر وفرض قيود مالية أو كميا وقطع العالقات الدبموماسية"، ومف ىذه التدابير 

وتقييد اإلرىاب، وحماية حقوؽ  ات )عقوبات( اقتصادية وتجارية شاممةأو قيود عمى السمع وجزاء
ـ المنشئ لمجنة 2001لسنة  1373اإلنساف، وتعزيز عدـ االنتشار النووي، وعمال بقرار مجمس االمف 

بوضع وتحيين قوائم األفراد والكيانات مجمس األمف بشأف مكافحة االرىاب فقد كمفت ىذه األخيرة 

                                                           
رىاب، سرحاف عبد العزيز محمد 1 ، 1997، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، سنة إسرائيل والعرب سالم أم حرب وا 

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف،  اإلرىاب يؤسس دولة: نموذج اسرائيل،، كيالني ىيثـ: أنظر كذلك. *4ص
 : أنظر كذلك. *2، ص1997سنة 

* Thomas Suarez, State of Terror: How Terrorism Created Modern Israel, Olive Branch Press, 

Massachusetts, USA, Year 2017, P :      

* De Ami Pedahzur, Arie Perliger, Jewish Terrorism in Israel, Columbia University Press, New York, USA,  

Year 2009, P:28. 

* Eric S. Margolis, American Raj: Liberation Or Domination, Key Porter Books, Toronto, Canada, Year 

2008, P: 154. 
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الـ ومتابعة تقديميـ لمعدالة وكذا متابعة توقيع العقوبات المتخذة ضدىـ ومدى فعاليتيا، في العاإلرىابية 
 وىي المجنة التي تضع قائمة الجزاءات الموحدة لمجمس األمف التابع لألمـ المتحدة في شقيا المتعمؽ 

 .(1)باإلرىابييف والتنظيمات االرىابية وتصنيفيـ
ىذه الحقبة تميز بإرتباطو بتبمور فكرة الجياد اإلسالمي  رىاب خالؿف اإلإوفيما يخص الجزائر ف

العالمي التي تـ تسويقيا خالؿ فترة الحرب الباردة خاصة مع إنخراط الواليات المتحدة األمريكية 
وحمفاؤىا في نشر مبادئ الجياد في أفغانستاف وتحريض المتعاطفيف الجزائرييف عمى التوجو لساحات 

سالمية الجزائرية بكؿ ىذا وقد قامت الحركة اإل، (2)يـ المصرييف والعربالمعارؾ ىناؾ إسوة بإخوت
رساؿ مقاتميف جزائرييف إوبعمـ النظاـ السياسي الحاكـ أنذاؾ ب القرف العشريف نينياتامتجاىاتيا مطمع ثإ
بعد إستصدار فتوى الجياد في أرض أفغانستاف  فغانيةلى أفغانستاف لقتاؿ السوفييت والحكومة األإ

عتبارىا "فرض عيف"،  بعد تنظيميـ  وقد شكؿ ىؤالء المقاتميف ىناؾ ما يسمى "باألفغاف الجزائرييف"وا 
دماجيـ بواسطة  "، وكانوا ينتموف في أغمبيتيـ لجماعة الجزأرة كطالب مكتب خدمات المجاىديف"وا 

ف في الجزائر خصوصا بعد زيارة خواف المسمميوأتباع اإل الجامعات وكذا جماعة الدعوة والتبميغ
أيف كاف يتـ تدريب األفغاف  ـ1988عاـ  "جالؿ آباد"و "خوست"الى  "محفوظ نحناح"المرحـو الشيخ 

ولـ يقتصر األمر عمى  (3)ومشاركتو بتمويؿ سعودي في إرساؿ المقاتميف الجزائريف إلى ىناؾ العرب،
، ىذا وقد إنتشر سبانياا  ئؾ المقيميف في فرنسا و لالجزائرييف القيميف عمى أرض الوطف بؿ شمؿ أيضا أو 

مف لتعميـ المغة العربية غداة اإلستقالؿ الفكر المتطرؼ في الجزائر مع مجيئ األساتذة والمعمميف 
                                                           

التيديدات التي يتعرض ليا السالـ واألمف الدولياف نتيجة لألعماؿ المتعمؽ ب 2001لسنة  1373قرار مجمس األمف رقـ  1
: عمى الرابط، S/RES/1373(2001)، مرجع: 28/09/2001، جمسة اإلرىابية

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001). 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-: عمى الرابطقائمة الجزاءات االموحدة لمجمس األمف:  أنظر كذلك:*

list#consolidated%20list-consolidated-sc . 

 . .nations/index.html-united-https://www.un.org/ar/charter: ميثاؽ االمـ المتحدة عمى الرابط: *أنظر كذلك
: عمى الرابط، التدابير التنفيذية لمجنة مكافحة االرىاب، 0262: الدليؿ التقني لتنفيذ قرار مجمس االمف *أنظر كذلك

AR.pdf-content/uploads/2016/01/technical_guide_2009-https://www.un.org/sc/ctc/wp  .  
، الطبعة األولى، مركز الكتاب مكافحة االرىاب بين مشكمة المفيوم واختالف المعايير عند التطبيقولد الصديؽ ميمود،  2

 .26، ص2016األكاديمي، عماف، األردف، سنة 
"، مقاؿ منشور في جريدة ليكسبريسيوف بتاريخ نحناح :"لقد أرسمت جزائريين الى أفغانستانإيدير دحماني،  3

 Les Khemrs Rouge aالخمير الحمر عمى الطريقة الجزائريةحساف زروقي،  أنظر كذلك:ـ. *06/11/2001

l’Algerienne :  مابين الجزائر : ىيثـ رباني، ظر كذلكأن*ـ. 02/09/1997، مقاؿ منشور في جريدة ليمانيتي، بتاريخ
، بتاريخ https://www.swissinfo.ch/ara/2254934عمى الرابط:  Swiss Infoمقاؿ منشور في موقع  وافغانستان،

07/18/1110 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list#consolidated%20list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list#consolidated%20list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list#consolidated%20list
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/01/technical_guide_2009-AR.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/01/technical_guide_2009-AR.pdf
https://www.swissinfo.ch/ara/2254934
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عمما ، نتشارا كبيرا لفكر "اإلخواف المسمميف"إالتي عرفت المشرؽ العربي إلى الجزائر مف مصر وسوريا 
مالذا لمحماية ولمحفاظ عمى ىوية الجزائرييف في مواجية عبر األزمنة أف الديف بالنسبة لمجزائرييف كاف 

، وىو األمر الذي سمح حتى بتزييؼ تاريخ الجزائر لصالح تيارات معينة ار المتعدد لمجزائرستعماإل
وقد منحت األزمة ، بحت بعد اإلستقالؿ تزعـ قيادتيا لمكفاح ضدهميادنة وتابعة لإلستعمار وأص

 والديمقراطية اإلقتصادية الخانقة بداية ثمانينيات القرف العشريف وبداية عصر اإلنفتاح عمى الغرب
 وفقا نشاء الجمعيات واألحزاب السياسيةإمع السماح ب "الشاذلي بن جديد"زمف حكـ الرئيس  الزائفة

بالظيور إلى العمف بعد سنوات طويمة مف العمؿ  "سالـ السياسيلإل"الفرصة  "1989حكاـ "دستور أل
 سالمية ىناؾ، كما تأثر جانب مف المتعاطفيف مع نجاح الثورة في إيراف وظيور الجميورية اإلالسري

 كما تفاعؿـ، 1981في اكتوبر  "أنور السادات"خواف في مصر بإغتياؿ رئيس الدولة وكذا نجاح اإل
وحصار الكعبة  "الحـر المكي" اإلعتداء عمى سالمية في الجزائر مع أحداثأتباع الحركة اإل وتأثر

مف أتباع وىو  العتيبي"بن سيف "جييمان مف طرؼ أتباع  ـ20/11/1979في  الواقع الشريفة
"محمد بن عبداهلل نيـ حينيا ظيور الميدي المنتظر المسمى بإعال "الميدوية القياموية"الطائفة 

الرافضة السمفية المحتسبة" الجماعة "عمما أف كؿ ىؤالء يعدوف تالميذ لممشيخة السعودية  القحطاني"،
عبد العزيز بن "ربة مف المفتي قوالم بالتفتح والحداثة "خالد بن عبد العزيز"لخطط الممؾ السعودي 

 .قتيؿ 5000حوالي  الذي خمؼ نياء الحصارإل أنذاؾفرنسيوف نخبة وقد تدخؿ ضباط ، "باز
أحد  ""أسامة بن الدنولـ يكف المتطرفوف الجزائريوف وحدىـ مف تأثر فقد كاف زعيـ تنظيـ القاعدة  

ودي لمقوة ضد أتباع جييماف بقولو "إنيـ داىموا الحـر ستخداـ النظاـ السعإالمتأثريف بالواقعة ولـ يقبؿ 
 في نوفمبرىذا وقد شكمت أحداث جامعة الجزائر ، (1)في حيف كاف يمكف حؿ األزمة بشكؿ سممي"

 "الربيع األمازيغي"كرد عمى أحداث منطمقا لبروز التطرؼ الديني المقترف بممارسة العنؼ،  ـ1982

                                                           
1
 Latéfa Belarouci, Le Terrorisme en Algérie : Entre Honte et Trauma, Article parue dans la revue : 

Dialogue, Editeur  ERES, Toulouse, France, № : 190, Annee : 2010, P     -   . 

، بتاريخ Le Point Afriqueمقاؿ منشور في جريدة  الجزائر: اليوم الذي عاد فيو "األفغان": عدالف مدي، أنظر كذلك*
rentres-sont-afghans-les-ou-jour-le-https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-02-09-، عمى الرابط: 11/18/1105

2065446_3826.php-2016 . 
، المؤسسة الوطنية لإلتصاؿ والنشر واإلشيار، جزائريون من الجماعة إلى القاعدةاألفغان ال: محمد مقدـ، أنظر كذلك*

 ومايمييا. 70، ص1111الجزائر، سنة 
، إعداد وتحقيؽ وترجمة حمد بف عبد العزيز حتى ال يعود جييمان: توماي ىيغيامر، ستيفاف الكروا وغيرىـ، أنظر كذلك*

 ومايمييا.  1108، ص 1104ربية المتحدة، الطبعة الرابعة، سنة العيسى، دار مدارؾ لمنشر، دبي، االمارات الع
تحقيؽ تقصي  ضباط نخبة فرنسيين المقدمة في حصة "ماخفي أعظم": شيادة بوؿ باريؿ، كريستياف المبرت، أنظر كذلك*

 . 10/11/1111لقناة الجزيرة القطرية بث عمى اليواء يـو 

https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-le-jour-ou-les-afghans-sont-rentres-02-09-2016-2065446_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-le-jour-ou-les-afghans-sont-rentres-02-09-2016-2065446_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-le-jour-ou-les-afghans-sont-rentres-02-09-2016-2065446_3826.php


 الفصل التمهيدي                                                               ماهية الجريمة اإلرهابية
 

56 
 

، وقد خمؼ 1وكإثبات وجود أماـ نشوء "المنظمة الثورية اليسارية" ـ1980الواقعة قبؿ ذلؾ في مارس 
صابة  "مجيد آث أوعمر"المدعو  "كمال امزال"عنؼ المتطرفيف مقتؿ طالب جامعي  طالبا آخر  15وا 

بة إلعادة مباإلقامة الجامعية، عمما أف الضحية كاف بصدد تعميؽ منشور يدعو لتنظيـ جمعية عامة لمط
ويعد أوؿ ضحية إرىاب في  إنتخاب ممثمييـ بعيدا عف سيطرة تنظيـ اإلتحاد الوطني لمشبيبة الجزائرية

بأعماؿ العنؼ  وا، ىذا وقد أكدت الشيادات الحية المجمعة مف عيف المكاف أف مف قامالجزائر المستقمة
وقد إستخدموا مسجد اإلقامة  ويتجمعوف ويتفرقوف في شكؿ مقاتميف مدربيف كانوا يرددوف "اهلل أكبر"
بيف صراعا حينيا التي عرفت  خواف المسمميف"تباع "حركة اإلأوكانوا مف  ،الجامعية لتخزيف األسمحة

في "عبد المطيف سمطاني" و "سحنونأحمد "و مدني" عباسي"و جماعة نحناح"قادتيا في الجزائر "
 خواف بالقاىرة إلى منح زعامةمما إضطر معو التنظيـ الدولي لإل "جماعة عبد اهلل جاب اهلل"مواجية 

 "اإلسالـ السياسي"، عندىا إكتسب 2ـ1986سنة  في الجزائرلو لصالح نحناح كممثؿ  التنظيـ المحمي
 ،"التوجو السمفي"ودعاة  "الوىابية الدولية"ومف منظري  "اإلخواف العالمي"في الجزائر بتوجيو مف تنظيـ 

سوى األمر مكانية قيام الدولة اإلسالمية في الجزائر وأن تجسيدىا أمر ممكن وال يحتاج إثقة في 
ستيقاظ بخمق واجية جذابة يو إلى تنظيم الحشود في شكل متحكم فيو  ظف فييا الدين لشحذ اليمم وا 

لقاء المظالم عمى الحاكم تمييدا لمخروج عميو ومحاربتو ، وبدأ ذلؾ لمسيطرة عمى السمطة المشاعر وا 
ستغالؿ  جتماعي الصعب لمجزائر منتصؼ الثمانينياتقتصادي واإلستغالؿ الوضع اإلإمف خالؿ  وا 

ضعؼ السمطة المركزية وصراعات األجنحة داخميا بيف إصالحييف ومحافظيف مف الحزب الحاكـ وكذا 
يبرالية، إضافة إلى أف مضغوط البرجوازية المحمية لمدفع بتغيير التوجو اإلقتصادي نحو الراسمالية وال

يف كحزب جبية لديموقراطيالنظاـ السياسي الجزائري أراد إستعماؿ اإلسالـ السياسي لضرب خصومو ا
فتـ إطالؽ سراح محفوظ نحناح ومف  ،وأنصار الحركة الثقافية األمازيغية اليسارييفالقوى اإلشتراكية و 

                                                           
، عيوف المقاالت، الدار البيضاء، المغرب، سنة الجزائر: الجذور، الرموز، المسارالحركة االسالمية في أحميدة عياشي،  1

 .047ص 0882
القطري والدولي في تجربة الحركة اإلسالمية، ، اإلسالميون وقضايا الدولة والمواطنةالطاىر سعود ومجوعة مؤلفيف،  2

، 2017ث ودراسة السياسات، بيروت، لبناف، سنة الناشر المركز العربي لألبحا الحركة اإلسالمية في الجزائر نموذجا،
 الفصؿ الرابع.

، دار ىومة، الطبعة االولى، الجزائر، سنة اإلنحدار نحو العنف، سنوات الفوضى والجنونخوجة محمد،  - :أنظر كذلك*
  .76، ص2000

- Liess Boukra, Algérie: la Terreur Sacrée, Edition Favre, Lausanne, Suisse, Annee 2002, P        

-  Said Bouamama, Algerie les Racines de l’Integrisme, Editions EPO, Bruxelle, Belgique, Annee 2000, P:163. 

- Abderrahim Lamchichi, L’islamisme en Algerie, L’Harmattan, Paris, France,  Annee     , P       

- M.S.B, Le 2 Novembre 1982, Kamel Amzal, Fut Assassine, Article Parue au Qoutidien : Liberte du   
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سالـ وكعادة اإلأنو ، عمما معو مف السجف بعد إدانتيـ إباف حكـ الرئيس الراحؿ ىواري بومديف
رىابي في الجزائر ناشطا مف خالؿ التنظيـ اإل التابع لوالسياسي في كؿ بقاع العالـ كاف الذراع المسمح 

وعضوا  إباف الثورة التحريريةالذي كاف مجاىدا في صفوؼ جيش التحرير الوطني  "لمصطفى بويعمي"
كذلؾ  وسمي سالمية لمجزائر"الجماعة اإلب" ، وقد سميبراىيميلمشيخ البشير اإل "مؤسسة القيم"في 

ـ مف خالؿ تنظيـ 1979وبرزت توجياتو المتطرفة منذ )تسمية أمنية(  سالمية المسمحة"الحركة اإلب"
"الحركة تحت متابعة  (1)خرجات لفرض"المباس المحتشـ" عمى الفتيات ومياجمة محالت بيع الخمور

ب الروحي "لمصطفى الذي يعد بمثابة األ "عمر عرباوي"التي أسسيا الشيخ  سالمية الجزائرية"اإل
مجمس "وأسس أمير التنظيـ "بويعمي"  اصمة الجزائرجباؿ البميدة غرب العاألتباع ب، والتحؽ بويعمي"
 ،(2)ـ1982خالؿ شير رمضاف  "لمحفوظ نحناح"بعد أف قدـ فكرة الجياد المسمح ضد النظاـ  "الشورى
مؤلفة مف عسكرية تمتد عمى كامؿ التراب الوطني  مناطؽ 10خمية تنشط ضمف  16بتشكيؿ وقاـ 
تحاد السوفياتي بالجزائر ستيداؼ بعض مواطني ومصالح اإلإوتمثمت عممياتيا في ، (3)إرىابي 200

ستيدؼ التنظيـ  وفقا لبياف الحركة االسالمية المسمحة في الجزائر ثأرا "لالخواف في أفغانستاف"، وا 
أيف إستولى عمى مئات مف يـو عيد األضحى،  ـ1985في أوت  مدرسة الشرطة بالصومعة بالجزائر

، ولقد جندت الدولة أنذاؾ قطعة( واآلالؼ مف الذخائر متعددة العيارات 340) سمحة الفرديةألقطع ا
ـ 1987جانفي  3والذي تـ تحييده في  "لبويعمي"رىابية ية الجماعة اإلباجمنية والعسكرية لمأجيزتيا األ

أف اإلرىاب المسمح والتطرؼ تحت غطاء الديف لـ ينتيي بمقتؿ زعيـ  مع تفكيؾ جماعتو المسمحة، إال
لتحؽ عناصر مف "جماعة بويعمي" بأوؿ إ، إذ سرعاف ما "سالمية المسمحة بالجزائرالحركة اإل"تنظيـ 

مف رفعوا السالح مجددا في مطمع تسعينيات القرف العشريف، بالرغـ إستفادتيـ مف عفو رئاسي عمى 
بداية الثمانينيات بعد أف  "الشاذلي بف جديد"وىو نفس تصرؼ الشيوخ الذيف عفا عنيـ  أعماليـ السابقة

الذيف إنتموا  "منصور ممياني"و "عبد القادر شبوطي"،، مثؿ "ىواري بومديف"أدينوا في عيد الرئيس 
مبايعة" ت عيد "الوالء والبراء" و "الحال انيـ بقيوا تإ "نقاذسالمية لل حزب "الجبية اإلسياسيا الى 

 05الصادر في  11-89القانوف بموجب  ـ1989سبتمبر 06في أعتمد الذيلمذراع المسمح لمحزب 
 دستورمف  40ألحكاـ المادة  تنفيذاالمتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي  ـ1989جويمية 

ستغؿ النظاـ السياسي أنذاؾ 23/02/1989  عفوية ـمدبرة كانت أ "ـ1988أحداث أكتوبر "ـ، وا 
تجاه قوى المعارضة  نفتاحاإلرغبة في و  " غير المدروسة والعشوائيةاإلصالحات"لتمرير حزمة مف 

                                                           
1
  Abdelhamid Boumezbar, Azine Djamila,  L’islamism Algerien de la Gense au Terrorisme, Editions Chihab, 

Alger, Annee : 2002, P     . 
2
  Mustafa Al-Ahnaf, Bernard Botiveau, Franck Frégosi, L'Algérie par ses islamistes, Edition Kharthala, Paris, 

France, Annee : 1991, P      

3 Luis Martinez, La Guerre Civile en Algerie, Edition Kharthala, Paris, France, Annee : 1998, P      
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كراه مف بعض الدوؿ الغربية قحاـ الجيش في إوقد رد النظاـ السياسي أنذاؾ ب ،السياسية تحت ضغط وا 
كما أعمنت  نيـم عشراتبينما تـ تعذيب المف الشباب  مئاتمواجية الشعب مما تسبب في مقتؿ ال

الشعبي  حتقافاإل مف حالةوسط كمو ، (1)الحكومة أنذاؾ حالة الحصار وفرضت حضرا لمتجواؿ
نتكاس و  قتصادية المزرية الناتجة عف عدـ تأقمـ النسيج اإلقتصادي والمالي الجزائري مع الحالة اإلا 
بالنسبة لمداخيؿ تراكـ الديوف مع إرتفاع نسبة خدمة فوائدىا و  ـ(1986)أزمة  نخفاض مداخيؿ النفطإ

عادة ىيكمة إ، وكذلؾ صراع األجنحة داخؿ السمطة السياسية بيف جيات تبنت سياسة الميزانية اليزيمة
قتصادي النيج اإلير تغيرفعت شعار و  ستيالء عمييا،بحجة عجزىا لغرض اإل قتصاديةالمؤسسات اإل

وتحالفت مع البرجوازية المحمية المتولدة والمستفيدة أساسا مف  "مف أجؿ حياة أفضؿ" والسياسي المتبع
غراؽ وتفكيؾ المؤسسات الصناعية االشتراكية ، وظير الوسطاء في إطار إعادة ىيكمتيا إفساد وا 

واستعممت الرشوة (2)ستيراد ووحوش الموانئ وزبائف رؤوس النظاـوعصابات السطو عمى تراخيص اإل
 حينيا ما سمي سياسي لتصفية الحسابات بين المتنافسين عمى الريع والقروض البنكيةكسالح 

وبقايا مجمس  في حزب جبية التحرير الوطني مقابؿ جيات محافظةىذا ، المالية"-المافيا السياسية"ب
غيب كؿ ىذا بعيدا عف تطمعات الشعب الغائب والم ترفض وتقاـو التغييروأتباع البومدينية التي الثورة 

ستيعاب الذراع المسمح عف صنع القرار نتشار وا  ، وىي البيئة المالئمة التي سمحت بإعادة تنظيـ وا 
 رىابييف العائديف مف جبيات القتاؿ في الخارج وعمى رأسيا أفغانستافسالمي وبالخصوص اإللمتيار اإل

 عدة تيارات "كالسمفية"نقاذ سالمية لإلبحيث ضمت الجبية اإل وكذلؾ اإلرىابييف الخارجيف مف السجوف

                                                           
 .162، ص 2015، مركز الكتاب اآلكاديمي، عماف، األردف، سنة اإلعالم والعنف السياسيآمنة قجالي،  1

 .17: أحميدة عياشي، الحركة اإلسالمية في الجزائر، مصدر سابؽ، ص*أنظر كذلك
-Sadek Aïssat, Jacques Dimet, Paul Euzière, Algerie : Une Guerre a la Societe, Editions Sociales, Paris, France, 

Annee : 1996, P74 & 118. 

- Martin Evans, Algeria: France's Undeclared War, Oxford University Press, New York, USA, Year: 2012, P   

     

- Brahim Brahimi, Le pouvoir, la presse et les droits de l'homme en Algérie, Editions Marinoor, Algerie, 

Annee : 1997, P           

- Messaoud Boudjenoun, Algérie: le grand gâchis : autopsie d'un système en faillite, Dar El Oumma, Algerie, 

Annee : 2003, P        

غير منشور في الجريدة الرسمية لمجميورية  15/01/0877: منشور إعالف حالة الحصار بتاريخ مالحظة الباحث* 
 الجزائرية.

، 1990منشورات جريدة االتحاد االشتراكي، الدار البيضاء، المغرب، سنة  الجزائر في مفترق الطرق،محمد باىي،  2
 *أنظر كذلك: .76ص

- Arezki Metref, Algérie: Chroniques d'un Pays Blessé, Editions Domens, Pézenas, France, Annee : 1998, P   

     

- Cécile Jolly, Les Cercles Vicieux de la Corruption en Algérie, Revue internationale et stratégique, IRIS 

France, Date   Mars     , № :43, P : 112 a 119. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique.htm
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وكانت معظـ  وتيار "جيش محمد"، وتيار "أتباع جمعية العمماء" تيار "اليجرة والتكفير" وتيار "الجزأرة"و 
نساف وحقوؽ اإل وتداوؿ السمطة بشعارات الديمقراطيةبالعمؿ السياسي و  ىذه التيارات ال تؤمف إطالقا

وكاف ذلؾ باديا لمعياف ومكانة المرأة في المجتمع وحقوؽ األقميات وحرية الضمير والعبادة،  والمساواة
، "عمييا نحيا وعمييا قاؿ اهلل قاؿ الرسوؿ" ..."ال ميثاؽ ال دستور مف قبيؿ: مف خالؿ شعارات الحزب
ؿ المسمح ضد وسرعاف ما إنطمقت التيارات المتطرفة داخؿ الحزب إلى العم ،نموت وفي سبيميا نجاىد"

الجيش الوطني الشعبي حتى قبؿ إجراء أوؿ انتخابات تشريعية في الجزائر مف خالؿ اليجـو عمى 
ـ لتمييا عممية ىجـو بالمتفجرات عمى ثكنة لمجيش في نفس 1989الدرؾ الوطني بمحكمة البميدة سنة 

 "الطيب األفغاني"ميره أل "الجماعة االسالمية المسمحة" ـ، ليقـو تنظيـ إرىابي1990المدينة بداية 
وقد شارؾ في العممية رئيس  (1)ـ1991نوفمبر    باليجـو عمى ثكنة مدينة قمار بالوادي بتاريخ 

، وخمفت ىذه العمميات ضحايا في "نقاذسالمية لإلحزب الجبية اإللالمكتب البمدي "ورئيس  "بمدية قمار"
جيزة كـ صادرت األ، القتمى ببشاعةصفوؼ أفراد األمف والجيش وقد مثؿ اإلرىابييف بجثث بعض 

في سبتمبر  "بمدية القبة"منية حاوية كاممة مؤلفة مف تجييزات إتصاؿ السمكية وأجيزة شيفرة بمخزف األ
دعمت دوؿ الخميج وعمى رأسيا العربية السعودية حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ  ىذا وقدـ، 1990
بعد أف كفر مفتي ووزير األوقاؼ  (2)الذراع المسمح لمحزبمما سمح ليذه األمواؿ بالتدفؽ إلى ماليا 

الدولة الجزائرية عمنا ووصفيا بغير المسممة وأفتى بقتاليا وأيده في ذلؾ  "صالح آل الشيخ"السعودي 
فيما بعد ووصؿ األمر ببعض شيوخ الديف  (3) "موسى القرني"الكثير مف الشيوخ السعودييف مف أمثاؿ 

نتخابات سالمي في اإلىذا وقد شارؾ الحزب اإل، (4)قتؿ األطفاؿ والنساء في الجزائرإلى اإلفتاء بإباحة 
                                                           

، 1999، دار االميف لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة راطية والتمرد بالجزائرسوسيولوجيا الديمقعياشي عنصر،  1
، دار النيار، بيروت، الحركة االسالمية المسمحة في الجزائر من اإلنقاذ إلى الجماعة: كميؿ طويؿ، أنظر كذلك .62ص

 . 44، ص1998لبناف، سنة 
، 2019، مركز الكتاب األكاديمي، عماف، األردف، سنة والتنميةالدين كماؿ عرقوب، سفياف ساسي... وغيرىـ،  2

 .140ص
، نقمو إلى العربية عومرية سمطاني، تنوير لمنشر واالعالـ، القاىرة، االسالميون والعسكرسمراوي محمد،  -: أنظر كذلك*

 .139، ص2015ج ـ ع، سنة 
- Roland Jacquard, In the Name of Osama Bin Laden, Cambridge: Belknap Press Harvard, University Press, 

Year: 2002, p: 130. 
، مقاؿ منشور عمى موقع ساسة كيف تورطت فتاوى شيوخ السعودية في سفك دماء الجزائريينعبد القادر بف مسعود،  3

the-in-implicated-were-sheikhs-saudi-the-of-fatwas-the-https://www.sasapost.com/how-بوست، عمى الرابط: 

algerians-the-of-blood/.   :(.20/12/2018)تاريخ االطالع 
 .195، ص2005، دار االماـ أحمد، القاىرة، ج ـ ع، سنة فكر التكفير قديما وحديثاعبد السالـ بف سالـ سحيمي،  4
 .76، ص2002، دار الساقي لمطباعة والنشر، لبناف، بيروت، سنة والدة االفغان العربعبد اهلل أنس،  -: أنظر كذلك*
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كتسح نتائجيا، ثـ شارؾ في  ـ1990جواف  12المحمية )البمدية والوالئية( ألوؿ مرة في  الدور األوؿ وا 
مف أصؿ  مقعدا 188فاز فييا الحزب بـ و 1991ديسمبر  26 التشريعية المنظمة في اإلنتخاباتمف 
غمبية البرلمانية وتشكيؿ الحكومة والحصوؿ عمى األوكاف ىذا العدد يكفيو ليتبوء مقعد متاح،  430

الوزارة األولى دوف عناء يذكر نتيجة لإللتفاؼ الشعبي حوؿ الحزب وبرنامجو، إال أف سوء التقدير 
نعداـ التجربة السياسية وغياب الحنكة لدى قيادة الحزب ومف ورا ءه اإلسالـ السياسي وسذاجة التدبير وا 

ويترؾ العمؿ السياسي وينحرؼ عف  سياميونوا جعؿ الحزب يبتعد عف أصوؿ المصفوفة السياسية
طالبا منية ويتجو ليصطدـ بالجيش والمؤسسة األ العالمي اليدؼ المخطط مف طرؼ اإلسالـ السياسي

"النقابة االسالمية لمعمل" و الذي شاركت فيو نقابت العاـ منيا تسميمو السمطة بإعالنو اإلضراب الوطني
قياـ أحد  ـ1991وقد سبقو في أفريؿ  ـ والذي كاف تنفيذه ضعيؼ األثر،1991ماي  25إبتداءا مف 

بتحرير ونشر كتيب  "سعيد مخموفي"المسمى  الوطني شورىالمجمس  مؤسسي الحزب وعضو
المظاىرات عتصامات و خالؿ اإل الذي تـ توزيعو عمى مناضمي وأتباع الحزب "العصيان المدني"

 لتعويض النظاـ  وذلؾ التي تمت اإلعالف عمى اإلضراب الوطني وتضمف دعوة صريحة والمسيرات
قمب النظاـ رأسا عمى عقب كحؿ وحيد بالمقاومة الشعبية المبنية عمى مبدأ الاّلركوف )العصياف ب»

ماديا معنويا و يعّبئيـ واألفراد و فإف العمؿ النقابي والسياسي يجب أف يستنفر العماؿ المدني( مف ىنا 
وضرورة  العمل عمى إقامة الدولة اإلسالمية بالجزائر بأقرب وقتلتحقيؽ نقاط استراتيجية: منيا 

الصراعات بيف األفراد ناقضات و ، حيُث ستزوؿ كؿ التالشرع اإلسالمي الذي ُيحقق العدلتطبيؽ 
وبالخصوص مطالبة  راب العاـضمع االحداث المتزامنة األ ت، وكان(1)«المؤسسات مف جية أخرىو 

قبؿ اإلنتخابات التشريعية مع إلغاء  إنتخابات رئاسية مسبقةبإجراء  "الشاذلي بف جديد"الحزب لمرئيس 
نقطة تحوؿ جوىرية في ممارسات الحزب السياسي بحيث ثبت أف التيارات المتطرفة قانوف االنتخابات، 

ستيالء عمى واإل الدولةأركاف المسمح "الجياد" لتقويض داخمو أخذت زماـ القرار فيو وقررت العمؿ 
ألف تداوؿ حمائـ وصقور الحزب عمى  نتخابات التشريعيةالسمطة بالقوة حتى قبؿ الذىاب إلى اإل

التفاوض مع السمطة أصبح مكشوفا، عندىا طالب المعتصموف والمتظاىروف ومناضموا الحزب عالنية 
ساحات العمومية مما حدا بالسمطات العمومية إلى األمر بفض وتمترسوا بال بخمع الرئيس مف منصبو

دفع رئيس الحكومة  مما، خمؼ العديد مف الضحايا وىو ما ـ1991جواف 3اإلعتصامات بالقوة بتاريخ 
"سيد في اليـو الموالي وتـ تعويضو بوزير خارجيتو  إلى إعالف إستقالة حكومتو "مولود حمروش"أنذاؾ 

                                                                                                                                                                                     

 .030، ص1114، دار ميريت، القاىرة، ج ـ ع، سنة خريف الثورة صعود وىبوط العالم العربيأحمد مسمماني،  -
، 2002سنة ، الجزائر، النشر واإلشيارمنشورات المؤسسة الوطنية لإلتصاؿ، ، في عمق الجحيممحمد عصامي،  1

 .139محمد خوجة، سنوات الفوضى والجنوف، االنحدار نحو العنؼ، مرجع سابؽ، ص أنظر كذلك:. 88و 47ص
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وفوض ىذا  ،(1)الصادر في نفس اليـو "حصارحالة ال"الذي أشرؼ عمى تنفيذ مرسـو  حمد غزالي"أ
المسندة إلى السمطة المدنية في مجاؿ النظاـ العاـ والشرطة إلى السمطة األصيمة المرسـو الصالحيات 

ىداؼ العسكرية لغرض الحفاظ عمى إستقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجميورية، ولتنفيذ ىذه األ
قامة خضاع لإلاإلداري إلى عتقاؿ اإلمنحت السمطات العسكرية صالحيات واسعة تتراوح مف اإل

جراء التفتيشات ال وغيرىا مف  ...وحظر التجواؿ قامةومنع اإل يمية ومنع إصدار المنشوراتمالجبرية وا 
نياية جواف سالمي كما قامت الحكومة بتوقيؼ قيادة الحزب اإل، اإلجراءات الماسة بحريات األفراد

سنة عف تيـ ارتكاب جرائـ ضد  12ـ بالسجف 1992جويمية  15في  تي أديف عضواىاالـ 1991
عندىا إرتسمت مالمح الصداـ بيف مكونات المجتمع قتصاد الوطني، ضرار باإلمف الدولة واإلأ

إلى تصنيؼ الجزائري وتحوؿ الخالؼ السياسي مف تبادؿ لألفكار والبرامج ودائرة الخطأ والصواب 
المجتمع عمى أساس الكفر واإليماف والحؽ والباطؿ ومحاربة الطاغوت، وظير العائدوف مف أفغانستاف 

، وظيرت ونادوا بالجياد والتكفير والتفجير في شوارع العاصمة وتصدروا المسيرات واإلعتصامات
 مدف تحت سيطرتياالشرطة اإلسالمية في الشوارع وأصبحت أحياء كاممة في العاصمة وغيرىا مف ال

، وسيطر الحزب عمى المساجد (2)"المحتشـ" " و"التعزير" وفرض المباسوطبؽ فييا "النيي عف المنكر
، وبإعالف فوز الحزب وأستعممت كأماكف لإلجتماعات وتخزيف األسمحة والتدرب عمى الفنوف القتالية

عمى أف يجرى الدور الثاني في  (3)ـ1991ديسمبر  26رسميا بتاريخ سالمي باإلنتخابات التشريعية اإل
في ظؿ قياـ الديمقراطييف  ىمية في الجزائر عمى وشؾ البدء، تبيف أف الحرب األـ1992جانفي  16
ـ، 1992جانفي  2في  "مسيرة إنقاذ الديمقراطية"بتنظيـ  تنظيمات المجتمع المدنياألحزاب اليسارية و و 

وبالرغـ مف تصريح رئيس الجميورية عف إستعداده لمعمؿ مع أي تيار سياسي تفرزه صناديؽ اإلقتراع  
 سمطة نو مستعد لرئاسة حكومة تعمؿ تحتأب "سالميمكتب التسيير المؤقت لمحزب اإل"عالف إمع 

ف المتطرفيف مف الحزب اإلسالمي توعدوا السمطة أنو لف تجرى أ، إال "الشاذلي بف جديد"الرئيس 
جانفي 04وتـ حؿ المجمس الشعبي الوطني بتارخ ، (4)نتخابات أخرى بعد اإلنتخابات التشريعيةإ

                                                           
 28، السنة 29ـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسـو الرئاسي رقـ  1

 .1989مف دستور  86، 74، 67ذلؾ: المواد ـ. أنظر ك12/06/1991الصادرة بتاريخ: 
، 2002، الطبعة االولى، مكتبة مدبولي، القاىرة، ج ـ ع، سنة من منع قيام دولة جند اهلل في الجزائربرازي تماـ،  2

 .129، 105، 78ص
ريخ يتضمف النتائج الرسمية لإلنتخابات التشريعية بتا 1991ديسمبر  30إعالف المجمس الدستوري، المؤرخ في  3

 ـ.04/01/1992، الصادرة بتاريخ 29)الدور األوؿ(، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد األوؿ، السنة  26/12/1991
الشاذلي وقع : خميفة بف جديد، أنظر كذلك. *10، مصدر سابؽ، صالحركة االسالمية في الجزائرأحميدة عياشي،  4

 .09/01/2016ر منشور في جريدة الشروؽ بتاريخ ، حوااستقالة لم يكتبيا بيده وحمل المسؤولية لمجيش
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التي دعت إلى الرد عمى تطرؼ وتجاوزات الحزب  "نقاذ الجزائرالمجنة الوطنية إل"مع إنشاء  (1)1992
لى اومواجية نفوذه االسالمي   الحفاظ والدفاع عف القيـ الوطنيةلتمسؾ بالطابع الجميوري لمدولة و وا 

نقاذ الدولة مف األصولية اإلسالمية والعصور الظالمية ، ودعت إلى وقؼ والثيوقراطية الشمولية وا 
تحادات العماؿ وأرباب العمؿ ا  الطمبة و  تنظيماتولى وأيدىا في ذلؾ بطاؿ نتائج الدورة األا  نتخابات و اإل
 11وقدـ الرئيس استقالتو بتاريخ ، (2)والتنظيمات النسوية وتيارات اليسار حزاب السياسيةعض األوب

ـ( ال 1989بعدىا المجمس الدستوري أف الدستور ) لرئيس المجمس الدستوري، ليصرح ـ1992جانفي 
ينص عمى حالة اقتراف شغور المجمس الشعبي الوطني عف طريؽ الحؿ وشغور رئاسة الجميورية عف 

 1992جانفي 12، عندىا قرر المجمس االعمى لألمف المجتمع في دورة مستمرة منذ طريؽ االستقالة
ي يوضح بأنو يتعيف عمى المؤسسات المخولة وبناء عمى تصريح )رأي( المجمس الدستوري الذ

بالسمطات الدستورية بمقتضى الدستور أف تسير عمى استمرارية الدولة والعمؿ عمى توفير الشروط 
نتائج الدور األوؿ لالنتخابات لغاء إتـ الضرورية لمسير العادي لممؤسسات والنظاـ الدستوري، 

جانفي 11الصادر في  مفب قرار المجمس االعمى لألبموج ياالدور الثاني منالتشريعية وعدـ إجراء 
بالرغـ مف  (3)لسد شغور رئاسة الجميورية "مجمس أعمى لمدولة"كما تـ اإلعالف عف إقامة  ـ،1992

، ويبدو مف خالؿ تسمسؿ أف الدستور ينص عمى تولي رئيس المجمس الدستوري الرئاسة بالنيابة
الجزائرية كاف مبرمج ليا بدقة،  دستوريةطرؼ المؤسسات ال جراءات المتبعة مفحداث والوقائع أف اإلاأل

 تيفوأساسيا الماد
في ظؿ ىذا و  ،(4)1992جانفي 11، وتصريح المجمس الدستوري ؿـ1989مف دستور  (85)و (84)

في  عمى لمدولةعمى رأس المجمس األ "محمد بوضياف"تـ تنصيب الرئيس الوضع المتأـز 
                                                           

المتضمف حؿ المجمس الشعبي الوطني الصادر في الجريدة  1992جانفي 04المؤرخ في  01-92المرسـو الرئاسي  1
 ـ.08/01/1992، بتاريخ: 29، السنة 02الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

الجزائر محنة جاسور ناظـ عبد الواحد،  كذلك:أنظر .*151، مصدر سابؽ، صاإلسالميون والعسكرسمراوي محمد،  2
 .58، ص2001دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف، سنة  الدولة ومحنة االسالم السياسي،

، الصادر في الجريدة 14/01/1992إعالف المجمس االعمى لالمف يتضمف اقامة مجمس أعمى لمدولة، المؤرخ في  3
السمطة التشريعية : بمحاج صالح، أنظر كذلكـ. *15/01/1992، بتاريخ: 29، السنة 03دد الرسمية ؿ ج ج د ش، ع

 .122، ص 2006دار قرطبة لمنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  الغائب االكبر في النظام السياسي الجزائري،
تمع المجمس الدستوري تنص عمى أنو: "في حالة استقالة رئيس الجميورية أو وفاتو، يج 1989مف دستور  84المادة  4

وجوبا، ويثبت الشغور النيائي لرئاسة الجميورية، يضطمع رئيس المجمس الدستوري بميمة رئيس الدولة في الظروؼ المبينة 
 مف الدستور".  85في الفقرات السابقة مف ىذه المادة ومف المادة 

لجزائري عمى الرابط: : أنظر موقع المجمس الدستور ا1992جانفي  11تصريح المجمس الدستوري ؿ -
constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil/     .فقرة أعماؿ أخرى/تصريح ، 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/


 الفصل التمهيدي                                                               ماهية الجريمة اإلرهابية
 

63 
 

سنة  19التي إستمرت في البالد  (1)1992فيفري  09الطوارئ في عالف حالة ا  و ـ 14/01/1992
إنتشار ـ( وأدت إلى تقييد ممارسة الحقوؽ والحريات العامة بسبب 23/02/2011)إلى غاية  كاممة

كاف موجيا في البدء ضد الذي كرد فعؿ عنيؼ مف طرؼ الحزب االسالمي  اإلرىاب في عمـو البالد
عنؼ اإلسالـ السياسي والجماعات اإلرىابية ويشمؿ كؿ الجزائرييف  رموز الدولة ومعارضيو، ليتوسع

رىاب كذلؾ المصالح الغربية في الجزائر مف خالؿ محاولة الحزب بواسطة وضرب اإل دوف إستثناء
أذرعو المسمحة أنذاؾ "الجماعة اإلسالمية المسمحة" و"الحركة اإلسالمية المسمحة" و"الجبية اإلسالمية 

"الجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ" "الباقوف عمى العيد" وونقاذ" و"الجيش اإلسالمي لإللمجياد المسمح" 
ع المسمح ا، وتقويض الدولة الوطنية وتعويضيا، إذ ىاجـ الذر (2)ىمية في الجزائرالحرب األ تدويؿ

ليقـو بعدىا بتفجير مطار الجزائر في أوت ، ـ1992في ماي بالجزائر مريكية لمحزب مبنى السفارة األ
صحفيا حتى سنة  50ـ: أغتيؿ 1993خطط ونفذ إغتياؿ المفكريف والصحفييف منذ كما ـ، 1992
غتياؿ الرعايا األجانب في الجزائر:ليتطور األـ، 1995 رعية أجنبية ضحية  100مر إلى إختطاؼ وا 

 26ئرة الفرنسية بمطار الجزائر بتاريخ ـ، ويقـو بعدىا بإختطاؼ الطا1995غتياؿ حتى أواخر لإل
ـ وتحويميا إلى فرنسا، وينقؿ الواقع الجزائري إلى الخارج مف خالؿ تنفيذ عمميات 1994ديسمبر 

ستراتيجية إ، وىي عمميات تنـ عف (3)ـ1995جويمية  25رىابية في فرنسا: ىجمات مترو باريس في إ
والتنسيؽ األمني مع  االقتصادي العالـ وقطع الدعـممنيجة غرضيا عزؿ الدولة الجزائرية عف بقية 

واليدؼ الجوىري كاف تحريض المجتمع الدولي لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية  ،حمفائيا وأصدقائيا
تحويؿ المعتقميف في كؿ إذ تـ  إلى المعسكر اآلخر" رعب"بنقل الوكاف رد فعؿ الحكومة عنيفا لمجزائر، 

لمتطرفيف إلى المراكز األمنية المفتتحة في جنوب الجزائر وفقا أنحاء الوطف مف مناضمي الحزب وا
، كما أعتقؿ صحفيوف وعمؽ نشر يوميات وجرائد بسبب (4)مف مرسـو حالة الطوارئ 5لنص المادة 

لتصدر الغرفة االدارية لمجمس قضاء الجزائر قرارىا محتوى مقاالت مناوئة لممجمس األعمى لمدولة، 

                                                           
الرسمية ؿ ج ج د ش، ـ المتضمف اعالف حالة الطوارئ، الجريدة 09/02/1992المؤرخ في  44-92المرسـو الرئاسي  1

 ـ.09/02/1992، بتاريخ 29، سنة 10عدد 
غتياؿ الصحفييف 1992حاوؿ الحزب االسالمي دولنة الحرب األىمية مف خالؿ تفجير مطار الجزائر في أوت 2 ـ، وا 

ختطاؼ الرعايا 1995صحفي حتى ديسمبر  50ـ:إغتياؿ 1993والنخبة مفكري األمة إبتداءا مف ماي  غتياؿ وا  ـ، وا 
ـ، ترحيؿ 26/12/1994ـ، إختطاؼ الطائرة الفرنسية في مطار الجزائر في 1995قتيؿ أجنبي حتى ديسمبر 100انب:األج

 ـ.  25/07/1995اإلرىاب الى الخارج: ىجمات مترو باريس في 
 ومايمييا. 78، مرجع سابؽ، صاالفغان الجزائريون من الجماعة إلى القاعدةمحمد مقدـ،  3
 . 141 ، ص2017، دار الساقي، بيروت، لبناف، سنة وأخواتيا، قصة الجياديين العرب القاعدةكميؿ الطويؿ،  4
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كما تـ حؿ جميع المجالس الشعبية البمدية ، (1)ـ1992مارس 04لإلنقاذ بتاريخ سالمية بحؿ الجبية اإل
عتقاؿ منتخبييا  (2)مع توقيؼ عضوية منتخبييا يا الحزب في اإلنتخابات المحميةبوالوالئية التي فاز  وا 

ستطاع البعض مف قيادي الحزب اليروب مف الجزائر إلى منية بالجنوب، وتحويميـ إلى المراكز األ وا 
بالتعاوف مع مؤيدي الحزب في الخارج في  "الييئة التنفيذية لمجبية بالمنفى"الخارج وقاموا بتشكيؿ 

عالف "الجياد" الفريضة الغائبة ضد الدولة إعندىا أوعز الحزب لذراعو المسمح ، (3)ـ1993سبتمبر 
عوانيا "الطاغوت" وشممت العمميات اإلرىابية ىجومات عمى ثكنات الجيش ونقاط المراقبة والشرطة أو 

ليتوسع األمر إلى إغتياؿ ودعوة الجنود والضباط إلى اإلنشقاؽ عف المؤسسة العسكرية واألمنية، 
، مع قياـ ةاألمنية والسياسيياؿ وزراء وقادة الجيش والمؤسسات وتدبير اغت عناصر األمف وعائالتيـ

المخطط المطموبيف و  األمنييف والعسكرييفسماء وصور المثقفيف والصحافييف و رىابييف بتعميؽ أاإل
)مقولة جعفر األفغاني: مراد سي "من يحاربنا بالقمم يموت بالشفرة" :غتياليـ بمساجد المدف الكبرىإل

ليتحوؿ األمر مع مرور الوقت وتضاعؼ العنؼ والعنؼ  ،أحمد أمير الجماعة اإلسالمية المسمحة(
المضاد إلى حرب شاممة ال تبقي وال تذر، شممت المدنييف بواسطة القتؿ الجماعي والسطو عمى 

ختطاؼ، واإلغتصاب و األمواؿ مف خالؿ نقاط التفتيش التي يقيميا اإلرىابيوف في الطرقات  الفتيات، ا 
وتبدأ في  ،نفضاضو عنياإبعد أف لمست  برمتو لشعب الجزائريتكفر او رىابية تتوحش الجماعات اإلل

بتحريض وتبرير وفتاوى مف  ألمراء "الدـ والغنيمة"ختطاؼ وظيور ا  و  ومجازر جماعية بادة وقتؿإحرب 
وتباد قرى بكامميا بمف فييا ، وتأييد مف الييئة التنفيذية لمحزب بالخارج فقياء ودعاة وشيوخ "مسمميف"

وتبقر بطوف الحوامؿ وترفس تعمؽ الجثث والرؤوس المقطوعة في مداخؿ المدف حتى الحيوانات و 
رىابية عمى مناطؽ واسعة مف وسيطرت التنظيمات اإلوتقاد العوانس إلى الجباؿ كجواري، األجنة، 

عتباره الولي الشرعي، وفرض أحكاـ الشريعة إالبالد ودعت السكاف فييا إلى السمع والطاعة لألمير ب
عتبر أىميا أعداء هلل ورسولو ولممؤمنيف أرىاب و الرافضة لإل والعائالت وعوقبت القرى واألحياء ،عمييـ

 "بحماـ ممواف"سالمية وىو ما شرعت فيو الجماعة اإل ،بادتيـإفتى القضاة الشرعيوف بضرورة أو 
بالمدية،  "ثاليت"و بالبميدة "بني عمي"وبالمسيمة،  "اية لبقورض"و، "بوقرة"في منطقة  "حوش خميستي"و

                                                           
ـ، المتضمنة حؿ مجالس شعبية 1992أفريؿ 11المؤرخة في  92-143و 92-142و 92-141المراسيـ التنفيذية: 1

، الصادرة 29السنة  ،27والئية وحؿ مجالس شعبية بمدية وتوقيؼ عضوية منتخبييا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج ش د، عدد 
 المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر،رابح كماؿ لعروسي، : أنظر كذلكـ. *12/04/1992بتاريخ: 

 .55، ص2007منشورات قرطبة، الجزائر، سنة 
، 2005، دار الخمدونية، الجزائر، سنة  حقوق االنسان في الجزائر، بين الحقيقة الدستورية والواقعكماؿ شطاب،  2

 .111ص
 .156، مرجع سابؽ، صالحركة االسالمية المسمحة في الجزائركميؿ الطويؿ،  3
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بمدية  "بف طمحة"في سيدي موسى، وبني مسوس بالقرب مف العاصمة، لتمييا مذبحة  "الرايس" مجزرةو 
وىي كميا ، "تيارت"ومجازر  بغميزاف "حد الشكالة"و "الرمكة"إضافة إلى مجازر  جنوب العاصمة،براقي 

مف خالؿ بياف "صد  "عنتر زوابري"ميرىا أسالمية المسمحة بقيادة تباع الجماعة اإلأمف تدبير وتنفيذ 
إن كفر ىذا الشعب المنافق الذي أعرض »: المجازر "بالغزوات" الذي سمىالمئاـ عف حوزة االسالـ" 

عن نصرة المجاىدين ومواالتيم، وردتو لن تثني عزمنا .. إن ما نقوم بو من قتل وتقتيل وذبح 
الضحايا،  مف ؼآالالعشرات وخمفت ىذه المجازر  ،(1)»وتشريد وحرق وسبي ... ىو ُقربات عند اهلل

شرعت التنظيمات االرىابية في التقاتؿ والتناحر الداخمي فيما بينيا، إذ قتؿ العديد مف أمراء كما 
 التنظيمات اإلرىابية والعشرات مف أتباعيـ مف طرؼ منافسييـ أو مف طرؼ جماعات إرىابية أخرى 

وىي ، (2)الغنائـتوزيع أو الوشاية بالتعاوف مع النظاـ أو بسبب السبايا أو  واإلختالؼ بسب التكفير
بالرد  مما حدى بالمجمس األعمى لمدولةالجرائـ االرىابية البشعة التي لـ تعرؼ البشرية مثميا مف قبؿ، 

                                                           
 أنظر كذلك:. *283ص ، مصدر سابؽ،نشرة الجماعة في لندف ،اإلسالمية المسمحة في الجزائر الحركة، كميؿ الطويؿ 1

مقاؿ منشور في موقع المسمـ، بتاريخ  والسياسة واألحكام الشرعية، العبث بالدماء، تفجيرات الجزائرأمير سعيد، 
القاعدة التنظيم : عبد الباري عطواف، أنظر كذلك. * https://almoslim.net/node/98489:عمى الرابط، 30/08/2008
   أنظر كذلك:الفصؿ الثامف: القاعدة في المغرب االسالمي. *، 2017ي، دار الساقي، بيروت، لبناف، سنة السر

- Gilles Keppel, jihad Expansion et Declein de l’Islamisme, Gallimard, Paris, France, Annee 2000, P256. 

- Edward V. Linden, World Terrorism, Library of Congress, Washington, USA, Year 2002, P82. 

- Karl R. DeRouen, Karl DeRouen- Jr, UK HEO, Civil Wars of the World: Major conflicts, ABC-CLIO, 

California, USA,Year 2007, P121. 

- Barry M. Rubin, Political Islam: Strategies and Tactics, Routledge, London, UK, Year 2007, P379. 
 .56، ص2004، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، لبناف، سنة ايمول11االسالمية قبل الظاىرة ياسر زعاترة،  2

قتيؿ،  511111ـ ب0885ـ إلى 0881عدد القتمى خالؿ الفترة الممتدة مف  FBIادارة المباحث الفدرالية الجنائية االمريكية * قدرت 
 ـ.0886ـ إلى 0881طفؿ خالؿ الفترة الممتدة مف  311و رضيع 078قتيؿ بينيـ  171111بينما السمطات الوطنية قدمت رقـ 

ـ ليعود عاـ 15/15/0888ضحية خالؿ مداخمتو في منتدى كرانس مونتانا في  0111111تعداد الضحايا ب الرئيس بوتفميقة* قدر 
 )تقدير سياسي(. ضحية: 0411111ويقدر تعداد الضحايا ب 1114

 ضحية. 200.000قدرت تعداد الصحايا بما يزيد عف  الرابطة الجزائرية لحقوق االنسان* 
قتيؿ )وليس ضحية(  48.000مدير التوثيؽ واألمف الخارجي صرح بأف تعداد قتمى الحرب عمى اإلرىاب ىو  المواء رشيد لعاللى* 

 مدني. 24000مف بينيـ 
 ـ.1996قتيؿ إلى غاية  35.000قدروا تعداد القتمى )وليس الضحايا( ب Hugh Roberts* بعض الباحثيف الغربييف مثؿ 
 711111ـ و0887إلى غاية عاـ  211111و 011111قدروا تعداد القتمى بيف  Laitin and Fearon* بعض الباحثيف الغربييف مثؿ 

 .1111قتيؿ إلى غاية عاـ 
والتوزيع، عماف، األردف، سنة ، دار اليازوري العممية لمنشر الصحافة واإلرىاب في الجزائر: نصر الديف نواري، راجع في ذلك*

 .012، ص1104
- Roberts, Hugh, The Battlefield Algeria, 1998-2002: Studies in a Broken Polity,Verso Edition, London, UK,Year:2003. 

- Laitin David & James Fearon, “Algeria,” Country Narrative, Ethnicity, Insurgency and Civil War project, Year: 2006, 

Available on:    http://web.stanford.edu/group/ethnic/RandomNarratives/Algeria.pdf . 

- Hagelstein Roman. “Explaining the Violence Pattern of the Algerian Civil War,” Year: 1998, HiCN Working Paper 43, 

Households in Conflict Network, Institute for Development Studies, Available on: http://www.hicn.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/06/wp43.pdf. 

https://almoslim.net/node/98489
http://web.stanford.edu/group/ethnic/Random%20Narratives/AlgeriaRN2.4.pdf
http://web.stanford.edu/group/ethnic/Random%20Narratives/AlgeriaRN2.4.pdf
http://www.hicn.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/wp43.pdf
http://www.hicn.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/wp43.pdf
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حة إصدار المرسـو التشريعي المتعمؽ بمكاف ، مثؿ ذلؾمنيةبواسطة حزمة مف التدابير القانونية واأل
إلى الترسانة القانونية أوؿ مرة رىاب" والذي دخؿ فيو مصطمح "اإل 03-92التخريب واإلرىاب 

يعد عمال تخريبيا أو إرىابيا في مفيوم ىذا المرسوم الجزائرية، بحيث إعتبرت المادة األولى منو أنو: "
وسيرىا العادي التشريعي كل مخالفة تستيدف أمن الدولة والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات 

عن طريق اي عمل غرضو بت الرعب في اوساط السكان وخمق جو انعدام االمن  من خالل 
 االعتداء عمى االشخاص أو تعريض حياتيم أو حريتيم أو أمنيم لمخطر وعرقمة الحركة المرورية 

المواصالت عتداء عمى المحيط وعمى وسائل أو حرية التنقل في الطرق و الساحات العمومية، و اإل
كما تـ إنشاء "المجالس  ،(1)....وعرقمة عمل السمطات العمومية...وعرقمة سير المؤسسات العمومية"

السالؼ الذكر والتي عيد إلييا  مف المرسـو التشريعي 11القضائية الخاصة" بموجب نص المادة 
العادي قد أستبعد  بالنظر في المخالفات المنصوص عمييا فيو، بمعنى أف القضاء الجزائي والجنائي
 الخاصة المجالسمف معالجة ومحاكمة مرتكبي الجرائـ المتعٌمقة بالتخريب واإلرىاب، وتـ تحديد 

، (2)ختصاص االقميمي الممتد إلى مجالس قضائية أخرىكمقر لإلالقضائية لمجزائر ووىراف وقسنطينة 
رىابيي إستمر العمؿ بيذه المحاكـ الخاصة التي جاءت عمى شاكمة المحاكـ الخاصة لمحاكمة إولقد 

"OAS" ، المنشئة خالؿ الفترة اإلنتقالية التي سبقت إسترجاع السيادة الوطنية والتي سبقت اإلشارة إلييا
لقانوف المعدؿ والمتمـ  10-95مر ـ تاريخ صدور األ1995فيفري 25في دراستنا ىذه، إلى غاية 

المتضمف  03-92عمى إلغاء أحكاـ المرسـو التشريعي  15جراءات الجزائية والذي نص في مادتو اإل
عف القرى، وكذا تشكيؿ  "لجاف الدفاع الذاتي"كما قامت الدولة بإنشاء  مكافحة التخريب واإلرىاب،

ستدعاء  ،(3)ـ1996بداية  "الحرس البمدي"قوات  ع لغرض تعزيز مف اإلستيدا "إحتياطي الجيش"وا 
 لغاؤىا إـ ليتـ الحقا 1991سنة نساف لحقوؽ اإل ظيرت وزارة، كما (4)رىابالمواجية األمنية لإل

                                                           
المتعمؽ بمكافحة التخريب واالرىاب، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د  30/09/1992المؤرخ في  03-92المرسـو التشريعي  1

  ـ.01/10/1992، الصادرة بتاريخ 29، سنة 70ش، عدد 
المؤرخ في  58-93بالمرسـو التنفيذي ـ، المعدؿ والمتمـ 10/10/1992المؤرخ في  387-92المرسـو التنفيذي رقـ  2

ـ، يحدد المقر واإلختصاص اإلقميمي لممجالس القضائية الخاصة المحدثة بموجب المرسـو التشريعي رقـ 27/02/1993
، سنة 76ـ المتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 30/09/1992المؤرخ في  92-03
 ـ.21/10/1992، الصادرة بتاريخ 29

ـ، المتضمف انشاء سمؾ الحرس البمدي وتحديد ميامو 03/08/1996المؤرخ في  265-96المرسـو التنفيذي رقـ  3
 ـ.07/08/1996، الصادرة بتاريخ 33، سنة 47وتنظيمو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ء جزئي الحتياطي الجيش، الجريدة ـ، المتضمف استدعا27/05/1995المؤرخ في  146-95المرسـو الرئاسي رقـ  4
 ـ.28/05/1992، الصادرة بتاريخ 32، سنة 29الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد
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وتعويضيا بمرصد وطني لحقوؽ اإلنساف وأعتبر كجياز لممراقبة والتقويـ في  (1)ـ1992في فيفري 
مجاؿ إحتراـ حقوؽ اإلنساف وكمؼ بالقياـ بكؿ عمؿ لمتوعية بحقوؽ اإلنساف، وأف يؤدي كؿ عمؿ 

خالالت ما بيا أو يخطر بذلؾ، كما أسندت لو المبادرة بكؿ عمؿ ذي عالقة إعندما يالحظ 
ال إ ،(2)ذلؾ، وأخيرا عيد اليو بتقديـ حصيمة سنوية عف حالة حقوؽ االنسافبموضوعو، والمشاركة في 

 03-92لقانوف مكافحة االرىاب ف الحكومة لـ تتوانى عف تنفيذ حكـ االعداـ في المحكـو عمييـ وفقا أ
ف أـ بعد 1993أوت  31وآخرىـ المتيموف والمدانوف في تفجير مطار الجزائر حيث نفذ الحكـ بتاريخ 

عمما أف المجالس القضائية  ـ1993ماي  20عداميـ بتاريخ إالخاص قراره بالفضائي لمجمس أصدر ا
حكـ باإلعداـ عمى  400الثالث سنوات مف نشاطيا تكوف قد أصدرت قرابة  ؿالخاصة مجتمعة وخال

عرضت الحوار عمى ، قدFLN،FFS، FIS، وقبميا كانت االحزاب الرئيسية الثالث: (3)اإلرىابييف
، ـ1995جانفي 13لحقف دماء الجزائرييف يـو  بإيطاليا يجيديو"إ"سانت  ألرضيةبراميا إالحكومة عقب 

نورالديف "و "الويزة حنوف"و "عبداهلل جاب اهلل"و "محفوظ نحناح"و "أحمد بف بمة"حينيا مع  وعارضت
توجو السمطة في إلغاء اإلنتخابات التشريعية وحؿ البرلماف وحؿ المجالس الشعبية  وغيرىـ "بوكروح

المحمية والضغط عمى رئيس الجميورية لتقديـ إستقالتو، والخروج عف اإلطار المؤسساتي الدستوري 
ف ثبت أف مصالح الواليات المتحدة األمريكية في الجزائر ق(4)نشاء المجمس األعمى لمدولةإب د ، حتى وا 

القائمة بالوساطة  "جمعية سانت ايجيديو"تمت مراعاتيا مف طرؼ أطراؼ الحرب األىمية ومف طرؼ 
"محمد إال أف إغتياؿ رئيس المجمس األعمى لمدولة المجاىد ، (5)بالتعاوف مع المخابرات األمريكية

ـ أدخؿ البالد في 1992ماي 29عمى يد أحد حراسو التابعيف لوزارة الدفاع الوطني في  بوضياف"
لقد كاف إغتياؿ الرئيس مخططا دوامة العنؼ واإلرىاب المخطط ليا والتي شيدتيا سنوات التسعينيات، 

                                                           
المؤرخ في  199-91ـ المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي 22/02/1992المؤرخ في  76-92المرسـو الرئاسي 1

، الصادرة 29، سنة 15د ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عد18/06/1991
 ـ. 26/02/1992بتاريخ

ـ، المتضمف إحداث المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف، الجريدة 22/02/1992المؤرخ في  77-92المرسـو الرئاسي رقـ  2
 ـ. 26/02/1992، الصادرة بتاريخ 29، السنة 15الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

. 96و 95، ص1994، القاىرة، ج ـ ع، نشرة سنة في الوطن العربيحقوق اإلنسان المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف،  3
، عقوبة اإلعدام والحق في الحياة في العالم العربي: زبير بوفضمة، طاىر بومدرة، نظاـ عساؼ.. وغيرىـ، أنظر كذلك*

 .52-38، ص2017دار الخميج، عماف، األردف، سنة 
4 Plate Forme pour une Solution Politique et Pacifique de la Crise Algerienne, San Egidio, 13/01/1995, ( Date de 

consultation 02/12/2018), sur le lien :  

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/DZ_950113_PlatformedeRome.pdf.  
5 L’Economiste, les Dollars du Terrorisme Partie 10 : Drole de Politique en Algerie, Journal l’Economiste 

Edition №     , Du           .  

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/DZ_950113_PlatformedeRome.pdf
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لو بإحكاـ عمى مستوى التنفيذ وعمى مستوى تحديد األىداؼ اإلستراتيجية المرتبطة مباشرة وبدوف 
يات السياسية والمالية "المافيا المالية ستبعاد دور اإلقطاعإمواربة بفرنسا والواليات المتحدة، دوف 
كمؿ أو  ،(1)فقار الجزائر وجعميا تمد يدىا في الساحة الدوليةإوالسياسية" التي جمعت ثروات طائمة ب

صولي الحاقد عمى الجزائر الدور بتخريب المنشآت وحرؽ المدارس، وتفجير الجسور رىاب األاإل
مف دورىا الثورية خراج الجزائر إمر كمو في بوتقة واحدة وىي ليصب األ ومقدرات األمة والمصانع

ذاللو عمى شاكمة  الثابتة وترىيب الشعب الجزائريبتزازىا في مواقفيا التاريخية ا  قميمي والدولي و اإل وا 
بإستعماؿ فيروس  ، ومحاولة تدجيف الجزائروالسوري العالج بالصدمة المطبؽ عمى الشعب العراقي

وىو ما دفع الحكومة إلى القياـ بعدة محاوالت لرأب الصدع في ، أو بالتداوؿ اإلرىاب والفساد مجتمعيف
فراغ اإل جي المرتبط بالديف وذلؾ مف خالؿ سف تدابير و يديولرىاب مف خطابو اإلالمجتمع الجزائري وا 

ري المتسامح، كإقرار تدابير الرحمة إلى حاضنة المجتمع الجزاقانونية تسمح لممغرر بيـ بالرجوع 
القواعد والشروط والكيفيات ـ والذي يحدد 1995فيفيري  25المؤرخ في  12-95بواسطة االمر 
نفسيـ تمقائيا لمسمطات أرىاب أو التخريب والذيف سمموا شخاص المتابعيف بجرائـ اإلالمطبقة عمى األ

ستفادة مف تدابير العفو يمكنيـ اإل ايبي، كمالمختصة وأشعروىا بتوقفيـ عف كؿ نشاط ارىاب أو تخر 
المتضمف تعديؿ قانوف  11-95مر بالموازاة مع ذلؾ صدر األ ،(2) ـ(1989الواردة في الدستور )

 شكمتكما ، (3)دراج قسـ بعنواف "الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية" إالعقوبات وذلؾ ب
األرضية المتضمنة "التي نتجت عنيا  "ندوة الوفاؽ الوطني" التي نظمت "لجنة الحوار الوطني" الحكومة

يجيديو" التي كاف يجري التحضير إكرد عمى أرضية "سانت  (4)حوؿ المرحمة االنتقالية "وطنيال وفاؽال
قرت ضرورة المرور عبر مرحمة إنتقالية لغرض توفير أرضية التي ليا بمعية فواعؿ دولية، وىي األ

عادة تشكيؿ إوالرجوع روؼ المناسبة لمخروج مف األزمة متعددة األبعاد، ظال لى المسار السياسي وا 
وذلؾ مف خالؿ إنشاء رئاسة لمدولة ومجمس وطني  عادة الحياة الييا،ا  المؤسسات الدستورية الوطنية و 

ف تمتد أنتقالي ليحال محؿ رئيس الجميورية المستقيؿ وكذا المجمس الشعبي الوطني المحؿ عمى إ
                                                           

انظر . *10، ص1993، مؤسسة العارؼ لممطبوعات، بيروت، لبناف، سنة من قتل محمد بوضيافيحي ابوزكريا،  1
 .412، 361، 142، ص 2003دار ىومة لمطباعة والنشر، سنة  ، إغتيال حمم،عباس محمد كذلك:

، سنة 11ـ، المتضمف تدابير الرحمة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 25/02/1995المؤرخ في  12-95األمر  2
 ـ.01/03/1995، الصادرة بتاريخ 32

المتضمف قانوف العقوبات،  156-66ـ، المتضمف تعديؿ وتتميـ األمر رقـ 25/02/1995المؤرخ في  11-95األمر  3
 ـ. 01/03/1995، الصادرة بتاريخ 32، سنة 11الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ي حوؿ المرحمة ـ، يتعمؽ بنشر األرضية المتضمنة الوفاؽ الوطن19/01/1994المؤرخ في  40-94المرسـو الرئاسي  4
 ـ.31/01/1994، الصادرة بتاريخ 31، سنة 06االنتقالية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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ستمراريتو، 03المرحمة االنتقالية عمى ثالث ) ( سنوات كحد أقصى لضماف تعزيز النظاـ الدستوري وا 
ختصاصاتو ا  و لى المجمس األعمى لألمف تعييف رئيس لمدولة، إوقد عيد  ستعانت في تحديد صالحياتو وا 
ـ مف طرؼ عضو( فيتـ تعييني200ـ(، أما تشكيمة المجمس الوطني اإلنتقالي )1989بدستور )

 40-94مف المرسـو  (27)"الدولة"!!! أو مف طرؼ التشكيمة التي ينتموف إلييا وفقا لنص المادة 
عمما أف المجمس الوطني ، المتعمؽ بنشر األرضية المتضمنة الوفاؽ الوطني حوؿ المرحمة االنتقالية

اإلنتقالي جاء لتعويض المجمس اإلستشاري الوطني المؤسس بناء عمى اإلعالف المتضمف إقامة 
ستكماال ألجيزة المرحمة االنتقالية (1)"المجمس االعمى لمدولة" عالف إوبناءا عمى ، ومف جية أخرى وا 
كرئيس لمدولة  اليامين زروال"" المواء ـ تـ تعييف1994جانفي  30المنعقد يـو  "مفالمجمس االعمى لأل"

بعدىا نظمت الحكومة أوؿ إنتخابات رئاسية تعددية في البالد منذ اإلستقالؿ ، (2)ووزير لمدفاع الوطني
كما عرض دستور جديد عمى  ،أفرزت فوز الرئيس "الياميف زرواؿ" (3)ـ1995نوفمبر 16بتاريخ 

والذي عزز مف  (4)قبمو الناخبوف بنسبة عالية ـ1996نوفمبر  28اإلستفتاء الشعبي بتاريخ 
 إختصاصات وصالحيات الرئيس وقسـ البرلماف عمى غرفتيف عميا وسفمى ورسـ حدودا جديدة لسمطاتو

لوصوؿ إلى لمحاولة اـ 1989سالـ السياسي العالمي في دستور اإل ستغمياإسد بيا الثغرة التي 
نائب بالمجمس الشعبي  380نتخاب إلنتخابات التشريعية ـ أجريت اإل1997ماي 05وبتاريخ  ،السمطة
 وسط أجواء مف، (6)ـ1997أكتوبر 23كما نظمت إنتخابات المجالس البمدية والوالئية في ، (5)الوطني
رىاب واإلبادة الجماعية التي صدرت عف التنظيمات اإلرىابية بمختمؼ مسمياتيا، الرعب واإلو  التيديد

االنتخابات المحمية إكتمؿ عقد إعادة بناء المؤسسات الدستورية المنصوص عمييا وبإستكماؿ إجراء 
مف مرحمة التسيير المؤساساتي اإلنتقالي التي كانت تكاليفيا  جزائرـ، وخرجت ال1996بموجب دستور 

                                                           
ـ، المتعمؽ بصالحيات المجمس الوطني االستشاري وطرؽ 04/02/1992المؤرخ في  39-32المرسـو الرئاسي رقـ  1

 ـ.09/02/1992رة بتاريخ ، الصاد29، سنة 10تنظيمو وعممو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
 ـ.31/01/1994، الصادرة بتاريخ 31، سنة 06إعالف المجمس األعمى لألمف، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد  2
ـ، المتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، الجريدة الرسمية ؿ ج 23/11/1995إعالف المجمس الدستوري، المؤرخ في  3

 ـ.26/11/1995درة بتاريخ ، الصا32، سنة 72ج د ش، عدد 
ـ، والمرسـو الرئاسي رقـ 28/11/1996ـ، المتعمؽ بنتائج إستفتاء 01/12/1996إعالف المجمس الدستوري المؤرخ في  4

ـ، المتعمؽ بإصدار نص التعديؿ الدستوري المصادؽ عميو في إستفتاء 07/12/1996المؤرخ في  96-438
 ـ.08/12/1996، الصادرة بتاريخ 33، سنة 76عدد  ـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش،28/11/1996

ـ المتعمؽ بنتائج إنتخاب أعضاء المجمس الشعبي 09/06/1997، المجمس الدستوري المؤرخ في 97-01إعالف رقـ  5
 ـ.11/06/1997، الصادرة بتاريخ 34، سنة 40الوطني، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد 

ـ  المتضمف إستدعاء ىيئة الناخبيف إلنتخاب أعضاء المجالس 23/06/1997في  المؤرخ 275-97المرسـو الرئاسي  6
 ـ.08/10/1997، الصادرة بتاريخ 34، سنة 66الشعبية البمدية والوالئية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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، كما لتتحوؿ إلى دولة فاشمة الكامؿ واإلنحالؿ أوشكت خالليا الدولة عمى اإلنيياروأعبائيا مرىقة 
الداخمية وغدا المجتمع الدولي يتربص إلرساؿ بعثات دولية شؤونيا  الفواعؿ المتدخمة في تتعدد

لغاء المسار اإلنتخابي في  لمتحقيؽ في المجازر الجماعية بحؽ المواطنييف وىو  ـ1992منذ توقيؼ وا 
طالؽ ـ إلى إ1997جويمية  15، ىذا وقد بادرت الحكومة في نفس المخطط المتبع مع سوريا اآلف

الحزب  ميندسالذي يوصؼ بكونو  "عبد القادر حشاني"سالمي المحؿ ونائبو سراح رئيس الحزب اإل
ـ، بينما أعمف أحد األذرع المسمحة لمحزب 1999نوفمبر  22اإلسالمي والذي أغتيؿ فيما بعد يـو 

حكومة ـ كرد عمى خطوات ال1997اكتوبر 01عف وقؼ إلطالؽ النار في  "الجيش اإلسالمي للنقاذ"
نقاذ" وتسريح عناصره سالمي لإلـ عف حؿ "الجيش اإل1999جواف  11عالف الحقا في وتـ اإل

قانوف الوئاـ المدني الذي  ستفادتيـ مفلى المجتمع تمييدا إلإوتسميمو السالح لمدولة ورجوع مكوناتو 
سيس أالوئاـ المدني وذلؾ بتستعادة إ، والذي كانت غايتو (1)طمقو الرئيس المجاىد "عبد العزيز بوتفميقة"أ

و تخريب أرىاب إعماؿ أشخاص المورطيف والمتورطيف في تدابير خاصة بغية توفير حموؿ مالئمة لأل
عطائيـ الفرصة لتجسيد إجرامية برادتيـ في التوقؼ بكؿ وعي عف نشاطاتيـ اإلإيعبروف عف  فوالذي

حكاـ ىذا القانوف يجب عمى أستفادة مف دماج المدني في المجتمع، ولإلعادة اإلإىذا الطموح عمى نيج 
رىابي والحضور أماميا، إشعار السمطات المختصة بتوقفيـ عف كؿ نشاط إ المحدديف اعالهشخاص األ

عفاء مف المتابعات القضائية ستفادتيـ مف اإلإمقابؿ ولى مف القانوف، وفقا لما نصت عميو المادة األ
ستفاد م ،رجاء وكذلؾ تخفيؼ العقوباتوالوضع رىف اإل الجيش "ف ىذا القانوف عدة آالؼ مف عناصروا 
 بالخصوص باإلضافة إلى بعض مئات مف عناصر التنظيمات اإلرىابية األخرى، "اإلسالمي لإلنقاذ

أو ذوي حقوقيـ في رىاب رىابية وعمميات مكافحة اإلعماؿ اإلقرت الحكومة حؽ ضحايا األأىذا وقد 
كما أحدثت الحكومة في إطار تدابير ، (2)أوالمادية التي لحقت بيـالتعويض عف األضرار الجسدية 

نظمت الحكومة  كما، (3)دورا إلستقباؿ اليتامى ضحايا اإلرىاب عمى االرىابمعالجة أثار الحرب 
ـ 1998في سبتمبر  "الرئيس الياميف زرواؿ"ـ بعد إعالف 1999أفريؿ 15إنتخابات رئاسية مبكرة في 

                                                           
. 167، ص2002سنة ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، مستقبل الديمقراطية في الجزائرقيرة اسماعيؿ،  1
ـ المتعمؽ بإستعادة الوئاـ المدني، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 13/07/1999المؤرخ في  08-99القانوف  -: أنظر كذلك*

 ـ.13/07/1999، الصادرة في 36، سنة 46 ش، عدد
الطبيعييف ـ، والمتعمؽ بمنح تعويضات لصالح األشخاص 1999فيفري  13المؤرخ في  47-99المرسـو التنفيذي رقـ  2

ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية وكذا لصالح ذوي حقوقيـ، الجريدة الرسمية ؿ ج 
 ـ.1999فيفري  17، الصادرة بتاريخ 36، سنة 09ج د ش، عدد 

مى ضحايا االرىاب، ـ، المتضمف احداث دور أستقباؿ اليتا1999فيفري  13المؤرخ في  48-99المرسـو التنفيذي  3
 ـ.1999فيفري  17، الصادرة بتاريخ 36، سنة 09وتنظيميا وعمميا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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والمالحظ أنو قبؿ يـو التصويت الشعبي إنسحب باقي المترشحيف مف سباؽ ، (1)أنو سيتنحى عف الحكـ
نددوا بالتزوير كما  ،تياميـ لممؤسسة العسكرية بدعـ المرشح "عبد العزيز بوتفميقة"إالرئاسيات بعد 

 ياعتراؼ بنتائجوقرروا عدـ اإل نتخاباتالمتنقمة وشككوا في نزاىة اإل اإلنتخابية في المكاتب الحاصؿ
رساء قواعد صمبة لموفاؽ والسمـ والمصالحة إوقد سعى الرئيس المنتخب حينيا إلى ، (2)وشرعيتيا
مف خالؿ مبادراتو وحنكتو السياسية في تسيير شؤوف البالد وكذا فعاليتو في تدبير توازنات الوطنية 

"بوضياؼ" السمطة التي كانت تبحث عف شخصية سياسية أقؿ حماسة مف الرئيس المجاىد المغتاؿ 
ويقضي  (3)"العشرية الدموية"ىمية" أوفي محاربة الفساد وتحتاج إلى رئيس ينيي سياسيا "زمف الحرب األ

 ،بعد إخفاؽ الرئيسيف "عمي كافي" و"الياميف زرواؿ" في ذلؾ العالمي سالـ السياسياإل مخططاتعمى 
متعددة االبعاد وكذلؾ لوحدة  نتيجة ليذه العممية السياسيةو  ،وىو ما نجح فيو مرشح السمطة أنذاؾ

رىاب بشكؿ محسوس في وتجند المؤسسة العسكرية واألمنية والدعـ الشعبي لموئاـ المدني تراجع اإل
نشقاقات عديدة ا  نقسامات و إسالمية المسمحة التي شيدت عمـو البالد وخفت أثار تطرؼ الجماعات اإل

تو إلى سموؾ مفترس قريبا منو إلى أدت إلى تناحر داخمي بيف صفوفيا تحوؿ لشراسفي صفوفيا 
وما ساىـ في تسريع ىذه الوتيرة نفور المصوصية والجريمة العشوائية منو إلى طرؼ مدافع عف حؽ، 

نقطاع الماؿ "الغربي رىابيةالمتعاطفيف والداعميف الداخمييف والدولييف مف ممارسات التنظيمات اإل -وا 
العمؿ المسمح، مما أدى إلى تفككيا وتحوليا إلى  وتخمي بعض التنظيمات األخرى عف العربي" عنيا

ىذا وقد سمح مجموعات أصغر ال تأثير ليا في محاولة قمب نظاـ الحكـ أو السيطرة عمى الدولة، 
المجتمع  لجـفي خالؿ ىذه الفترة مريكية إلى جانب الحكومة الجزائرية وقوؼ الواليات المتحدة األ

  1997، عمى الرغـ مف أف الحكومة الجزائرية في أثناء النزاعالذي لعب دوًرا محدوًدا فقط الدولي 
تحاد األوروبي ومع ذلؾ  لـ يتخذ اإل ،واجيت إدانة دولية متزايدة لفشميا في حماية المدنييف 1998و 

 ـ1998البالد عاـ زار مف األمـ المتحدة  اوفد ميـ لمتحقيؽ، بالرغـ مف أف وال األمـ المتحدة أي إجراء
نتقادات إل ضتتعر  المنجزة ريرا، لكف التقـ1998جانفي  20 -19لثالثية االوروبية في وكذا وفد ا

                                                           
ـ، المتعمؽ بنتائج انتخاب رئيس الجميورية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 1999أفريؿ20مؤرخ في  99/إ ـ د/1إعالف رقـ  1

 ـ.1999يؿ أفر  21، الصادرة بتاريخ 36، سنة 29ش، عدد 
، 2000، منشورات المجمس القومي لمثقافة العربية، الرباط، المغرب، سنة الجزائر الحمم والكابوسمحي الديف عميمور،  2

والسياسة في  الجيش والسمطة والدولة في الجزائر، الجيش: نوري دريس ومجموعة مف المؤلفيف: أنظر أيضا. *269ص
، الطبعة االولى، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، الضعايف، قطر، بيمرحمة التحول الديقراطي في الوطن العر 

 ، الفصؿ الثالث.  2019سنة
 Deutshe، مقاؿ منشور في صفحة بوتفميقة سياسي ماكر فكك ىدية ممغومة لمحفاظ عمى الكرسيإسماعيؿ عزاـ،  3

Welle ـ، عمى الرابط: 01/12/1108، بتاريخhttps://p.dw.com/p/3EfCE  ، م(00/22/0202)تحديث معطيات 

https://p.dw.com/p/3EfCE
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، كما لـ متحقيؽ في المجازرل ايقتطر  عدـمع تجاه الحكومة  "المتساىؿ"و "التصالحي" ابسبب موقفي
 رىاب عمى حقوؽ اإلنساففيما يخص تجاوزات القوات المكمفة بمحاربة اإل جوىرية تجر أية تحقيقات

بإنتياؾ الكرامة اإلنسانية وممارسة التعذيب واإلختطاؼ القسري وعدـ  األخرىوالتي كانت تتيـ ىي 
والذي كانت الحكومة  القضائية الرقابةخارج دائرة  الفوري والقتؿ عدليةتقديـ الموقوفيف إلى الجيات ال

سالـ السياسي العالمي اإلستطاع ا  ىذا و  ،(1)نذاؾ تعتبره تصرفات فردية تـ التصدي ليا وفقا لمقانوفأ
التي بقيت نتشط عمى تراب  "الجماعة السمفية لمدعوة والقتال"سترجاع إالمتحالؼ مع الصييونية 

 مبعوثيف إلى قيادتيا بالجزائر طالبا والئياالعالمي رسؿ تنظيـ القاعدة فأ ورفضت الجنوح لمسمـ، الجزائر
"تنظيم القاعدة بالمغرب وىو ما كاف بقياميا بتغيير تسميتيا إلى  سامة بف الدف"ومبايعتيا "أل

 "أبو مصعب الزرقاوي"مف خالؿ الدور الذي لعبو ـ 2007عاـ ودمجيا في تنظيـ "القاعدة" سالمي"اإل
رىابية مروعة ضد الشعب الجزائري وأعواف الدولة والمصالح الحيوية إوقاـ ىذا التنظيـ بشف عمميات 

ستعماؿ إوبالخصوص العمميات التفجيرية ب ،ومبنى المجمس الدستوريقصر الحكومة ك لمجزائر
عمى غرار نظيرتيا في  في محيط واليات الجزائر وبومرداس وتيزي وزو نتحاريةالسيارات المفخخة واإل

، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، لتتطور العمميات االرىابية ويمجأ التنظيـ اإلرىابي إلى العراؽ
وبادر إلى تخطيط وتنفيذ  لمبالدقتصادية الحيوية يف تقع المنشآت اإلأالنشاط في جنوب الجزائر 

إختطاؼ الرعايا األجانب وطمب الفدية لتمويؿ عممياتو اإلرىابية، وتوسع نشاط التنظيـ اإلرىابي ليشمؿ 
رى كحركة مناطؽ واسعة مف جنوب الجزائر والساحؿ االفريقي وتحالؼ مع تنظيمات إرىابية أخ

وساىـ التنظيـ معيا في بسط سيطرتيما عمى والموجيستيؾ بالرجاؿ واألمواؿ  دعميا"أنصار الديف" و 
نضمت جماعات إرىابية ـ 2013ـ و2012كؿ شماؿ دولة مالي أعواـ  خرى إلى التحالؼ المعمف أوا 

ستعمارية الدولية التقميدية واستغمت القوى اإل، (2)ومنيا "التوحيد والجياد في غرب افريقيا" و"المرابطوف"
ىذا الوضع وتدخمت  طمسي"وحمفائيما مف "الحمؼ األ ومنيا "فرنسا" و"الواليات المتحدة االمريكية"

 ورعاياىا،اإلقتصادية رىاب وحماية لمصالحيا فريقي بحجة مكافحة اإلعسكريا في منطقة الساحؿ األ
في السيطرة  المتحالؼ مع الصييونية والحمؼ االطمسي سالـ السياسي العالميومنو وبعد عجز اإل

نيزاـ ذراعو المحمي داخؿ البالد، إنتقؿ إلى وسائؿ أخرى متمثمة في  مف الداخؿ عمى الجزائر وا 
                                                           

الجزائر، التطورات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، دور المجتمع -ـ 1999منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف، التقرير السنوي لعاـ  1
  (.02/20/0202.)تاريخ االطالع  https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/wr99/alge3.htm:عمى الرابطالدولي، 

الموجز السردي ألسباب إدراج االفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات عمى قائمة الجزاء المفروضة عمى تنظيـ القاعدة،  2
 عمى الرابط:مجمس األمف، -لجنة الجزاءات المفروضة عمى تنظيـ القاعدة، عبد المالؾ درودكاؿ، موقع األمـ المتحدة

-https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/abdelmalek

droukdel  ، :م(.06/08/2018)تاريخ اإلطالع   

https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/wr99/alge3.htm
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/abdelmalek-droukdel
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/abdelmalek-droukdel
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التحالؼ مع التنظيمات اإلرىابية الدولية الناشطة إقميميا بتغطية وتبرير مف الوجود العسكري الدولي 
ية عمى الحدود الجزائرية الذي ساىـ في تأجيج الظاىرة اإلرىابية وليس لمحمؼ األطمسي والدوؿ الغرب

رىاب الدولي وىو ما كاف بقياـ اإلفي القضاء عمييا عمى نفس النيج المتبع في العراؽ وسوريا، 
أياـ قميمة ـ 2013جانفي 16في  "تيقنتورين"ة غاز أـ عمى منشمدعوما مف دوؿ عربية وغربية باليجو 

وكذا إعالف جامعة الدوؿ العربية أف الجزائر  في مالي المجاورة "سرفال"فرنسا عممية فقط بعد إعالف 
وبروز مالمح منافسة محمومة عمى السوؽ  مميوف دوالر لمسمطة الفمسطينية بصفة عاجمة 26حولت 

دولة وبعد القضاء عمى الدولة الميبية وتحويميا إلى ، األوروبية لمغاز بيف ممونيف خميجييف والجزائر
تحت غطاء منح الحرية  أزمتيا طالة أمدإوتعمد  طمسي"فاشمة مف طرؼ "فرنسا" و"حمؼ الشماؿ األ

، األمر الذي يثبت بما ال يدع مجاال لمشؾ ترابط وتناغـ مصالح (1)والديمقراطية لمشعب الميبي
ىذه تتحكـ وتسير التي  رىاب العالميممولة والراعية لإلالتنظيمات والجماعات اإلرىابية مع الدوؿ ال

ومنو تحوؿ اإلرىاب التنظيمات والجماعات وتستعمميا أينما وكيفما أرادت وفقا ألجنداتيا ومصالحيا، 
وىو األمر الذي ، عابر لممكاف والزماف في الجزائر مف إرىاب محمي إلى إرىاب ذا طابع دولي

اؽ السمـ والمصالحة الوطنية بعرض ميثلمبادرة با وخططت لمواجيتو ستشعرتو الدولة الجزائرية مسبقاإ
رساء المصالحة ا  ـ والذي كاف ييدؼ إلى تعزيز السمـ و 2005سبتمبر  29ستفتاء الشعبي بتاريخ لإل

سبتمبر  16المنبثؽ عف إستفتاء  (08-99)قانوف ستعادة الوئاـ المدني إلنتائج قانوف  ثميناالوطنية ت
المؤرخ في  01-06مراأل صمب(، وىو الذي صدر في 12-95 األمر) وقانوف الرحمةـ، 1999

زمة متعددة ويعد حال سياسيا ألـ المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية 2006فيفري 27
لتتمكف البالد بعد وذلؾ بصفح المجتمع الجزائري عف الذيف "ضموا"  إجتماعي"-جوىرىا "سياسي األبعاد

رادة السيدة لمشعب ت اإلومنحإستعادة السمـ مف تكريس جيودىا لمتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
المأساة  المتسببيف والمتورطيف فيسـ األمة عفوا عف كافة إكافة الصالحيات ليصدر ب الرئيسالجزائري 

                                                           
1
 Abdennour Ben antar, Les Initiatives de Securite au Maghreb et au Sahel, l’Harmattan, Paris, France, 

Annee 2019, P35.  
، مركز الكتاب األكاديمي، عماف، األردف، األمن الجزائري والفضاء اإلقميميعبد الرحيـ رحموني وآخروف،  أنظر كذلك:* 

 ومايمييا. 31، ص2019سنة 
، ىل أطاحت أجيزة اإلستخبارات الغربية بالجنرال "حسان"،  إسماعيؿ القاسمي الحسني، - مقاؿ منشور في جريدة راي اليـو

 ـ.18/10/2015بتاريخ 
-  R.p, Le Qatar aurait Finance l’Attaque de Tiguentourine, Article Parrue sur le quotidien « El Watan », 

Le            ,Lien :https://www.elwatan.com/archives/actualites/le-qatar-aurait-finance-lattaque-de-

tiguentourine- -  -  -      تاريخ 10/12/2018إلطالع: ا   

https://www.elwatan.com/archives/actualites/le-qatar-aurait-finance-lattaque-de-tiguentourine-2-13-06-2017%20.تاريخ
https://www.elwatan.com/archives/actualites/le-qatar-aurait-finance-lattaque-de-tiguentourine-2-13-06-2017%20.تاريخ
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عادة إدماج مدني تكفؿ الدولة و ث عميقا مف حي، وقد كاف أثر ميثاؽ السمـ والمصالحة (1)الوطنية ا 
ممف تخموا عف العمؿ المسمح وتطمب األمر حمايتيـ بإطار قانوني وتشريعي  "التائبيف"لعشرات مف 

عالج ممؼ المفقوديف في ستفتاء، كما محصف بإرادة شعبية كحاضنة إجتماعية مف خالؿ عرضو لإل
عادة ا  و وتعويضيا وحمايتيا مف التمييز  متطرفةالالمسمحة  شقو اإلجتماعي، وتكفؿ بعائالت العناصر

رساء الحصانة القانونية لرجاؿ األمف والعسكرييف "قوى الدفاع إ دماج المفصوليف مف مناصب عمميـ، وا 
كما منع الميثاؽ واألمف لمجميورية بجميع أسالكيا" مف المتابعات القضائية داخؿ الوطف أو خارجو، 

، (2)فضى لألزمةأستعماؿ المغرض لمديف الذي المسؤوليف عف اإلشخاص الممارسة السياسية عمى األ
عتمادات مالية ىامة لمتكفؿ بالمخمفات المالية لتنفيذ الميثاؽ ودفع التعويضات، كما إخصصت الدولة و 
رىاب بالجمع بيف المبادرات اإل وتحييدبعاد في القضاء عتمدت الدولة الجزائرية مقاربة متعددة األإ

وكذا إستعماؿ أسموب  ،جتماعية والدينية تجاه المسمحيف والجماعات المسمحةوالقانونية واإلالسياسية 
لى المجتمع مما سمح في إالمواجية األمنية والقضائية ضد المتطرفيف اإلرىابييف الرافضيف لمعودة 

فراغ النواة الصمبة لمجماعات اإلرىابية مف عاقة التجنخبة  النياية بإضعاؼ وا  نيد األتباع وا 
وبالخصوص قطع التمويؿ المالي عنيا، األمر الذي دفع ببقايا الجماعات اإلرىابية لإلنضواء تحت 
لواء اإلرىاب الدولي بحثا عف التمويؿ والدعاية ومف ثمة اإلنتشار في الجنوب والنشاط في دوؿ 

تركيا لإلنضواء  الساحؿ اإلفريقي، كما فضؿ بعض اإلرىابييف التنقؿ إلى الشرؽ األوسط عبر أوروبا أو
مف اإلرىابييف  فموؿبالرغـ مف بقاء ، (3)وليبيا تحت راية "داعش" و"جبية النصرة" في سوريا والعراؽ

بجيجؿ وتيزي وزو وسيدي بمعباس وتيبازة وعيف  معزولة يواصموف نشاطيـ اإلجرامي بمناطؽ جبمية
                                                           

األلماني بتاريخ:  DW، مقاؿ منشور في موقع إستفتاء شعبي في الجزائر عمى مشروع المصالحة الوطنيةدوييتشو فيمو،  1
    .02/00/0202تاريخ االطالع: ، https://p.dw.com/p/7Ee5  : عمى الرابطـ، 18/18/1114

ألؼ شخص تخمى عف السالح، كما  15أستفاد مف إجراءات وتدابير الوئاـ المدني وميثاؽ السمـ والمصالحة أكثر مف  2
ستفادت  7144عائمة مفقود مف بيف  7100إستفادت  عائمة مف التعويضات عف  11224عائمة معنية مف التعويض، وا 

 4300(، وأعيد إدماج 2006-1992إرىابي ) 17000بأحد أفرادىا المقضى عمييـ بصفة إرىابي المقدر عددىـ رسميا 
شخص في مناصب عمميـ، احصائيات خمية المساعدة القضائية المكمفة بتطبيؽ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية المؤسسة 

، حوار "تكميمية بنود ميثاق السمم والمصالحة "نفذت بصفة شبو كاممة وتحتاج إلجراءات، مرواف عزي: 2005في جواف 
https://www.aps.dz/ar/algerie/60860-: عمى الرابط، 29/09/2018ور عمى موقع وكالة األنباء الجزائرية بتاريخ منش

: عمى الرابط، 29/09/2014ـ، أنظر كذلؾ جريدة المساء ليـو 11/12/2018 تاريخ اإلطالع:،      -  -  -  -  -  
massa.com/dz/index.php/component/k2/item/4537-https://www.el  ،:21/12/2018تاريخ اإلطالع.  

، مقاؿ منشور في يومية الخبر الوطنية، بتاريخ: إرىابي جزائري قتموا في سوريا والعراق وليبيا 200محمد بف احمد،  3
ـ، 24/03/2019مقاؿ مؤرخ في  الجزائر تتسمم داعشيين من سوريا،دوثشيو فيمو،  -: أنظر كذلك، *24/11/2018

 .12/12/2018تاريخ اإلطالع:،  3Fa9Chttps://p.dw.com/p/عمى الرابط: 

https://www.aps.dz/ar/algerie/60860-2018-09-29-17-38-48
https://www.aps.dz/ar/algerie/60860-2018-09-29-17-38-48
https://www.aps.dz/ar/algerie/60860-2018-09-29-17-38-48
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/4537
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/4537
https://p.dw.com/p/3Fa9C
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ف بوتيرة منخفضة عما كاف عميو الحاؿ  الدفمى مستفيديف مف تمويؿ في تسعينيات القرف الماضي، وا 
لدى  أو المختطفيف ريؽ دفع الفدية لإلفراج عف رعاياىا المحتجزيفرىاب عف طوروبية لإلالدوؿ األ

، وتستفيد كذلؾ مف تحويؿ الجماعات اإلرىابية الناشطة عمى تخـو الحدود الجزائرية في مالي وليبيا
طة بشبكات التيريب والمتاجرة بالمخدرات العابرة لمحدود ومف عائدات النشاطات اإلجرامية المرتب

مواؿ المستثمرة في ستعادة فوائد األا  السطو عمى مراكز البريد المعزولة وتستفيد كذلؾ مف تبييض و 
، فقد أثبتت التحقيقات أف الجماعات اإلرىابية في الساحؿ اإلفريقي (1)السوداء الداخمية العقارات والسوؽ

 2008مميوف دوالر بيف سنوات  58الخصوص إستممت مف فرنسا وحدىا ما يقارب ومالي عمى 
وىو ما دفع بالجزائر لمسعي بالطرؽ  ،بواسطة دفع الفدية والرىائف كمقابؿ تجارة المختطفيف 2014و

اإلرىاب "لمذكرة الجزائر بشأن الممارسات إلى إعتماد المنتدى العالمي لمكافحة  والوسائؿ الديبموماسية
 والتي رىابيون طمبا لمفدية وحرمانيم من مكاسبيا"متعمقة بمنع عمميات اإلختطاف التي يرتكبيا اإل ال

ـ، 2014جانفي  27( في جمستو المنعقدة في 2133القرار) في إصدارمجمس االمف الدولي  إعتمدىا
رىابييف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ستفادة اإلإف تحوؿ دوف أعضاء والذي يييب فيو جميع الدوؿ األ

مف مدفوعات الفدية أو مف التنازالت السياسية وأف تضمف اإلفراج عف الرىائف بشكؿ آمف، وأف تتعاوف 
الدوؿ فيما بينيا بشكؿ وثيؽ عند وقوع حوادث اإلختطاؼ وأخذ الرىائف التي ترتكبيا الجماعة 

بالثورات العربية  ستشعرت ىبوب عواصؼ ما سميإىذا وتجدر اإلشارة إلى أف الجزائر اإلرىابية، 
 09المعمنة منذ وشرعت في رفع حالة الطوارئ  ـ2011قبؿ وقوعيا في  "بالربيع العربي" الممونة أو

ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ، كما 2011فيفري 23المؤرخ في  01-11ـ بموجب األمر 1992فيفري
ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في 1991ديسمبر 06المؤرخ في  23-91عدلت القانوف 
 23المؤرخ في  03-11مر ستثنائية بموجب األمف العمومي خارج الحاالت اإلمياـ حماية األ

ـ المتعمؽ 2011فيفري 23المؤرخ في  90-11، كما أصدرت المرسـو الرئاسي ـ2011فيفري
مر رىاب والتخريب، وتمـ المشرع األطار مكافحة االإستخداـ وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إب

                                                           
، المركز العربي لألبحاث ودراسة التحديات -الميادين -السياسة األمنية الجزائرية: المحدداتمنصور لخضاري،  1

 : أنظر كذلك، الفصؿ األوؿ، العنصر الثالث. *2015السياسات )قطر(، الطبعة األولى، بيروت، لبناف، سنة 
، مقاؿ إخباري منشور عمى موقع العربي إسترجاع جزء من فدية مالية دفعتيا باريس للرىابيينإعالن عثماني لحياني، -

 )تحييف(. 29/12/2020الجديد، بتاريخ 
 - Jeune afrique : Alger afirme avoir Recupere une Tranche de la Rancon des Otages , Article Parrue 

Journal Jeune Afrique du 29/12/2020, Lien : https://www.jeuneafrique.com/1097395/politique/mali-alger-

affirme-avoir-recupere-une-tranche-de-la-rancon-des-otages/ .  

- Rukmini Callimachi, Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror, The New York Times journal, 

Dated on: 29/07/2014, link: https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming-citizens-europe-

becomes-al-qaedas-patron.htmlتاريخ( . (00/00/0202اإلطالع    

https://www.jeuneafrique.com/1097395/politique/mali-alger-affirme-avoir-recupere-une-tranche-de-la-rancon-des-otages/
https://www.jeuneafrique.com/1097395/politique/mali-alger-affirme-avoir-recupere-une-tranche-de-la-rancon-des-otages/
http://www.nytimes.com/by/rukmini-callimachi
https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming-citizens-europe-becomes-al-qaedas-patron.html(تاريخ
https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming-citizens-europe-becomes-al-qaedas-patron.html(تاريخ
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وذلؾ ـ 2011فيفري 23المؤرخ في  02-11مر المتضمف قانوف االجراءات الجزائية باأل 66-155
رىابية أو تخريبية في إبإضافة الفقرة التاسعة إليو والخاصة بمكوث المتيـ في الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ 

ية أخير، ومعاقبة كؿ مف يفشي ال بإذف ىذا األإا وعدـ مغادرتيإقامة محمية يعينيا قاضي التحقيؽ 
، والفئة (1)فشاء سرية التحقيؽقامة المحمية لنفس العقوبات المقررة إلمعمومة تتعمؽ بمكاف تواجد اإل

المعنية بيذا التدبير اإلحترازي ىـ أمراء الجماعات اإلرىابية وقادتيا الذيف يتواصموف مع السمطات 
، كما عالجت الدولة حالة النساء واإلستفادة مف تدابير ميثاؽ السمـ والمصالحةقصد وضع السالح 

بموجب الفتنة الوطنية "المأساة الوطنية"  خالؿ رىابييفالمغتصبات مف طرؼ اإلالمختطفات و والفتيات 
 إمتدادا لممرسـو الرئاسيـ، الذي يعد 2014فيفري  01المؤرخ في  26-14المرسـو التنفيذي 

والمرسـو التنفيذي المتعمؽ بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، ـ 2006فيفري  28مؤرخ في ال 06-93 
شخاص الطبيعييف ضحايا المتعمؽ بمنح تعويضات لصالح األـ 1999فيفري  13المؤرخ في  99-47

األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ ارىابية أو حوادث وقعت في اطار مكافحة 
، وبإجتماع كؿ ىذه التدابير التي تعد إمتدادا طبيعيا لمسار تجسيد (2)االرىاب وكذا لصالح ذوي حقوقيـ

ما سبقيا مف مؤشرات جزائر و ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، تبدو األزمة العميقة التي مرت بيا ال
ة والخطيرة التي حاوؿ ، منفصمة عف المواجية العنيف    أكتوبر أحداثوما تالىا مف إرتدادات بعد 

 لمدولة الوطنية سمطةالمتطرؼ فرض نفسو بالعنؼ والتمرد كبديؿ  ي السياسيمف خالليا التيار اإلسالم
الحنيؼ  االسالمي وذلؾ عف طريؽ توظيؼ قيـ ومبادئ الديف ذات الطابع الدستوري والجميوري،

ستغالؿ الضعؼ المؤسساتي لنظاـ الدولة في تمكـ المرحمة الذي صالحية في نتقالية و إنتيج سياسة إ  وا  ا 
وقت غير مناسب )نياية الثمانينيات وبداية تسعينيات القرف العشريف( وفي أسوء الظروؼ بجميع 

                                                           
ـ 23/02/2011المؤرخ في  02-11ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ، واألمر 23/02/2011المؤرخ في  01-11األمر  1

ـ يعدؿ ويتمـ 23/02/2011المؤرخ في  03-11المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، واألمر  155-66المتمـ لألمر 
لوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش ا06/12/1991الصادر في  23-91القانوف 

ـ المتعمؽ بإستخداـ وتجنيد الجيش 23/02/2011المؤرخ في  90-11خارج الحاالت اإلستثنائية، والمرسـو الرئاسي رقـ 
، الصادرة بتاريخ: 48، سنة 12الوطني الشعبي في إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب، الجريدة الرمية ؿ ج ج د ش، عدد 

 ـ.2011فري في 23
ـ، 13/02/1999المؤرخ في  47-99ـ يتمـ المرسـو التنفيذي 01/02/2014المؤرخ في  26-14المرسـو التنفيذي  2

المتعمؽ بمنح تعويضات لصالح االشخاص الطبيعييف ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ 
، سنة 5ب وكذا لصالح ذوي حقوقيـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد إرىابية أو حوادث وقعت في اطار مكافحة االرىا

 ـ.02/02/2014، الصادرة في: ى51
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، ىذا وترفض الدولة الجزائرية إستعماؿ مصطمح "الحرب األىمية" لإلشارة الى المأساة (1)المقاييس
 الوطنية وىذا لمعطييف رئيسييف: 

لمؤسساتية المتعددة األوجو، السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والمالية، التي عرفتيا : األزمة اأوال *
تتقاسـ المسؤولية عف وقوعيا جميع تيارات   البالد منتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي، والتي

المجتمع الجزائري، إضافة إلى ضعؼ الحكامة والقصور في التفكير والتدبير مف طرؼ بعض مف كاف 
،  زالتتولى المسؤولية في أجيزة الدولة المختمفة أنذاؾ، وال ي ىي األزمة التي لـ و مخمفاتيا إلى اليـو

 يكتب تاريخيا و لـ تحمؿ بوادرىا بعد إال جزئيا.
الدولة والعصياف سمطة دعوات التمرد عمى المواجية الداخمية العنيفة التي إندلعت جراء  ثانيا:* 

المؤسسات واألشخاص المدنييف، التي   بشع صور اإلرىاب ضدأ وممارسةالمدني والعنؼ والتخريب 
العنيؼ ومناصرييـ عمى المستوى ي مسالأطمقتيا الجماعات المسمحة والتيارات المحمية لمتطرؼ اإل

 .ـ1991نتخابي في ديسمبر الدولي متحججيف بتوقيؼ المسار اإل
ليمجي الذي ضرب الجزائر مطمع التسعينيات مف ىذيف العنصريف يتبيف معيار تمييز طبيعة اإلرىاب ا

بكونو إرىاب محمي متطرؼ عنيؼ ودموي لو أىدافو السياسية بعيدة المدى غير المرتبطة بالجذور 
صالح كيانات مل أساسا وىو إرىاب خادم، وال بالممارسة الديمقراطية الوطنية لمشعب والدولة الجزائرية

 األمة،ستيداؼ إالجميورية عف طريؽ  تقويضفي  معية خططوا وشرعواالذيف ، ىـ خارجية "دولية"
 نشر حاولوا ، ثـوبالخصوص إستيداؼ مؤسستيا األمنية والعسكريةمؤسساتيا و وتاريخيا رموزىا و 

ستئصالو في  تـ دحره اإلرىاب الذيالمؤكد أف  و مفإال أن ،كمو شرائح المجتمعداخؿ  وؼخوالالرعب  وا 
، وتحاوؿ القوى المعادية لمشعب الجزائري قد باء بالخسراف عمى يد الشعب الجزائري سائر أرجاء البالد

 عمى المجتمع تعميم الفسادبواسطة في المواجية عف اإلرىاب  ستعماؿ وسائؿ أخرى بديمةإاآلف 
حياء النعرات الجيوية، وزرع الفاشميف والمغشوشيف وتبديد الثروات  والمواليف وبث التفرقة واإلنقساـ وا 

قصاء الكفاءات الوطنية ومحاربتيا بكؿ الوسائؿ، وىذا لغرض  والحكـ في دوائر السمطة مع إبعاد وا 
ف الجزائرييف قد أ، وعموما يمكف القوؿ بوبكفاءة بأنفسيـوثرواتيـ منع الجزائرييف مف إدارة شؤونيـ 

في انتظار تبمور النظاـ  نةصمدوا لحد اآلف في وجو خمسة موجات متتالية لمثورات التخريبية الممو 
 العالمي الجديد بقيادة الدوؿ اآلسيوية.

                                                           
، والعدالة  غير العقابية في تفعيل ميثاق السمم والمصالحة الوطنية  الحقيقة غير اإلنتقائية  ،محمد كماؿ رزاؽ باره 1

، مكاتب المجاف الدائمة 29/09/2015اليـو الدراسي البرلماني حوؿ" السمـ والمصالحة الوطنية والتنمية في الجزائر"، 
 م22/12/2018تاريخ اإلطالع:: عمى الرابطبالمجمس الشعبي الوطني، 

-2017-commissions-reauxar/bu-permanentes-commissions-ar/les-organes-et-http://www.apn.dz/AR/instance 

8leg/index.php?option=com_content&view=article&id=2270&catid=215.   

http://www.apn.dz/AR/instance-et-organes-ar/les-commissions-permanentes-ar/bureaux-commissions-2017-8leg/index.php?option=com_content&view=article&id=2270&catid=215
http://www.apn.dz/AR/instance-et-organes-ar/les-commissions-permanentes-ar/bureaux-commissions-2017-8leg/index.php?option=com_content&view=article&id=2270&catid=215
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عرؼ العالـ  (21)لفية الثانية والقرف وعمى النقيض مف استقرار الوضع في الجزائر منذ بداية األ
رىابية المتتالية عماؿ واليجومات اإلوبالخصوص الدوؿ الغربية ودوؿ الحمؼ االطمسي موجات مف األ

وىجـو برشمونة بالدىس  يح(جر  1755قتيؿ و 191ـ )2004/ 11/03في إسبانيا ب كتفجيرات مدريد
قتيؿ  55ـ )07/07/2005، وتفجيرات لندف ببريطانيا فيجريح( 90قتيؿ و 13ـ )17/08/2017في 
ات ستوكيولـ ر وتفجي جريح(، 59قتيؿ و 22ـ )22/05/2017وىجـو مانشيستر في  جريح( 700و

 15قتمى و 04) ـ07/04/2017واليجـو بالدىس في  ـ11/12/2010العاصمة السويدية في 
ـ، وىجمات فرنسا بتولوز ومونتباف  بيف 02/03/2011، وىجومات فرانكفورت بالمانيا في جريح(
قتيؿ(،  17ـ )07/01/2015ـ، واليجـو عمى مقر مجمة شارلي "ايبدو" في 19/03/2012و 11

ريح( وىجمات نيس بواسطة الدىس في ج 413قتيؿ و 130ـ )2015وىجمات باريس في نوفمبر 
رىابية دامية في فرنسا أبرزىا إلتمي ذلؾ عدة ىجمات  جريح(، 458قتيؿ و 86ـ ) 2016جويمية 14

حادث متحؼ الموفر الشيير وىجـو ستراسبورغ واليجـو عمى مقر شرطة باريس في بداية أكتوبر 
 06ـ )2012جويمية  18بتاريخ  مطار بورغاسنتحاريا في إـ، بينما شيدت بمغاريا ىجوما 2019
برزىا ىجـو متحؼ أجريحا(، كما شيدت بروكسؿ عاصمة بمجيكا ىجومات عديدة  32قتمى و

قتيؿ  35ـ )22/03/2016ـ، وكذا تفجير مطار ومترو بروكسيؿ في 24/05/2014العاصمة في 
لدىس في العاصمة أبرزىا اليجـو باجريحا(، كما شيدت ألمانيا العديد مف اليجمات اإلرىابية  170و

، ـ23/07/2016وىجـو سوؽ ميونيخ في جريح(،  50قتيؿ و 12) 19/12/2016بتاريخ برليف 
كما شيدت ساف ـ، 02/11/2020في عاصمتيا فيينا ب وقع مسمحا رىابياإوشيدت النمسا ىجوما 

أخريف،  80صابة ا  شخصا و  16بيترسبورغ الروسية ىجوما إرىابيا عمى مترو انفاؽ المدينة خمؼ مقتؿ 
ـ ىجوما ارىابيا بالطعف وقع في مدينة توركو خمؼ مقتؿ 18/08/2017كما عرفت فنمندا في 

ـ بإسطمبوؿ التركية ىجوميف 28/06/2016في  ، وشيد مطار "آتاتورؾ"آخريف 8شخصيف إصابة 
نفس المدينة ىجوما آخريف، كما عرفت  240شخصا واصابة  45إرىابييف متزامنييف خمفا مقتؿ 

وقد  آخريف، 65شخصا واصابة  39ـ خمؼ مقتؿ 01/01/2017آخر وقع ليمة عيد الميالد  إرىابيا
شخص سنويا خالؿ العشرية الممتدة  21000توصمت مراكز البحث المتخصصة الى إحصاء مقتؿ 

والعنصر المشترؾ  ،بسبب األعماؿ اإلرىابية (1)حوؿ العالــ 2020الى غاية عاـ  2010مف سنة 
                                                           

1
 Hannah Ritchie, Joe Hasell, Cameron Appel and Max Roser, Terrorism, Our World in Data, Oxford Martin 

School, On the Link: https://ourworldindata.org/terrorism. (Seen on the               

*See also: Global Terrorism Database, University of Maryland, National Consortium for the Study of 

Terrorism and Responses to Terrorism, An Emeritus Center of Excellence of the U.S. Department of Homeland 

Security, On the Link: (Seen on the                 

https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=&sa.x=54&sa.y=3.  

*See also: International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), International terrorist 

incidents, On the Link: https://libcms.oit.duke.edu/data/sources/iterate, (Seen on the                 

https://ourworldindata.org/terrorism
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=&sa.x=54&sa.y=3
https://libcms.oit.duke.edu/data/sources/iterate
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اليجمات اإلرىابية التي عرفتيا أوروبا خالؿ ىذه العشرية األخيرة ىي إرتكابيا مف طرؼ لمعظـ ىذه 
مياجريف والجئيف وقعوا فريسة سيمة لعمميات التجنيد في صفوؼ اإلرىاب الدولي، وىي وضعية بالغة 

 .ديافثنيات واألالحساسية الرتباطيا مباشرة بحساسية العالقة بيف القوميات واإل
ـ، 2020ـ الى 2010سيوية تقريبا خالؿ العشرية الممتدة مف رىاب كؿ الدوؿ األكما ضرب اال

أسفرت عف وقوع ثالث قتمى  ـ2015ديسمبر  16-15عرفت عممية إحتجاز رىائف خالؿ  "فأستراليا"
رىابيتيف إعتيف ماالقبض عمى ج ـ ألقت السمطات االسترالية2005وأربعة جرحى، وسابقا خالؿ عاـ 

سترالي وؿ األوزير األمواد كيمائية في ىجـو ضد مضمار سباؽ السيارات وضد ال ستعماؿخططتا إل
بتاريخ  "ممبورف"، كما اعتقمت الشرطة احد منفذي محاولة تفجير طائرة تجارية في مطار ""جوف ىوارد

 "دليي"برزىا تفجيرات العاصمة أرىابية إفكانت مسرحا لعدة عمميات  "اليند"ـ، أما 2017جويمية 29
ـ 2006عاـ  "مومباي"كانت تفجيرات قطارات  و ،ـ2011سبتمبر 07جريح( في  76قتيؿ و 17)
ما أجريح،  700قتيؿ واكثر مف  209المعاصر بحصيمة  "اليند"كثر العمميات دموية في تاريخ أ
 19) "ىوتاف"و "كاشجار"فقد ىاجـ ارىابيوف بالسكاكيف والقنابؿ مطعما وسواحا في مدينة  "الصيف"

 "بكيف"ـ، كما دىست سيارة رباعية الدفع المارة في العاصمة 2011خالؿ جويمية  جريح( 46قتيؿ و
 22يـو  "أورومقي"ـ، كما ىاجـ إرىابيوف سوقا شعبية في 2013أكتوبر 28في  "تيانانمف"بساحة 

 "نستاففغاإ"و "ندونيسياإ"و "باكستاف"جريح، كما عرفت  100قتيال وأزيد مف  93ـ أوقع 2014ماي
 "الفمبيف"و "البحريف"و "اليمف"و "العربية السعودية"و "يرافإ"و "ردفاأل"و "سوريا"و "العراؽ"و "بنجالدش"و

موجات مف اليجمات اإلرىابية أوقعت مئات األآلؼ مف الضحايا، ولـ يختمؼ األمر عنو في إفريقيا 
 "تشاد"و "النيجر"و "مالي"و "بوركينافاسو"و "الكونغو"و "جنوب إفريقيا"و "نيجيريا" "كينيا" و فقد شيدت

 "الكوت ديفوار"و "موريطانيا"و "تونس"و "الجزائر"و "ليبيا"و "مصر"و "السوداف"و "إثيوبيا"و "الصوماؿ"و
الواليات المتحدة "مئات اليجمات اإلرىابية أودت بعدد ىائؿ مف األرواح، وشيدت  "المغرب"و

رىابيوف ىاجـ اإل، إذ 2001عاـ  "نيويورؾ"أحداث عماؿ االرىابية بعد فصوال جديدة مف األ "االمريكية
 "تشاتانوغا"جريحا(، وشيدت مدينة  183قتمى و3بالمتفجرات ) "بوسطف"مدينة  ـ2013أفريؿ 15في 

لقي  ـ2016جواف  12، وفي (قتمى وجريحيف 7)خمؼ  ـ2015جويمية 16طالؽ نار عمى المارة في إ
عديد مف لوىوجمت ا "فموريدا" "أورالندو"في آخريف في ىجـو مسمح  53شخصا مصرعيـ وجرح  49

وقد عرفت ىذا ، داخؿ الواليات المتحدة مف طرؼ عسكرييف متطرفيفلعسكرية والمنشآت القواعد ا
 إلى 2010ىجـو إرىابي خالؿ الفترة الممتدة مف  300كثر مف أ وقوع مريكيةالواليات المتحدة األ
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  ،(1)وأآلؼ الجرحىقتيؿ  320زيد مف أأسفرت عف مقتؿ ـ 2019 
 رأي الباحث:*

أف اإلرىاب في عصرنا الحالي تميز بخصائص مختمفة عمى تأكيد الالغرض مف ىذا العرض ىو إف 
 : واإلنتشار الشامؿ والوسائؿ والغايات)القيادة والسيطرة( عف إرىاب الماضي مف حيث التنظيـ 

مف  ال نمطي المعاصرة بمزيج عشوائي شكؿ التنظيمات اإلرىابية: تت التنظيم والقيادة والسيطرة *
مشارب و  أطياؼ لىإحيث تضـ أفرادا ينتموف المتعددة ب الجنسيات واألعراؽ والمعتقدات والثقافات

 ذات بعد جيوي قضايا ال تجمع عناصرىا  كماوجنسيات متعددة ضمف نفس الجماعة اإلرىابية، 
ويمثؿ  متطرؼ أو توجو سياسي دينيإيديولوجيات ذات بعد  إنما تتقاطع مصالحيا في، أو وطني

وتعتمد التنظيمات االرىابية أساسا عمى ، الماؿ بالنسبة ليا عمودىا الفقري وسبب وجودىا واستمرارىا
النمط العنقودي التوزيعي المتقطع كشكؿ ىرمي متعدد القواعد لتوزيع المياـ والتخصص واإلستعالـ 

، وتعتمد التواصؿ غير متياإكتشاؼ منظو واإلرجاع والقيادة والسيطرة وىذا حفاظا عمى ديمومتيا وعدـ 
األليكترونية ومواقع التواصؿ وتشفير المراسالت الوسائط و المرئي في أغمب األحياف وتفضؿ الشبكات 

يخمؽ تحديات عظمى تحد مف أثر عمؿ قوى إنفاذ القانوف ، مما والقنوات الرقمية المتعددة والمكالمات
 في مواجيتيا.

إستوعبت التنظيمات اإلرىابية الوسائؿ التكنولوجية والقتالية الحديثة وأدخمتيا  :واألساليب الوسائل *
في منظومات السالح المتطورة والمعقدة، بما في ذلؾ بتحكميا  ف قواـ تنفيذ جرائميا بدقة وحسـضم

المحددة بعد الدراسة والتخطيط  ىداؼاأل عززت غاياتيا السياسية بضربما كأسمحة الدمار الشامؿ، 
ضرب األىداؼ السيمة والتي تمنح صدى  ركز عمىوبقيت التنظيمات اإلرىابية ت ،وحشد الموارد
يدة مف الضحايا اتوقع أعداد متز و ، العاـ ولكف بطرؽ مبتكرة كإستعماؿ وسائؿ النقؿ إعالمي كبير

وتمكنت الكيانات اإلرىابية واإلرىابييف مف ضماف  ،ما مف شأنو إستحكاـ الترويع والخوؼ والخسائر
وتقاطعت مصالحيـ مع مصالح تنظيمات الجريمة  التمويؿ باألمواؿ الضرورية لألعماؿ اإلرىابية

ستثمرت التنظيمات اإل ستفادت مف عوائدىا، ومارست سرقة النفط المنظمة وا  رىابية أمواليا في السوؽ وا 
وبيعو بعد تكريره في مصافي بعض الدوؿ مما يؤشر إلى سيطرة التنظيمات اإلرىابية عمى مساحات 

رىاب اإلصؼ كما يت ،"فريقيالساحؿ اإل"و "سوريا"و "العراؽ"و "كميبيا"أراضي الدوؿ مف واسعة 
ألفراده عف المجتمع "الذئاب المنفردة" وتحفزه كؿ مرة يتـ  التامة والتطرؼ المفرط معاصر باإلنعزاليةال

                                                           
1
  Global Era Issues , Terrorism by the Numbers, What the numbers behind terrorism, Data base on the 

Link: https://world101.cfr.org/global-era-issues/terrorism/terrorism-numbers. (seen on 21/01/2020). *See also: 

- Global Terrorism Database (GTD), Op.Cit. Previously cited reference. 

- Fiona de Londras, Counter-terrorism: How do we ensure the state is accountable, Article published on the 

site: https://www.birmingham.ac.uk/research/quest/towards-a-better-society/counter-terrorism-state.aspx. (seen on 

21/01/2020)  

https://world101.cfr.org/global-era-issues/terrorism/terrorism-numbers
https://www.birmingham.ac.uk/research/quest/towards-a-better-society/counter-terrorism-state.aspx
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إتخاذ القرار" وعندما يتعمؽ األمر  في فييا برمجتو لمخروج لتنفيذ أعماؿ إرىابية تتطمب "ال مركزية
 توجياتو وخصـو مخالفيومحاربة عتقاده الراسخ بضرورة إقصاء إيتميز ب راضية، كمابعمميات إستع
تخذ مف وسائؿ اإلعالـ والدعاية منابر لبث خطاب الكراىية والتمييزالمتطرفة،  ويتخذ اإلرىاب  ،وا 

المعاصر مف وسيمة اإلستنزاؼ )الجيود والوقت والماؿ( إستراتيجية منخفضة التكاليؼ إلرىاؽ 
 األمنية. الحكومات واألجيزة

نو في أال إ، يانات اإلرىابية مصطمح "عشوائية"كثيًرا ما يطمؽ عمى عمميات الك :الغايات واألىداف* 
الواقع فيي محسوبة في الغالب بحيث يضع االرىابيوف أىداًفا قصيرة المدى وأخرى أطوؿ تتعمؽ 

لتعزيز تمؾ  -الخوف  جرعة معايرة –بالسمطة واألىداؼ السياسية، ومف خالليا يستخدـ اإلرىاب 
أو أعماؿ  ىجوماتوغالبا ما يتـ الجمع بيف العديد منيا في  واضحةاإلرىابية  فالغايات ،األىداؼ
وتعزيزىا ألطوؿ مدى ممكف، مع  مجتمعيةالفوضى الضطراب أو اإل: خمؽ ونحصرىا في نطاؽ معينة

حداث و  ،ييدا لتقويض الدولة مف الداخؿبث الفرقة بيف الحاكـ والمحكـو تمحكومة أو ال صورةتشويو  ا 
وتوفر بشاعة ، تمعوالذعر في المجنشر الخوؼ  ، إضافة الىجسيمة في قواـ الدولةقتصادية إأضرار 

أو جذب الدعـ  "أمواؿ متعاطفيف، تجنيد،"مف  خزائنيا التشغيميةل احفظ الجرائـ االرىابية لمكيانات
مع فواعؿ غير  لخوض حروب ال متماثمة يتـ إستغالليا مف طرؼ الدوؿ"بحيث  المحتمؿ مف الخارج

 أضحى، و الغموض والضبابيةإكتنفو كما خفت الباعث السياسي البحت كيدؼ رئيس بحيث ، "حكومية
وطغى البعد العقائدي في غايات العمميات ، الدولة المستيدفةومعاقبة أركاف اليدؼ ىو االنتقاـ 

 رىابية إعماؿ أرىابية وأصبحت أجيزة الدولة في حد ذاتيا تمارس اإل
بتكميؼ  في الداخؿ والخارج والعمماء في تخصصات حساسة السياسييف والنشطاء كإغتياؿ المعارضيف

لمقياـ بعمميات إرىابية تتنصؿ بواسطتيا الدولة مف  القتمة المأجوريف أو الشركات األمنية الخاصة
 المسؤولية فيما بعد. 

ت عمى الموارد الى أداة فعالة تستخدـ مف طرؼ الدوؿ إلدارة الصراعااإلرىاب  تحوؿ: نتشار الشامل* اإل 
مكممة الى أداة رئيسة ال مف كونو وسيمة  رىاباإل نتقؿا  و ، حوؿ العالـ فأينما وجدت الموارد وجد الصراع النادرة

"بالك ووتر ولكف تتبعيا بشكؿ غير مباشر مثؿ:  تناظرية تقحـ كيانات ال عالقة ليا مباشرة بالدولة المعتدية
واتخذنو الدوؿ الغربية ، يا اإلستخبارية...ولكنيا تبقى عمى إرتباط بأجيزت"الفاغنر الروسية" و األمريكية"

حتالؿ ونيب الدوؿ الضعيفة بإتياميا برعاية اإلرىاب كحالتي   "العراؽ"و "أفغانستاف"كمسوغ لإلعتداء وا 
ستنزاؼ الدوؿ األ ، وأستخدـ كبديؿ لمحروب التقميدية"اليمف"و "سوريا"و خرى تمييدا الدامة النزاعات وتغذيتيا وا 

بات اإلرىاب يحتؿ مكانة معو و  جديدة خصوصا لموطف العربي، "كس بيكوايس"إلعادة صياغة إتفاقيات 
 .حوؿ العالـالصراع  روافدمف  كرافد رئيس محورية
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  .إشكالية تحديد نطاق المفيوم المتغير للرىاب: المبحث الثاني
بيف التداوؿ وشائع ـ بنيويورؾ األمريكية طاغي 2001سبتمبر 11غدا مصطمح اإلرىاب بعد أحداث  

حتؿ الحيز الياـ مف التغطية اإلعالمية في العالـ المتخصصيفالباحثيف و والساسة فراد عمـو األ ، وا 
كاديمي األ البحث ومنيجي دخمت النطاؽرىاب بشكؿ عممي دراسة اإل "ليو سابقاإشرنا أكما " فأعمما 

لتجاذب التوظيؼ  يشكؿ مفيـو الظاىرة جدال عمميا بيف المتخصصيفمؤخرا، ومف المسمـ بو أف 
الخاص  لمنظاـ القانوني جراميإنشاط ك الفعؿ اإلرىابي السياسي لممصطمح مع ضرورات إخضاع

  معيار مكافحة اإلرىاب تحدد بموجبو العالقات الدولية.ومكافحتو، خاصة بعد أف أصبح  بمواجيتو
ليا إطارا مفاىيميا واضحا اإلرىاب دوف أف تضع  ظاىرةلىذا وقد تعرضت مراجع ووثائؽ عديدة 

خطورة الجريمة إال أف  ،المطاطةأنو مف المصطمحات و  متغير،أف مفيـو اإلرىاب مع وثابتا، و 
بحيث شنت حروب عمى دوؿ  ،وأثارىا الجسيمة قد مست مكونات المجتمع الدولي برمتو اإلرىابية

في  تتجاوز  ، بؿراح ضحيتيا المالييف مف االبرياءرىاب ـ المتحدة بمبرر مكافحة اإلء في األمضاأع
إلى حدود إنييار المؤسسات، وتقويض الدوؿ، وتشتيت المجتمعات  حدود الوعي البشري اوحشيتي

 وتيجيرىا.
 أمنياالدوؿ والمجتمعات الوطنية بالقمؽ الشديد حرصا منيا عمى  إحساسكما رسخت الظاىرة اإلرىابية 

 .(1)اإلنسافحقوؽ ضماف القومي و 
فاإلرىاب في األصؿ ليس نتاج فكر قانوني بحت، بإعتباره مقترف بغاية ذات طابع إيديولوجي إنبثؽ 

أف اإلرىاب كفعؿ  يتفؽ الباحثوف إذ ،(2)المتمثؿ في مجموعة أعماؿ العنؼ المنحرؼ عنيا السموؾ
 ،لترتبط بيوية الفاعؿ ودوافعو عمودياأفقيا  تتجاوز الفعؿ إلى آثاره مركبةىو ظاىرة  ،إجرامي مجرد

لوصـ طبيعة وجعؿ مف ميمة وضع حدود منطقية "فمسفية"  الضبابية والتناقض أنتج بيئة تكتنفيا مما
ىتداء اإللإلرىاب يمكف مفيـو  لتأطير متكررةوىو ما يبرر المحاوالت ال ،العنؼ بمرتكبو شبو مستحيمة

 أساليب المواجية. لوضعضوئو  عمى
مف خالؿ  لألدلة ببساطة قراءات مختمفة المتخصصيف عندما يعكس خالؼ "يـولمفا"حوؿ وينشأ نزاع 

 باإلستدالؿ تقييمًي، المعني "المفيـو"عندما يكوف وينشأ النزاع كذلؾ نظاـ مفاىيـ مشترؾ بالكامؿ، 
، صيفيا يتضمف إشارة إلى عدة أبعادمعقدة داخمًيا مف حيث أف تو  راد وصفياالممارسة الموتكوف 

، مما يسمح لألطراؼ بالتدخؿ كذلؾ عندما تكوف قواعد التطبيؽ المتفؽ عمييا والجدلية مفتوحة نسبًياو 
متوقعة  مواقؼ غير ياوأن وكأنيا قواعد مستحدثة وجديدةحتى القواعد المشتركة بشكؿ مختمؼ  وتفسير

                                                           
 .5ص ، 2008مركز األىراـ لمترجمة والنشر، القاىرة، ج ـ ع، سنة  ،رىابجية القانونية لل الموا ،حمد فتحي سرورأ 1

2
 Gros Bernard, Le Terrorisme, Editeur : Hatier, Paris, France, Annee : 1976.P:15. 
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نطوي ي مما يجعمو ،يصبح "مفيوما متنازع عميو بشكؿ أساسي" المعني "المفيـو" عندىا فإف، ناشئة
 .(1)عمميومستمف قبؿ  لو ستخدامات المناسبةال نياية ليا حوؿ اإل منازعاتبشكؿ أساسي عمى 

ىذا إستطاع لماذا يصعب تعريؼ اإلرىاب؟ ولماذا  :ومف خالؿ ىذا المبحث نحاوؿ اإلجابة عف
ولفترة طويمة؟  فقياء والباحثيفبالرغـ مف جيود التعريؼ التي قاـ بيا المف المخبر التسرب المفيـو 

 .خيروضع مفيـو قانوني لإلرىاب في األ قاربلن
 .لمجريمة اإلرىابية صطالحيالمطمب األول: المفيوم المغوي واإل

تعريؼ المصطمح مف خالؿ إبراز عناصره المميزة لو عف غيره والمعبرة عف  :"بالمفيـو"يقصد 
محتواه بعبارات عامة شاممة وموجزة تسمح بتحديد المقصود بذلؾ المصطمح مف جية، ومف جية 

لدى المغوييف عمى الصفات التي  "المفيـو"يطمؽ كما ، (2)تمييزه عف غيرهلأخرى بضبط مكوناتو 
يتضمنيا تصور الشيء ذىنيا، أوالعناصر المتماثمة بيف مكونات الصنؼ الواحد، ودقة المفيـو 
ترادؼ العمـ اليقيني، ألنو يشّكؿ حصيمة ذىنية لسمسمة مف العمميات التي تشمؿ تطبيؽ عدد مف 

الصياغة واالستقراء واالستنباط، مناىج المعرفة، مثؿ المقارنة والتحميؿ والتركيب والتجريد و 
طالقيا عمى صورة مفيـو محّدد  .(3)واستخالص العناصر األساسية و المكونات الجوىرية وا 

روح النص العممي وال يتأتى التوافؽ عميو إال بتحديد مفيومو وداللتو،  "المصطمح"يعد و 
 .(4)لفظ دقيؽ مكثؼ يصمح لبناء نص متكامؿ أكبر قائـ عمى التفاصيؿ والجزئيات "المصطمح"و

 نظامو القانوني، وتعريفو.و  و يتألؼ المصطمح القانوني مف ثالثة عناصر ىي: طبيعتو القانونية،
دراجو في إحدى األ "المصطمح" توصيؼلممصطمح يعنى بيا  فالطبيعة القانونية ̵ القانونية  قساـوا 

 .      ستعمؿ في سياقوتحديد نظامو القانوني الذي سيية بغ
مف عممية  يدؼوال ،االخاصة بي احكاميأقانونية لكؿ منيا مرتب ضمف أقساـ القانوف إذ أف  
لسد الثغرات  يعتمده الباحث المرجعي الذي العاـ القانوني قسـتكمف أساسا في تحديد الوصيؼ الت

حكاـ العامة لمصنؼ القانوني لى األرجوع إالخاص بمصطمح ما مف خالؿ ال وظيؼالموجودة في الت
لمعناصر القانونية  امجرد اتحديد وصيؼعممية الت تطمبوت إليو ذلؾ المصطمح، ىذاالذي ينتمي 

                                                           
1
Leonard Weinberg, Ami Pedahzur & Sivan Hirsh-Hoefler: The Challenges of Conceptualizing Terrorism, 

Terrorism and Political Violence, Taylor and Francis, Vol   , №  , (Winter      , P       
2
 Prinz, Jesse, Desiderata, on a Theory of Concepts, Furnishing the Mind: Concepts and their Perceptual 

Basis, Massechusettes, USA, MIT press, Year 2002, Pp: 1–  .  
 .405و  403، ص 1973، دار الكتاب المبناني، المجمد الثاني، بيروت، لبناف، سنة المعجم الفمسفي :جميؿ صميبا 3
، المركز الثقافي العربي ،صطالح ودور المترجمدراسات عممية تحميمية إلشكالية اإل ،الترجمة والتوصلمحمد الديداوي:  4

 .2000بيروت، لبناف، سنة 
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تحقيؽ التطابؽ بيف عناصر المصطمح الماثؿ مع ، كما تتطمب صناؼالمميزة لصنؼ مف األ
 .(1)سيدرج فيو العناصر القانونية لمصنؼ الذي

ويكوف ذلؾ  ،لوالقانوني العاـ  سياؽفي تحديد ال "لممصطمح"وتكمف أىمية تحديد الطبيعة القانونية  
 ستقرئياونمرجعية حكاـ تمؾ األ فتصبح ،القانوف لتنظيـ ذلؾ المصطمح أفردىاحكاـ التي األ بدراسة

 صناؼ القانونية ينتمي.الى أي صنؼ مف األ الستيضاح
 تأطير إستعماؿالقانوف ل سنياالتي ضوابط يو مجموعة الف "لممصطمح" النظام القانونيأما  ̵

ويعتبر ىذا العنصر أىـ عناصر أي   ،آثاره وقواعد وجوده وزوالوإيضاح شروطو و مصطمح ما ب
ما أف يكوف ىو مصدر ا  فإما أف يكوف ىو محورالتحميؿ و ستغناء عنو ذ ال مجاؿ لإلإمصطمح 

 الطبيعة القانونية لممصطمح. تحديد المفيـو أو
ىو مفتاح المفيـو اإلصطالحي، إذ يحصر إطاره ويحدد معالمو ويقّربو إلى  "التعريف"أما -

المدارؾ بإتاحة التصّور، وتكمف أىمية تعريؼ المصطمح في أنو يميزه ويخصصو فيجعؿ لو داللة 
 . (2)مالزمة لو في لغة العمـ واإلختصاص

ال يتعمؽ بنقؿ العمـو فقط وما توصؿ إليو حقؿ مح القانوني لو وظيفة مميزة، فيو والمصط
نو يشير إلى تسميات مكرسة ضمف جياز أة، إذ يمف معارؼ موضوعية وحقيق اإلختصاص

تقصى المفاىيـ المرتبطة  وحينئذ ،مصطمحات محدد لمفاىيـ أساسية تخص قانونا معينا
وفمسفية تتقاطع فييا األيديولوجيا  منظومة تحكميا خصوصية ثقافية ضمفالمتداخمة بالمصطمحات 

وىنا تكمف صعوبة  ،وأقسامو ال عالقة ليا بالقانوفعتبارات إمع السياسة كتوظيؼ معياري موجو ب
 .متعمقاتو" و رىاباإل"كاديمي مع مصطمح التعامؿ األ

                                                           
 8ص، 2008سنة  تونس، ، مركز النشر الجامعي،ضةو القانون المدني، العقود الخاصة، البيع والمعا ،نذير بف عمو 1
 . 9و
، 2008سنة ، دار السياب لمطباعة والنشر والتوزيع، لندف، بريطانيا، المغة في الدرس البالغي، جمعة عدناف عبد الكريـ 2

: محمد الديداوي، إشكالية وضع المصطمح المتخصص وتوحيده وتوصيمو وتفييمو وَحْوَسبتو، مكتب أنظر كذلك* .105ص
 ومايمييا. 4، ص2003األمـ المتحدة في جنيؼ، سنة 

، سنة ، رسالة دكتوراه طور ثالث، معيد الترجمة، جامعة وىرافمظاىر القمق المصطمحي في الترجمةبوغنة خالدية،  -
 ومايمييا. 15، ص2019

، ورقة بحثية مقدمة في خصائص المصطمحات القانونية العربية واألنجميزية في الوثائق الدوليةصونيا اسمياف حميمي،  -
، 2012معيد الترجمة، جامعة جنيؼ، منشورة في مجمة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية واإلجتماعية، المجمد األوؿ، سنة 

 .3ص
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زاءو  فقد غدا مفيوًما يصعب رسـ خريطة لو، وىو مصدر  اإلرىابكتنفت تعريؼ إالصعوبة التي  ا 
لمخالؼ المستمر في األوساط األكاديمية لعدة سنوات حتى اآلف، بحيث إختار بعض المتخصصيف 

حدد البعض اآلخر عدة أنواع مختمفة مف التعريفات، وكميا في حيف العمؿ بتعريفات مفتوحة، 
سوؼ  الطرح وعمى ىذا .ميز ماىية اإلرىابتستكشؼ وتحاوؿ أف تشمؿ العديد مف العناصر التي ت

 :األتينتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف وذلؾ عمى النحو 
 .للرىابالفرع األول: المفيوم المغوي 

 .في المغة العربية اإلرىاب: تعريف أوال
صميا أ،  و (1)فزعأو  أخاؼفي المغة العربية  "رىبأ"، ومعنى "رىبأ" المزيد والفعؿ "إرىاب"المصدر 

أما الفعؿ المجرد مف  ،«َرّىبَ »وىو المعنى نفسو الذي يدؿ عميو الفعؿ المضعؼ "رىب" بمعنى خاؼ، 
، يرىب، رىبو، ورىًبا فيعني: خاؼ، فيقاؿ: َرِىَب الشيء رىًبا ورىبو أي «َرِىبَ »المادة نفسيا وىو 

عتو، ويشتؽ منو الراىب فيعني إنقطع لمعبادة في صوم« َترىب»خافو، أما الفعؿ المزيد بالتاء وىو 
بمعنى توعد إذا كاف متعدًيا، فيقاؿ ترىب فالًنا: « ترىب»والرىبنة وما إلى ذلؾ، وكذلؾ يستعمؿ الفعؿ 

، وتقوؿ العرب أيضا "اإلرىاب ىو قدع اإلبؿ مف الحوض أي صرفيا عف حوض الماء (2)أي توعده
خافتيا.  بزجرىا وا 

 وال تتعمؽ بالقتؿ  في المغة العربية تستعمؿ عادة لمتعبير عف الخوؼ المشوب باإلحتراـ "لرىبةا"و 
، إذ تختمؼ عف معنى التخويؼ وبث روح الفزع والرعب الناتجيف عف تيديد و الحرب او سفؾ الدماءأ

ي ى« إرىاب«الفرنسية إلى   Terrorisme بالقوة المادية أو الطبيعية، وبالتالي فإف ترجمة كممة
ال يقترناف  أو تدمير الممتمكات والمنشآت ترجمة غير مطابقة لغويا ألف الخوؼ مف القتؿ أو الخطؼ

 "اإلرعاب".، والمصطمح األصح ليا ىو (3)إلرتكابيا مف طرؼ إرىابييف عادة باإلحتراـ

                                                           
، 1374، ص ـ1995سنة لبناف، دار بيروت لمطباعة والنشر،  ،المجمد األوؿ ،لسان العرببف منظور المصري، إانظر  1

 :أنظر كذلك* .1748
 .256، ص ـ1986، سنة دار الفيحاء، دمشؽ، سوريا، مختار الصحاح ،بي بكر بف عبد القادر الرازيإبف إمحمد  -
ص ـ، 2005مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، سنة  ، القاموس المحيط آبادي مجد الديف، الفيروز محمد بف يعقوب -

390. 
: رؤية معاصرة في جريمة قتل الحسين وآل بيت النبوة عمييم السالم، مجيد خضر السبعاوي، السبعاوي زياد محمد 2

 ومايمييا. 53ـ، ص2018الجنائي، المركز العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة  القانوف
، دار النيضة العربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة اإلرىاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العامحممي نبيؿ أحمد،  3

 .20ـ، ص1988
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كما وردت في ، ف الكريـآفي القر  "الرىبة"و "أرىب"و  "رىب" كممات:قد وردت أما في الكتب السماوية ف
  :واحدفي موضع الشريؼ  الحديث النبوي

 لـ يستعمؿ مصطمح )االرىاب( بيذه الصيغة، إنما جاء:فمف القراف الكريـ  -*
 .والرىبنة والتعبد بمعنى: الخشية وتقوى اهلل عز وجل -أ

يى عميكم وأوفوا بعيدي أوف بعيدكم و  التي أنعمتإسرئيل اذكروا نعمتي  يابني )):قولو تعالى*  ا 
 .(40(( )البقرة:فارىبون

 (.13(( )الحشر:نتم أشد رىبة في صدورىم من اهلل ذلك بإنيم قوم ال يفقيون))أل * قولو تعالى:
 (.90)االنبياء:ىم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورىبا(( ))* قولو تعالى:
ورحمة لمذين ىم  ولم سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح وفي نسختيا ىدى))* قولو تعالى:
 (.154(( )األعراؼ لربيم يرىبون
 (.51)النحؿ:َفِإيَّاَي َفاْرَىُبوِن((  ۚ  ))َوَقاَل المَُّو اَل َتتَِّخُذوا ِإلَََٰيْيِن اْثَنْيِن  ِإنََّما ُىَو ِإلٌََٰو َواِحٌد * قولو تعالى:

ِإنَُّيْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت  ۚ  ))َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيىَٰ َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو :* قولو تعالى 
 (. 90)االنبياء:َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا  َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن(( 

 .ناسفي قموب ال ىبةالر بث بمعنى  -ب
(( عين الناس وأسترىبوىم وجاءوا بسحر عظيمألقوا سحروا أمما فلقوا أقال * قولو تعالى: ))

 (.116عراؼ:)األ
 (.32(( )القصص:وأضمم اليك جناحك من الرىب* قولو تعالى: ))

 .عن قتال المسممين ردع العدو الظاىر والمتستربمعنى  -ج
بو عدو اهلل وعدوكم وآخرين أعدوا ليم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترىبون * قولو تعالى: ))

 (.60(( )األنفاؿ:من دونيم ال تعممونيم اهلل يعمميم
ومقصد ىذه اآلية إعداد العدة والتجييز والتدريب وقت السمـ لردع العدو المعمـو والمتستر وزرع الرىبة 

 في نفسو لثنيو بحيث ال يفكر في االقداـ عمى تيديد المسمميف بالحرب والقتاؿ.
: إف اهلل والصواب مف القوؿ في ذلؾ أف يقاؿ(: 276 / 6ية الكريمة )ىذه اآل "الطبري"ماـ وفسر اإل

أمر المؤمنيف بإعداد الجياد وآلة الحرب وما يتقووف بو عمى جياد عدوه وعدوىـ مف المشركيف مف 
: عني بالقوة معنى دوف معنى مف معاني الح والرمي وغير ذلؾ ورباط الخيؿ، وال وجو أف يقاؿالس
وسمـ قد بيف أف ذلؾ مراد بو   عميو اهلل فإف قاؿ قائؿ : فإف رسوؿ اهلل صمى ،قوة وقد عـّ اهلل األمر بياال

ف كاف قد جاء بذلؾ فميس مف الخبر ما قيؿ لو« أال إف القوة الرمي»ولو الخصوص بق : إف الخبر وا 
، ألنو أحد معاني القوة خاصة دوف سائر معاني القوة عمييـ، فإف الرمييدؿ عمى أف مراده بيا الرمي 
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غيرىا، ومف القوة أيضا السيؼ والرمح « دوف»ولـ يقؿ « أال إف القوة الرمي»إنما قيؿ في الخبر 
كمعونة الرمي أو أبمغ مف الرمي فييـ وفي النكاية  ،والحربة، وكؿ ما كاف معونة عمى قتاؿ المشركيف

 .وسمـ  عميو اهلل ىذا مع وىاء سند الخبر بذلؾ عف رسوؿ اهلل صمى ،منيـ
وىو نفس ، أعداءكـ"ترىبوف" أي تخيفوف أعداء اهلل و في تفسير  "ابن العربيأبو بكر "ماـ اإليقوؿ و 

"ترىبوف" بفتح الراء وتشديد الياء يقصد بيا  فإبقوليما  "عبد الوارث"و "رويس" الراوياف ماذىب اليو
  .(1)العرببو عدو اهلل وعدوكـ وىـ مشركو مكة وكفار تخيفوف وترعبوف 

الحرب أو سفؾ دماء ة في القرآف الكريـ لـ تقترف بالقتؿ أو رداو ال فروعوف فعؿ )رىب( و أوالحاؿ 
نما اقترف لفظ )الرعب( بالقتؿ وسفؾ الدماء وادارة الحرب:  مطمقا، وا 

َسأُْلِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن  ۚ  ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَماَلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا * قولو تعالى:)) 
 (.12(( )األنفاؿ:َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُيْم ُكلَّ َبَنانٍ 

ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُيم  ۚ  َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الرُّْعَب  ۖ  َفَأَتاُىُم المَُّو ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا  * قولو تعالى:))
 (. 2(( )الحشر:ِبَأْيِديِيْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اأْلَْبَصارِ 

َأْىِل اْلِكتَاِب ِمن َصَياِصيِيْم َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الرُّْعَب َفِريًقا  َوَأنَزَل الَِّذيَن َظاَىُروُىم مِّنْ  * قولو تعالى:))
 (.26(( )االحزاب:َتْقُتُموَن َوَتْأِسُروَن َفِريًقا

" لـ ترد كثيرا في أحاديث الرسوؿ "رىبف مشتقات الفعؿ المزيد أومف السنة النبوية الشريؼ نمحظ  -
وألجأت ظيري صمى اهلل عميو سمـ المنقولة ولعؿ أشير ما ورد ىو كممة "رىبة" في حديث الدعاء: 

وقد قاـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ بتطبيؽ  أي خوفا مف غضبؾ وعقابؾ، (2)رغبة ورىبة اليكاليك 
أبا "" في الحرب وفؽ المدلوؿ القرآني، فقد أمر عمو العباس في فتح مكة أف يحبس "اإلرىابمفيـو 
"، وأف يوجو كتائب جنود المسمميف لتمر أمامو كتيبة كتيبة، وينسب كؿ كتيبة إلى شعبفي " "سفياف

كاف يسأؿ عف كؿ كتيبة فيقاؿ: ىؤالء بنو فالف، فيقوؿ: ما لي ولبني فالف، ف "أبو سفياف"قبيمتيا، فراح 
عمى النحو الذي يرىبو ويردعو عف بدء القتاؿ،  "أبي سفياف"لذلؾ اإلستعراض تأثيره الفاعؿ في نفسية 

عندىا ركب فرسو ودخؿ عمى قومو يقوؿ: "يا معشر قريش، ىذا محمد قد جاءكـ فيما ال قبؿ لكـ بو"، 
أمر اإلعداد المفضي ؽ وبذلؾ تحق، فكاف لممسمميف ما أرادوا بأف فتحت مكة سمميا ولـ تزىؽ أي روح 

، أي الردع  وقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ مممحا إلى معنى الردع الذي نتج عنو كؼ إلى اإلرىاب

                                                           
، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدي، دار الكتاب زاد المسير في عمم التفسير، أبي الفرج عبدالرحمف بف عمي ابف الجوزي 1

 .221ـ، ص2001، سنة2ف، الجزء العربي، الطبعة األولى، بيروت، لبنا
 ة، دار طوؽ النجا، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، لمحمد ابف اسماعيؿ ابو عبد اهلل البخاري، صحيح البخاري 2

 .58ـ، ص2001بيروت، لبناف، سنة الطبعة األولى، 
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َوُىَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُيْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم  ))أيدي الكفار عف المسمميف وعدـ نشوب الحرب ، قاؿ تعالى: 
 (.24)الفتح:،(1) ((َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَمْيِيْم  َعْنُيْم ِبَبْطِن َمكََّة ِمنْ 

اإلرىاب: بأنو ىو ترويع اآلمنيف وتدمير  فقد عرؼ "الشريؼ باألزىر"مجمع البحوث اإلسالمية أما  
فسادا كرامتيـ اإلنسانية بغيا و اتيـ و حريوأعراضيـ و االعتداء عمى أمواليـ مصالحيـ ومقومات حياتيـ و  ا 

أف اب األثيـ أف تبحث عف المجرميف و ومف حؽ الدولة التي يقع عمى أرضيا ىذا اإلرى ،في األرض
 .(2)تقدميـ لمييئات القضائية لكي تقوؿ كممتيا العادلة فييـ"

عدواف ال" إلرىاب بأنول ؽ عف منظمة المؤتمر اإلسالمي تعريفا ثالمنب اإلسالمي وقد قدـ المجمع الفقو
أو معنويا الصادر مف الدوؿ أو الجماعات أو األفراد عمى اإلنساف، دينو  أو التخويؼ أو التيديد ماديا

 .(3)أو نفسو أو عرضو أو عقمو أو مالو بغير حؽ بشتى صنوفو..."
 " تعني خاؼ وفزع.رىب، رىبة، رىباأف " في المغة واألعالـ المنجد قاموسوقد جاء في  -
 لقاء المتفجرات ا  فقد عرفو بأنو رعب تحدثو أعماؿ العنؼ مثؿ القتؿ و  الرائد المعجمأما  -

 أو التخريب.
ؼ والتيديد والحكـ اإلرىابي الذي يقـو عمى نفقد عرفو بأنو األخذ بالع المعجم العربي الحديثأما  -

 أعماؿ العنؼ.
سبيؿ العنؼ  عمى الذيف يسمكوفبكونيا وصؼ يطمؽ  رىابيون"اإل فقد عرؼ " المعجم الوسيطأما  -

 واإلرىاب لتحقيؽ أىدافيـ السياسية.
ومنو فإف معنى اإلرىاب في المغة العربية  يأخذ أصميف عاميف األوؿ يدؿ عمى كؿ مف سمؾ سبيؿ 

  .(4)العنؼ لتحقيؽ غرض سياسي واألصؿ الثاني يقصد بو: اإلخافة واإلرعاب واإلسترىاب واإلفزاع
 اإلنجميزية:الفرنسية و ف اإلرىاب في المغتين : تعريثانيا

مجموعة أعماؿ العنؼ التي ترتكبيا "رىاب بأنو الفرنسية اإل Larousseتعرؼ موسوعة "الروس" 
ستخداـ اإل"نو أكما يعرفو ب، "رىابي ىو الشخص الذي يمارس العنؼاإل"و ،"المجموعات الثورية

بث "رىاب بأنو فقد عرؼ اإل Le Robert، أما قاموس "المنيجي لمعنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية
 نظاـ " عرؼ إرىاب الدولة كونوو  ،"لمخوؼ الجماعي في نفوس الجماىير لمتغمب عمى مقاومتيا

                                                           
 .221، ص2005، مطابع سجؿ العرب، القاىرة، ج ـ ع، سنة االسالم وتيمة االرىابعزوزي احسف،  1
: دراسة عممية حوؿ ظاىرة التطرؼ الديني، دار محمد األميف، دمشؽ، سوريا، ظاىرة التطرف الدينيجراد سفير أحمد، ال 2

 .71، ص2009سنة 
 .185، ص2006، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف، سنة أفكار لمحوارعبد العزيز بف عثماف تويجري،  3
سنة  بحث مقدـ في مؤتمر اإلسالـ والتحديات المعاصرة، ،مفيوم اإلرىاب بين اإلسالم والغرب ،محمود يوسؼ الشوبكي 4

 .25، ص2007
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 ستعماؿ العنؼإستخداـ تدابير الطوارئ المقرونة بإو عمى أو عممية سياسية قائمة عمى التخويؼ أ
، أما القواميس المختصة في العمـو "األمفنعداـ إلمتأثير عمى السكاف بإثارة الرعب والفزع وخمؽ مناخ ب

مرحمة "رىاب بكونو اإل فقد عرؼ كالقاموس الفرنسي لمفكر السياسيالسياسية والدراسات اإلستراتيجية 
ف كاف ىذا التعريؼ  "تخاذ تدابير لترويع العدو وتدميرهإيتـ خالليا  أقرب منو "لمرعب" مف اإلرىاب، وا 
فقد عرؼ اإلرىاب  قاموس "اإلستراتيجية"أما ، "Terrorisme"مدخؿ خاص بمفظ لعدـ وجود 

قاموس "الفكر بكونو:"حالة نفسية مف الخوؼ المتعاظـ"، في حيف أف اإلرىاب ىو "فعؿ مادي"، أما 
: "كعمؿ عنؼ فظيع ولكف لفترة وجيزة فيعرؼ اإلرىاب عمى أساس أنو ظاىرة سياسية اإلستراتيجي"

الفرنسي فقد عرؼ اإلرىاب  قاموس "العموم اإلجتماعية"، بينما القتاؿ"ييدؼ إلى كسر إرادة العدو في 
نوع خاص مف اإلستبداد غير المقيد بقانوف أو قاعدة وال يعير إىتماما بمسألة أمف ضحاياه وىو "بأنو 

يوجو ضرباتو التي ال تأخذ نوعا موحدا إلى أىدافو المقصودة لغرض خمؽ جو مف الرعب والخوؼ 
إقترف تعريفو قد بالمغة الفرنسية  "Terrorisme" لفظ أف  والمالحظ، (1)اومة الضحايا"وشؿ فعالية ومق

 بالقمع الوحشي ـ(، وبالخصوص "الترعيب"1789بعوامؿ تاريخية تتعمؽ بتركة تجربة الثورة الفرنسية )
ما  ، بالرغـ مف أف اإلرىاب غالباالذي كاف يمارسو النظاـ السياسي أنذاؾ ضد الثورييف ومعارضيو

 .(2)يتجاوز المبادرات المعزولة ليصبح "إستراتيجية تفرض اإلستعماؿ الممنيج لمعنؼ"
معنؼ ل المادي ستخداـاإل": اإلرىاب بأنوفيعرؼ   Oxfordأكسفورد"" قاموس المغة اإلنجميزية أما

كما يمكف لمحكومة إستعمالو لغرض  ،فاعؿجبار الحكومة عمى التأو إل لتحقيؽ أغراض سياسية
إلستخداـ المحسوب لمعنؼ أو التيديد بو بأنو: ا وكسفورد"أ"القاموس المرجعي ، بينما عرفو "الترىيب

 ب الحكومات أو المجتمعات في سعيوإلى إكراه أو ترىيبشكؿ عاـ ييدؼ اإلرىاب و  لبث الخوؼ
بالمناسبة نفس التعريؼ المعتمد مف طرؼ وزارة  ، وىو(3)لتحقيؽ أىداؼ سياسية أو دينية أو أيديولوجية

فقد عرؼ  Webster New International Dictionary"وبستر"أما قاموس ، الدفاع األميركية
شكؿ  عمؿ مف أعماؿ الترويع أو حالة الترويع، ونظاـ قائـ عمى الترويع، وكذلؾ ىو "رىاب بأنو:اإل

، بينما يعرفو "سياسة ترىيب كؿ ىوو  ،الترىيبحكومة بواسطة لممف أشكاؿ الحكـ أو معارضة 
 ستعماؿإستخداـ القوة أو العنؼ أو التيديد باإل: "بأنو American Heritage Dictionaryقاموس

                                                           
1 Gérard Chaliand, Arnaud Blin, The History of Terrorism: From Antiquity to ISIS, University of California 

Press, USA, Year 2016, P:100.      :أنظز كذلك* 

-  Dictionnaire de Paris, Editions Larousse, Paris, France, Annee :1964, P       

 - Gould julius, Colb william, A Dictionary of Social Sciences, The Free Press of Glencoe, Year 1964, P:71. 
2
 Jack P. Gibbs, Conceptualization of Terrorism, American Sociological Review, Published By: American 

Sociological Association, Vol: 54, No: 3, Year 1989, P: 329-     
3
Alex Schmid, Terrorism the Definitional Problem, Case Western Reserve , Journal of International Law, 

Cleveland, Ohio, USA, Volume36, Issue2, Year: 2004, P:377.  
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 غير القانوني ليما مف قبؿ شخص أو مجموعة منظمة ضد األشخاص أو الممتمكات بقصد ترىيب 
 قاموس"، أما غالًبا ألسباب أو سياسات أيديولوجيةأو إكراه المجتمعات أو الحكومات، ويحدث ذلؾ 

Merriam Webster إلستخداـ المنيجي لإلرىاب خصوصا كوسيمة  لإلكراه" فقد عرفو بأنو:" ا
العنؼ خاصة ضد الدولة أو الجميور كوسيمة بإستخداـ وكذلؾ "اإلستخداـ غير القانوني أو التيديد 

لؾ "ىو نشاط عصابات عنيؼ وترىيب لمشارع"، ىذا وقد وكذ ذات دوافع سياسية لميجـو أو اإلكراه"
إستخداـ العنؼ مثؿ بأنو: " Longman Dictionary of Contemporary Englishعرفو: 

فعرفو  Collinsقاموس ، بينما القصؼ أو إطالؽ النار أو الخطؼ لمحصوؿ عمى مطالب سياسية"
لتحقيؽ أىداؼ سياسية أو إلجبار الحكومة عمى إستخداـ العنؼ، وخاصة القتؿ والتفجير،  عمى أنو:"

تعطي فكرة قاعدية فقط أنيا  "األنجميزية"، والمالحظ عمى التعاريؼ السابقة بالمغة (1) "فعؿ شيء ما
الصيغ المعقدة التي  تضمنياال تشمؿ جميع العناصر المحتممة التي تو  "لممصطمح"تخص الفيـ العاـ 

، كما العامة والخاصة الوطنية واإلقميمية والدولية المؤسسات وغيرىـ مفباحثيف تـ تجميعيا مف قبؿ ال
أستعممت أساسا لإلشارة إلى فترة "الثورة الفرنسية"  "Terrorisme"أف ىذه التعاريؼ تقترح أف كممة 

في  مصطمحستعماؿ الإف أـ، إال 1794ـ إلى غاية 1793مابيف  حقبةالمعروفة بعيد الرعب خالؿ ال
ف القاموس ألى كوف إي فيقصد بو ظاىرة حديثة غير مرتبطة بفترة تاريخية معينة، إضافة عصرنا الحال
ىو و  و التخويؼأرىاب لغرض الترىيب ستخداـ الحكومة لإلإمكانية إشار إلى أقد  Oxfordاالنجميزي 

النشاط التخريبي رىابي في بينما تتجو البقية إلى تحديد الفعؿ اإلما يتوافؽ مع أراء العديد مف الباحثيف 
رىاب تاريخيا الذي تقـو بو فواعؿ غير حكومية، إال أنو مف الثابت كما رأينا في المبحث السابؽ أف اإل

بينما اآلف ، ضد مواطني الدولة السمطات الرسمية مف مظاىر السموؾ الحكومي الذي ترتكبو ايعد نوع
وتتقاطع القواميس ، داؼ المدنييففينظر إليو بإعتباره إستراتيجية مباشرة ضد الحكومات بإستي
البعد السياسي لإلرىاب يعد في نظر فاألنجميزية في إضفاء الصبغة السياسية عمى أىداؼ اإلرىاب، 

فاإلرىاب مف خالؿ  خرى،األ شكاؿ العنؼأالمختصيف الميزة الخالصة لو ويسمح بتمييزه عف بقية 
ىداؼ سياسية أو إيديولوجية، فاإلرعاب لتحقيؽ أيقترف عموما بالتخويؼ واإلرعاب  التعاريؼ السابقة

وىذه ىي الخاصية التي تميز و، في غيابعماؿ ال يقوموف بيا أخريف لمقياـ بييدؼ إلى دفع اآل
الفواعؿ غير الحكومية كالقراصنة وتجار المخدرات الذيف يشغميـ ىدؼ تحقيؽ "اإلرىابي" عف غيره مف 

 كومات وسطوتيا فضال عف إنعداـ اليدؼ السياسي أرباحيـ المادية الخاصة عف مقارعة الح
نو ال يوجد مف بيف التعاريؼ الواردة في القواميس أ، والمالحظ أو االيديولوجي في نشاطيـ اإلجرامي

                                                           
1
 Richard S. Hess, Elmer A. Martens, War in the Bible and Terrorism in the Twenty-first Century, Edition: 

Eisenbrauns, Indiana, USA, Year: 2008, P       
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فراد غير المقاتميف كما يعتقده و األأالمدنييف االرىاب يشترط إستيداؼ أف المرجعية أعاله ما يشير إلى 
والمتخصصيف الذيف يروف أف أحد خصائص الجريمة اإلرىابية ىو إستيدافيا العديد مف الباحثيف 

المباشر ليدؼ مدني، وخالصة فإف التعاريؼ الواردة في مجمؿ القواميس والموسوعات والمعاجـ 
 ستعماؿ المعاصر لممصطمح. السابقة بالمغات الثالث لمصطمح اإلرىاب ال تصؼ بشكؿ كاؼ اإل

نخمص إلى أف  نامف لفظ اإلرىاب يمكن والقواميس والموسوعات عاجـبعد ىذا العرض لموقؼ المو 
 اآلتي:

العنؼ المشتؽ مف كممة لمدلولو عمى رحيا شعمى معنى اإلرىاب وتعبر في  الثالث المغات تتفؽ *
 الرعب.

المعاصرة حتى  ياستعماالتبإالجريمة اإلرىابية اإلرىاب واإلرىابي و * تستخدـ المغات الثالث تعابير 
 كانت المغة الفرنسية توظفيا بالتزامف مع مدلوليا المرتبط بالسياؽ التاريخي لمثورة الفرنسية. واف
 فإنو يصؼ أفعاؿ أعدائو  ىذا المصطمح طرؼ زدرائي، عندما يستخدـإاإلرىاب مصطمح * 

 ف مرتكبيا استثنى نفسوأو  فتقر إلى التعاطؼ البشريتو  ومقيتةوحشية ة شرير  أفعاؿبأنيا  أو خصومو
كما  أسوأ مف الحرب أو التعذيب أو القتؿ في النفوس اإلرىابأثر يعتبر  ، كمامف الجنس اإلنساني

ىو محفوؼ بالمعاني و متحقير ل كذلؾ المصطمح رأينا في جرائـ الجيش األميركي في العراؽ، ويستغؿ
 .السمبية والميينة

 .المفيوم الفقيي للرىاب: الفرع الثاني
 داللتوتتطمب مقاربة المفيـو الفقيي لإلرىاب تحديد اإلطار المالئـ لضبط منيجية سميمة لصياغة 

بياف أثر تو  عممية،ال سيما إطار التجديد والمواكبة كمحاولة بالمصطمحات القريبة المعّبرة  تعزيزهو 
القانونية المرتبطة ة يعمى البنية المعرفالشارحة والمصطمحات  الصحيح مفيـوفي بناء ال إختالؿ المنيج

ذا ف المفيـو ىو المدخؿ المرجعي لألفكارأ، ذلؾ باإلرىاب خمؿ في المصطمح ينتج المفيـو  إلتبس، وا 
حيث ال يمكف حؿ أي مشكمة بترتب عميو مف اآلثار فيما بعد، ت ويقع الخطأ  تبعا لذلؾالمعّبر عنو، و 

ـّ تفكيؾ البنية المفاىيمية ليذه  فالمصطمح مرف ومطاطي، رىاب ، وتطبيقا عمى اإلالفكرةفكرية إال إذا ت
ففي نظر القانوف فإف اإلرىاب بال شؾ  ،ويعتمد مفيومو عمى المستخدـ والمتمقي والسياؽ السياسي

جريمة جنائية، إال أف السياسي يعتبرىا جريمة سياسية، أما رجؿ الديف فيعتبرىا جريمة بدافع ديني 
بيف السياسة والقانوف والحياة  ةومنو فإلستكشاؼ العالق، دياف السماويةوثمرة لصراع وجودي لتواتر األ

فأخذ بعضيا بالمنيج  ،اإلرىاب مفيـوفي تحديد المناىج تباينت لتأطير مفيـو اإلرىاب  المدنية
الذي يركز عمى الجوانب القانونية والقضائية  "المعياري"بالمنيج  اآلخرأخذ بعضيا ، و "التحميمي"
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بينما ترى مناىج جديدة  (1)"التركيبي"أي المنيج  األخر بيف المنيجيف السابقيفأخذ البعض و  ،لإلرىاب
ف الباحثيف أعمما  ،مدخؿ ميـ لصياغة مفيـو مستقر لو "رىابياإل"أف رصد الدوافع األخالقية لمسموؾ 

تعريؼ لمفيـو  260عف مايزيد  "الفقياء" والمنظمات الدولية والوكاالت الحكومية حوؿ العالـ قد إبتكروا
القيمة السياسية لممصطمح بالنسبة موضحا أف بتأريخيا " Alex Schmidtد قاـ الباحث "قرىاب و اإل

 .(2)ستمرت في الغمبة عمى التعريؼ القانوني لوإنفراد إلمدوؿ عمى 
 .في تعريف اإلرىاب تحميل المضمونأوال: منيج 
تحميؿ المضموف الذي مف خالؿ  عمى سبيؿ الحصر األعماؿ اإلرىابية تعدادعمى  منيجيعتمد ىذا ال

يفسر بدقة وموضوعية وبشكؿ منيجي محتوى الوقائع وسياقيا وكذا األطراؼ المشاركة فييا والوثائؽ 
 والنصوص والمالحؽ الداعمة )صور، فيديو، مراسالت...( لتحديد األنماط والموضوعات والمعاني

الخاصة  تفاقية الدولية األولىاإل في صياغة بنود المنيج قد أخذ بيذاو  ،المرتبطة بالسموؾ اإلرىابي
 بعض الوثائؽ الدوليةقدمت كما  ،خالؿ حقبة عصبة األمـ ـ1937سنة  والمعاقبة عميو اإلرىاب بمنع

ـ تعريًفا واضًحا لإلرىاب، لكف القرار اإلطاري عف 1977اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب لسنة ك
ـ إقترح تعريًفا واسعا مستخدما 2002جواف  13اإلتحاد األوروبي الصادر في مكافحة اإلرىاب لمجمس 

وىو نفس نيج إتفاقية منع ومكافحة اإلرىاب المعتمدة مف طرؼ منظمة الوحدة  المنيج التحميمي
فاقيات تفاقات واإلتعداد معظـ اإلأعتمد ىذا المنيج إلقد و  ،(3)ـ1999جويمية  01اإلفريقية في 
وصؼ الجريمة اإلرىابية مف خالؿ آثارىا تجنبا  قميمية نظرا لتركيزه عمىالدولية واإلوالمعاىدات 

 . (4)المقترف بمصالح الدوؿ وتضارب توجياتيا لممفيـو لتعقيدات التوظيؼ السياسي
 .اإلرىاب في الفقو المقارن -أ/

رىاب أكاديميا مف طرؼ الفقياء والباحثيف تعد مشكمة مفاىمية ومنيجية ف دراسة اإلأكما رأينا سابقا ب
ف أكادميوف نقدا لنتائج بحوثيـ وأىميا كوف فمنذ بداية السبعينيات مف القرف الماضي واجو األ مركبة،

                                                           
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ، مراجعات فكرية وحموؿ عممية، أبحاث المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرىاب  1

: أسامة الغزالي حرب، مواجية اإلرىاب، دار نيضة أنظر كذلك. *23، ص1103، سنة 1المممكة العربية السعودية، حجـ 
، ظاىرة االرىاب : إكراـ بدر الديفأنظر كذلك. *38، ص1111مصر لمطباعة والنشروالتوزيع، القاىرة، ج ـ ع،سنة 

 .8ـ، ص0880دار الثقاة العربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة  السياسي،
2 Alex Schmid, Terrorism the Definitional Problem, op.cit, P:375-     See also: Kamala Kelkar, When it 

comes to defining ‘terrorism,’ there is no consensus, Article on   https://www.pbs.org/newshour/nation/defining-

terrorism-consensus. (Feb 26, 2017). 
3
 Le Cadre Juridique Universel Contre le Terrorisme, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, 

service de la prevention du terrorisme, Module2, Vienne, Autriche, Annee : 2010, P       See also : 

https://au.int/en/treaties/oau-convention-prevention-and-combating-terrorism.(May 24, 2017). 
4
  Berg L, Bruce, Qualitative Research Methods for the Social Sciences (7th ed.), Boston, USA, Edition: 

Allyn & Bacon, Year: 2009.   

https://www.pbs.org/newshour/nation/defining-terrorism-consensus
https://www.pbs.org/newshour/nation/defining-terrorism-consensus
https://au.int/en/treaties/oau-convention-prevention-and-combating-terrorism
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عمى تطور البحث  مثبطاثيرا أرىاب وماذا يشكمو بالضبط مازالت تمارس تنقاشات ومناظرات تعريؼ اإل
المحدودة وغير مؤكدة عتماد المفرط عمى المصادر الثانوية ضافة إلى اإلإالمجاؿ مف المعرفة، في ىذا 
واإلنطباعية السطحية نظرا لطابع السرية  وما يرتبط بيا مف غمبة منيج المراجعة السرديةالدقة 

 -يقيةما أعاؽ كثيرا تطوير رؤيا قائمة عمى أسس أمبر ، الرئيسية األولية المضروبة عمى المصادر
إال أنو لتعريؼ اإلرىاب،  والمطروحة ميؿ عدد ال يحصى مف المحاور المحتممةظتجريبية وعزز مف ت

ـ ظيرت تغييرات إيجابية ونضج 2001سبتمبر 11وبالخصوص بعد في أواخر القرف العشريف مؤخرا 
بحيث  المرموقةو  ىذا المجاؿ مف البحث وغدا تخصصا أكاديميا يدرس في الجامعات العريقةفي 

أساسا  عمى المعايير العمميةأومراعاة وتحميميا وجمع البيانات  واإلحصائية أصبحت المقاربات الكمية
الخبراء والعدد القميؿ جدا لمفقياء المتفانييف حاجزا منيجيا  بعضوبالرغـ مف ذلؾ بقي ، لمبحث

التعبير عف ىذا إلى ـ 2014عاـ "ساغمان"  بخصوص جودة البحث العممي، وىو ما دفع بالعالـ
، وبغض النظر عف مواقؼ الفقياء والباحثيف (1)الواقع بقولو "وكأف البحث في ىذا المجاؿ الزاؿ راكدا"

مراجعيا مف البيانات المجمعة حتى عاـ رىابية تستمد فإف ما تعتمده األبحاث الراىنة حوؿ الظاىرة اإل
    كمنطمؽ عممي. ـ2016

مف جامعة "إنديانا" بالواليات المتحدة االمريكية  "سيمون جيفري"الباحث  مف قبؿ توصؿىذا وقد 
تعريؼ مختمفا لإلرىاب موجودة بيف الفقياء  212ـ إلى نتيجة أف ما ال يقؿ عف 1994سنة 

"Scholars"  ،تعريؼ منيا إستخدمتو السمطات الحكومية ومؤسسات  90مف مختمؼ أنحاء العالـ
بيولندا  "ليدن"مف جامعة  "يونقمان"و "شميد"صؿ الباحثاف "منظمات" أخرى بشكؿ متكرر، بينما تو 

وقاما بتحميؿ التراكيب  رىابكاديمي ورسمي لإلأتعريؼ  100ـ إلى جمع مايزيد عف 1988سنة 
ظير بينما منيا، % 83.5فيـو العنؼ ظير في ف مأصطالحية والمفاىيمية فييا وتوصموا إلى اإل

% 51%منيا، أما التسبب في الرعب والخوؼ فظير في 65رىاب في البعد السياسي كيدؼ لإل
% نسبة 17.5% منيا، بينما شكمت 21ستيداؼ العشوائي وغير المميز فظير في منيا، بينما اإل

والحاؿ أف الباحثاف السابقاف قاما إيذاء الضحايا المدنييف وغير المقاتميف واألجانب غير المقيميف، 
سنة  "ميراري أريل"لى ىذه النتائج، بينما توصؿ الباحث لموصوؿ إ بتحميؿ محتوى التعريفات

نو في بريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية تظير ثالث عناصر مشتركة ـ إلى أ1993
رىاب وىي: إستخداـ العنؼ، واألىداؼ السياسية، وىدؼ نشر كاديمية لإلموجوده في التعاريؼ األ

                                                           
1
  Marc sageman, the Stagnation in Terrorism Research, Terrorism and Political Violence Journal, Taylor and 

Francis Groupe, Abingdon, UK, Volume   , Issue №    , Year      , P     . See also: Marc sageman, 

Understanding Terrorist Networks (      and Leaderless Jihad & Terror Networks in the Twenty-First 

Century (2008). Same references. 
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، وبالرغـ مف ذلؾ فقد حاوؿ العديد مف الباحثيف تعريؼ (1)المستيدفيفالرعب والخوؼ بيف األفراد 
أصبح حدثا متكرر ف ىذا الموضوع أبالرغـ  نيـ لـ يتوصموا إلى تعريؼ مقبوؿ تماما،أال إ رىاباإل

المستخدمة مف طرؼ العمماء والباحثيف  الفقيية يوميا وقد توصمنا إلى جمع عدد مف التعاريؼ
 ومنو:اثيـ العممية الموثقة والمنشورة ومجاؿ إختصاصيـ الدقيؽ المتخصصيف طبقا ألبح

 ، وىو أسموب قتالي، : " اإلرىاب ىو إستخداـ العنؼ أو التيديد بإستخداموتعريف والتر الكوير -
أو إستراتيجية لتحقيؽ أىداؼ معينة وييدؼ إلى إثارة حالة قاسية مف الخوؼ لدى الضحية ال 

 اإلنسانية، ويعد اإلشيار عامؿ أساسي في إستراتيجية اإلرىاب".تتماشى مع القواعد 
: "اإلرىاب سياسي مف حيث األىداؼ والدوافع، عنيؼ أو ييدد بالعنؼ بروس ىوفمانتعريف  -

تتجاوز الضحية  كوف لو تداعيات نفسية بعيدة المدىتعمى نفس القدر مف األىمية، مصمـ ل
 المباشرة 
 يميز)ال  مريةآيتخذ بنية خمية ت، وتنفذه منظمة ذات تسمسؿ قيادي محدد أو المبتغى أو اليدؼ

 ".أو كياف غير حكومي إقميمية( ، وترتكبيا مجموعة أو شارات موحدةأعضاؤىا زًيا 
مف األعماؿ العنيفة  يمع واإلضطراب: "اإلرىاب أسموب مثير لمأليكس شميد وألبرت يونقمان -

 سباب شخصية ، ألسريةجماعة أو جيات حكومية  )شبو(  ، يستخدمو فرد أوالمتكررة
األىداؼ المباشرة لمعنؼ ليست ىي  -غتياؿعمى عكس اإل-تكوف، حيث أو إجرامية أو سياسية

 ختيار ضحايا العنؼ بشكؿ عشوائي )أىداؼ لمفرصة( إيتـ بشكؿ عاـ  ،األىداؼ الرئيسية
 ."مرسائؿلوتكوف بمثابة مولد  المستيدفيف،نتقائي )تمثيمي أو أىداؼ رمزية( مف السكاف إأو 
مف التعاطؼ معينة : "اإلرىاب ىو إستخداـ العنؼ إلثارة الوعي، إلثارة مشاعر ديفيد رابوبورت -

 ".واالشمئزاز
 : "اإلرىاب ىو إستخداـ العنؼ ضد أىداؼ مدنية عشوائية مف أجؿ الترىيب يونا ألكسندر -

 ".تحقيؽ أىداؼ سياسيةنتشار لغرض أو لخمؽ خوؼ واسع اإل
: "لقد تطور تعريؼ اإلرىاب بمرور الوقت، لكف أىدافو السياسية والدينية ستيفن سمون -

 (2) واأليديولوجية لـ تتغير مف الناحية العممية"

                                                           
1
 Simon D, Jeffrey the Terrorist Trap, Edition: Bloomington: Indiana University Press, USA, Year: 1994, P: 

   -     See also: Schmid Alex, & Jongman Albert, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, 

Concepts, Data Bases, Theories, and Literature, Amsterdam, Holland, Edition Transaction Book, Year:1988, 

P:351-     See also: Merari Ariel, Terrorism as a Strategy of Insurgency, Terrorism and Political Violence, 

Year: 1993, P: 213–     
2 Walter laqueur, the Age of Terrorism,  

nd
 edition, Editor little & Brown, Boston, USA, Year 1987, P: 143. 

See also: Bruce Hoffman, Inside terrorism,  
nd

 edition, Columbia University Press, Newwyork, USA, P: 43. 

- Schmid Alex, & Jongman Albert, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Op.Cit. P: 28. 
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جامعة  مف "ديفيد شانزار"و ،جامعة لندفمف  "ماكس تايمور" رواد البحث العممي ىذا وقد قدـ
"صوفيا ومف جامعة بينسيمفانيا،  "كالرك ماك كولي"و يزميمو  مريكية،بالواليات المتحدة األ "سانفورد"

مف  "كينيث انديرسون"، وجامعة بوسطف مف "جيسيكا ستارن"، وميريالندجامعة مف  موسكالينكو"
غمبيـ أفي مجمميا منيج تحميؿ المضموف، ويرى  إحتوترىاب تعاريؼ فقيية لإلكمية واشنطف لمقانوف، 

رىاب قد وصؿ مرحمة النضج ف البحث العممي في مجاؿ اإلأ "مارك ساغمان"ليو إعكس ماذىب 
مواؿ ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى تدفؽ األحواليا أ حسفأصبحت الدراسات التي تعنى بو في أو 

مصادر البيانات  قتساـا  ، و كفاء المتخصصيفبحاث وزيادة عدد الباحثيف األجراء األالضرورية إل
، مع الباحثيف التي تفتقر لمدقة المنيجية الموجودة لدى أجيزة المخابرات الرئيسية الموسومة بالسرية

                              الفرد لمجوء إلى ممارسة العنؼ يدفع الذيلسؤاؿ االشكالي "مااوأصبح باإلمكاف مقاربة اإلجابة عمى 
نو ال أرىابي نخمص إلى كوف التي عنت بتحميؿ مضموف الفعؿ اإل التعاريؼ، ومف ىذه (1)السياسي"

نساف، فالتعاريؼ تميؿ عموما إلى عكس رىاب فيو بناء مف صنع اإلتوجد ماىية جوىرية لمفيـو اإل
ف إنصب التركيز في مجمؿ التعاريؼ السابقة عمى العنؼ إىتمامات الفقياء القائميف عميو،  حتى وا 

عمى سبيؿ المثاؿ قاـ  "فآرييل ميراري" كنموذج لمصراعف البقية ركزوا عميو إف ،كنموذج لمتواصل
ف الفقياء الغربييف قد أبالتمييز بيف عناصر الحرب التقميدية وحرب العصابات واإلرىاب، كما نمحظ 

، التيديد بالعنفو إستعمال القوةو كالدافع السياسي دنى مف القواسـ المشتركةجمعوا عمى الحد األأ
بتنوع و إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف معظـ ىؤالء الفقياء ، دور اإلعالم في اإلشيار للرىابوكذا 

رىابية تخصصاتيـ األكاديمية قد أغفموا االشارة إلى مجموعة مف العناصر نراىا مقترنة بالجريمة اإل
 وآثارىا وىي:

                                                                                                                                                                                     
- Rapoport David.C, the Government is up in the Air over Combating Terrorism, National journal, Year: 

1977, Volume: 9, P: 1853-      

- Alexandre Yonah, International Terrorism National Regional and Global Perspective, Preager edition, 

Newyork, USA, Year: 1976, P: 14. 
1 Kenneth Anderson, Readings: Marc Sageman, on Stagnation in Terrorism Research, Article appeard on: 

LAWFARE, Published by the Lawfare Institute, on the site: https://www.lawfareblog.com/readings-marc-

sageman-stagnation-terrorism-research  (             See also: Alex P.Schmid, comments on Marc segeman’s 

polemic, Terrorism and Political Violence Journal, Volume   , Issue №  , Year     , P        

- Andrew silke & Jennifer Schmidt Petersen, the Golden Age what the 100 most Cited articles, in Terrorism 

Studies tell us, Terrorism and Political Violence Journal, Volume   , Issue №;  , Year     , p       

- Gary lafee, Joshua D. freilich, Editiors introduction: Quantitative Approaches to the Study of Terrorism, 

Journal of the Quantitative Criminology, Volume   , Issue №  , Year     , p   -   

- Avishag Gordon, can Terrorism become a Scientific Discipline: a Diagnostic Study, Journal of Critical 

Study on Terrorism, Volume  , Issue №  , Year     , P     -     

- Gilbert Ramsay, why Terrorism can but should not be Defined, Journal of Critical Study on Terrorism, 

Volume 8, Issue №  , Year     , P     -     

- Andrew Silk, The Impact of 9/11 on research on Terrorism, in Mapping Terrorism, Research: State of the 

Art, Gaps and Future Directions, Magnus ranstorp Edition, newyork, USA, Year: 2007, P:81. 

- Alex P. Schmid, Political terrorism, a Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Letterature, 

New Brunswick Edition, Transaction Books, Amesterdam, Holland, Year:1982, P:418. 

https://www.lawfareblog.com/readings-marc-sageman-stagnation-terrorism-research
https://www.lawfareblog.com/readings-marc-sageman-stagnation-terrorism-research
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 والتوقع بحدوث الجريمة ذات الطابع اإلرىابي. التنبوء صعوبة -
 العمميات اإلرىابية وتسمسميا وأخذىا لطابع الحممة اليجومية في بعض األحياف. تكرار -
 كميزة لمجريمة اإلرىابية. الالشخصيوالطابع  العشوائية -
 عدـ تحديد طبيعة الجناة أو الضحايا. -
 عدـ التركيز عمى الدوافع األخرى مف غير السياسية. -
 التعاريؼ. عدـ ذكر األىداؼ غير المقاتمة ضمف-
التحريض، : لمستعممةساليب والتكتيكات اوغير األخالقية لألالإلنسانية عدـ ذكر الطبيعة اإلجرامية  -

التفجير اإلنتحاري، الطعف الجماعي، الدىس الجماعي، التسميـ،  اإلبتزاز، أخذ الرىائف، اإلختطاؼ،
 ....، تمغيـ الجثثإستعماؿ أسمحة التدمير الشامؿ، إستخداـ القصر والنساء في العمميات اإلرىابية

اإلرىاب أرض محفوفة بالمخاطر بالنسبة ": "مف أف (1)"والتر الكيور"ومنو تتبيف دقة مقولة الفقيو 
ن يشمل جميع ضروبو أرىاب يمكن ، وأنو ال يوجد تعريف لل السطحيين والمعممينلممبسطين 
غالًبا ما تكوف خيارات الفقياء بيف توسيع المفيـو ، ومع ذلؾ فإنو "التي ظيرت عبر التاريخومشتقاتو 

عمى سبيؿ فبتكار مصطمح جديد لتغطية نطاؽ أوسع مف األنشطة والمشتقات، إإلى درجة الغموض أو 
، كما يتحوؿ اإلرىابيوف إلى مقاتميف مف مد إلى صراع منخفض الشدةالمثاؿ يتحوؿ اإلرىاب طويؿ األ
"ياسر ، وىو ما عبر عنو الرئيس الراحؿ "العراؽ"و "ليبيا"و "سوريا"أجؿ الحرية كما ىو الحاؿ في 

بالنسبة لشخص ما ـ :"إف اإلرىابي 1972ماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ أفي خطابو  عرفات"
 "بيل كمينتون"، وأيده في ذلؾ الرئيس األمريكي ىو مقاتؿ مف أجؿ الحرية في رأي شخص آخر"

بقولو:" مف يعد إرىابيا في وجية نظر أحدىـ يعد بطال أو مناضال مف أجؿ الحرية مف وجية نظر 
جماال تميؿ (2)آخر" أن الجريمة اإلرىابية ار عموما إلى إعتب المدرسة الفقيية الغربية واألمريكية، وا 

"وفؽ  ،الديمقراطية تميز بالعنف الشديد ضد الدولةتىي نشاط بشري صادر عن كيانات منظمة 
ف  فعاليا العدوانيةالنموذج الغربي" وال يشمؿ ىذا التوصيؼ سموؾ الدولة القائـ عمى العنؼ وأ حتى وا 

تعمؽ األمر بقتؿ أو تجويع أو حصار أو تشريد مالييف البشر اآلخريف، مما يدؿ عمى غمبة المقاربة 
 نسانية.الذاتية والمصمحة الضيقة ليذه الدوؿ حتى عمى اإلعتبارات اإل

 
 
 

                                                           
1
 Walter  Laqueur, the Age of Terrorism, Op.Cit. P: 11. 

2
 Brinder Pal Singh Sehgal, Global terrorism: Socio Politico and Legal Dimensions, Deep & Deep 

Publications, New Delhi, INDIA, Year: 1996, P: 360.   
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 .قميمياإلالوطني و  رىاب في الفقواإل  -ب/
عرفو بكونو: "ىو  "محند برقوق"فاألستاذ  اإلرىاب تعددت تعريفات والعربي عمى المستوى الوطني

تيديد عالمي اإلنتشار بأساليب أو صيغ مختمفة التعابير والتوضيحات وىو ظاىرة تاريخية باإلضافة 
إلى كونو حادثة كمية الوجود تفوقت عمى الثقافة، الديانات، اإلقتصاد، وكذلؾ المحيط أو السياؽ 

ي واألمف الدولي واإلنساني وىو كذلؾ تيديد لحقوؽ اإلنساف السياسي وىو بذلؾ تيديد لإلستقرار السياس
رىاب قيمي ومشحوف عاطفيا وىو مصطمح سياسي في ف مفيـو اإلأعتبر ا  و ، (1)الفردية والجماعية"

عباء مرده العدد المعتبر مف المتغيرات ف النشاز في تعريؼ المفيـو المشحوف باألأ يرىو  ،ساساأل
كاديميا يعتبرىا ظاىرة أو  ،شكاؿ، وذات الحركية "الديناميكية" المتغيرةالمتعددة األ المرتبطة بالظاىرة

ويؤكد أن فيم ظاىرة اإلرىاب تحتاج إلى منظور إكمينيكي ختصاصات، تساؽ متعدد اإلتفتقر لإل
نماط مف التفكير عمى أويحتاج فييا الباحث إلى خمسة  ،مخبري تفكيكي وليس فقط مقاربة تفسيرية

أف عممية مقاربة ، كما بيف المفكر الجزائري بعاد، النقد، المقارنةقؿ: السياؽ، السببية "الدافع"، األاأل
بيف األساليب المناسبة لحقؿ التفكير اإلبداعي وحؿ المشكالت مع مفيـو اإلرىاب تحتاج إلى الجمع 

ى تجنب الصور أساليب المنطؽ المعرفي مما يجعؿ أي دراسة جادة وعممية لإلرىاب في حاجة إل
النمطية والسرديات الفوقية والتصنيفات المبسطة التي تعيد إنتاج التفسيرات الخاطئة والخطاب المرتبط 

 .بالثقافة، لذلؾ  يحتاج المرء إلى تجاوز حدود المركزية اإلثنية وشيطنة اآلخر الثقافي و / أو الديني
منيج نزاع عنيؼ يرمي الفاعؿ بمقتضاه ىو  (السياسي)اإلرىاب "فقد عرؼ: "أدونيس العكرة"أما 

 بواسطة الرىبة الناجمة عف العنؼ إلى تغميب رأيو السياسي أو إلى فرض سيطرتو عمى المجتمع 
، وقد قسـ (2)و تدميرىا"أجتماعية، أو مف أجؿ تغييرىا جؿ المحافظة عمى العالقات اإلأو الدولة، مف أ

 يف:ىذا الباحث تعريفات االرىاب إلى قسميف منيجي
 إتجاه حصري يضيؽ مفيـو االرىاب إلى حدوده الدنيا. -
إتجاه شمولي تندرج ضمف تعريفاتو أعماؿ ومظاىر عنيفة ال تندرج ضمف مفيـو اإلرىاب بالمعنى  -

 النوعي لمظاىرة.

                                                           
1
Mhand Berkouk, Terrorism: An Etymo-Epistemological Analysis, Bridging Gaps in Definitions and 

Understanding of Terrorism, Published by the Institute for Security Studies, Pretoriat, SOUTH AFRICA, 

Printed by Business Print Centre, Year:2007, P:3. 
، دار الطميعة، بيروت، لبناف، سنة بحث في أصول الظاىرة وأبعادىا االنسانية، اإلرىاب السياسي، العكرة أودنيس  2

 .24، ص1993
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أف اإلرىاب ىو: "عنؼ منظـ ومتصؿ بقصد  "عبد الرحمان رشدي اليواري" مصرياألمني ال يذىبو 
إيجاد حالة مف التيديد العاـ الموجو إلى دولة او إلى جماعة سياسية والذي ترتكبو جماعة منظمة 

 (1) بقصد تحقيؽ اىداؼ سياسية"
نشر الرعب الفزع و  إثارةالتيديد بقصد ستخداـ العنؼ و إ رىاب ىو: "أف اإل "شريف بسيوني"بينما يرى 

إلى  أدىف يكوف الفعؿ أو  ،أكثر منو باعث شخصييدولوجي إييدؼ لتحقيؽ ىدؼ يقؼ خمفو باعث 
 .(2)الممتمكاتإلحاؽ الضرر واألذى ضد الحياة و 

تتسـ بالعنؼ تصدر مف جماعة غير  األفعاؿمجموعة مف "أنو  يرى "نور الدين ىنداوي" في حيف أف
القانونية الدستورية و  األنظمةأو تغيير ، أو سمطات الدولة لحمميـ عمى سموؾ معيف األفرادقانونية ضد 
 .(3)"داخؿ الدولة

ديد بينما يذىب العديد مف الفقياء األفارقة إلى إعتبار "اإلرىاب كفصؿ أو نوع جديد مف الحرب وىو تي
أوزيسيوما بازيل "ومنيـ األستاذ  (4)مف الدولييف"التنمية الوطنية والسمـ واأللمديمقراطية والحكـ الرشيد و 

 النيجيري. "شيندو نووليز
:" ضربا (5)فريقييف ال يعدو أف يكوفرىاب بالنسبة لإلأف اإل "آنيمي بوثا"فريقي إإذ يرى الباحث الجنوب 

بحيث يمكف رىاب كما يعرفو المرء، مف الحرب الالتماثمية مف الجيؿ الرابع والتي تشير بوضوح إلى اإل
الحرب عمى بمد معيف أو منطقة جيوية تواجو فييا قوات حكومية معينة عدوا أو متمردا أف تقتصر 

وىذه العناصر تفسر مجتمعة لماذا عتبار، يستخدـ األساليب اإلرىابية مع وضع غاية محددة بعيف اإل
  "رىاب ليس مفيوما جديدا في إفريقيااإل 

 فيعرؼ االرىاب بأنو: "إستخداـ متعمد لمعنؼ  "ريكاردو لويز رابمو"أما الباحث البرازيمي 
 .(6)ىداؼ سياسية"أىداؼ المدنية لتحقيؽ ستيداؼ المدنييف أو األإأو التيديد بالعنؼ ب

                                                           
، 2002، الطبعة األولى، الرياض، المممكة العربية السعودية، سنة اإلرىاب والعولمةرشدي اليواري،  عبد الرحماف  1
 .34ص

2 Cherif Basiouni, Legal Responses to International Terrorism, U.S. Procedural Aspects, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht, Holland, Year: 1988, p: 28.  
، القاىرة، ج ـ دار النيضة العربية ،السياسية الجنائية للمشزع المصزي في مىاجهة جزائم اإلرهاب ،نور الديف ىنداوي 3
 .9ص ، 1993سنة  ع

4 Osisioma Nwolise, Terrorism: what is to be done about an emerging threat, IFRA special research Issue, 

Ibadan, NIGERIA, Year: 2005, Volume: 1, P: 1-    
5
 Anneli Botha, Challenges in Understanding Terrorism in Africa, Understanding Terrorism in Africa 

Building Bridges and Overcoming the Gaps, Op.Cit, P: 10. 
6
 RICARDO Luiz Da Cunha Rabelo, the Definition of Terrorism and the Current Brazilian Legislation, 

Escola De Comando E Estado Maior Do Exercito, Rio de janero, BRAZIL, Year: 2018, P: 19. 
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 كل تحريض أو نشاط من خالل العنف فيعرفوف اإلرىاب بأنو:"  الباحثين الصينيينأما 
وينتيك الحقوق جتماعي ويقوض أسس النظام العام، أو التخريب أو التيديد يولد الذعر اإل

الشخصية وحقوق الممكية وييدد األجيزة الحكومية والمنظمات الدولية، بيدف تحقيق أغراض 
يديولوجية معينة" ، ويتميز ىذا التعريؼ عف غيره مف التعاريؼ التي رأيناىا بكونو مفتوحا (1)سياسية وا 

ىدافيا المباشرة، ويشمؿ التعريؼ أو أحديد طبيعة الجرائـ عمى نطاؽ واسع لمتفسير مف خالؿ عدـ ت
كذلؾ مصطمح "التحريض" الذي يتضمف "التفكير" و"التعبير" ومف الواضح أف الباحث الصيني يشير 

وىذا  لمواجية الخطاب اإلرىابي واألفكار "اليدامة" ويقصد "محاربة الترويج لإلرىاب" أو التحريض بو
 مف باب التوجو اإليديولوجي لصاحب التعريؼ.

أف اإلرىاب يتضمف بشكؿ عاـ أعماؿ عنؼ ويسعى لتحقيؽ أىداؼ محددة  األكاديميون الروسويعتقد 
ثير عمى صناع القرار داخؿ مؤسسات الدولة مف خالؿ إنتياؾ األمف العاـ أو تخويؼ السكاف، ألمت

وأن األعمال اإلرىابية ذات طابع رىابية تتمثؿ في الغرض منيا ويعتقدوف أف السمة المميزة لمجريمة اإل
كواحد مف أنشطة التطرؼ  رىابوالمالحظ عمى المقاربة الروسية لإلرىاب أنيا تتعامؿ مع اإل ،(2)مؤقت

بغض النظر عما إذا كاف الدافع وراءه الكراىية  .(.، التفوؽ العرقي،األخرى )اليميف المتطرؼ
 اإليديولوجية أو السياسية أو العرقية أو القومية أو الدينية.

 .اإلرىابفي تعريف  وصفيثانيا: المنيج ال
لإلرىاب، مع التركيز عمى  عاـ مجردشامؿ و إلى وضع تعريؼ  لمنيجىذا اأصحاب ييدؼ و   

 المجتمعمكونات ستيدفو تيتوافؽ مع ما مما  ،خصائص الجريمة اإلرىابية وكذا وصؼ عناصرىا
العالمية والصكوؾ تفاقيات اإل جؿليذا تضمنتو و  الدولي بالخصوص وىي الدوؿ والمنظمات الدولية،

 ي:مجمس األمف الدولوالبروتوكوالت الدولية وكذا قرارات واإلقميمية 
 خالؿ في إطار عصبة األمـ  (3)فقد عرفت إتفاقية جنيؼ المتعمقة بمنع اإلرىاب ومعاقبة مرتكبيو -

 ما،  ضد دولة  الموجية  يةاؿ اإلجرامفعألـ اإلرىاب بأنو:"ا1937 نوفمبر 16-1الفترة الممتدة مف 
                                                           

1
 Xinhuanet, China adopts first counter-terrorism law in history, (December 27, 2015), an Article appeared 

on: http://www.xinhuanet.com//english/2015-12/27/c_134956054.htm.  See Also: Zunyou Zhou, How China 

Defines Terrorism, an Article appeared on: (February 13, 2015), https://thediplomat.com/2015/02/how-china-

defines-terrorism/.  
2
 Vladimir Kashepov, Osobennosti Kvalifikatsii Prestuplenii Ekstremistskoi Napravlennosti [Particulars of 

Qualification of Extremist Crimes], Kommentarii Sudebnoi Praktiki No. 13, Year: 2007, P: 94. See Also: 

Rashid Sabitov et al., Pravovye Mery Protivodeistviia Ekstremistksoi Prestupnosti: Monografiia (Legal 

Measures Counteracting Extremist Crime): Monograph Chelyabinsk Edition, Year: 2009, P: 12 -    
3 League of Nations, Proceedings of the International Conference on the Repression of Terrorism, Series of 

League of Nations Publications, V Legal,      v  , Official № C    M        V, p     

، دار الكتب القانونية، القاىرة، اإلرىاب في ضوء أحكام القانون الدولي العاممسعد عبد الرحماف زيداف، : أنظر أيضا*
  .58، ص1116سنة مصر،

http://www.xinhuanet.com/english/2015-12/27/c_134956054.htm
https://thediplomat.com/2015/02/how-china-defines-terrorism/
https://thediplomat.com/2015/02/how-china-defines-terrorism/
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 جماعات مف األفرادأو  شخصيات معينةخمؽ حالة رعب في أذىاف  التي يكوف ىدفيا أو مف شأنياو 
  األفعاؿ العمدية الموجية ضد حياة أو السالمة الجسدية أو صحة، وىو ""الجميور لدى عامةأو 

في: "التخريب العمدي  مظيرهمف اإلتفاقية(" ويتمثؿ  2أو حرية شخص )ممف حددوا وفقا لنص المادة 
برز أثره مف خالؿ: الجميور"، بينما ي ألمواؿ العامة المخصصة إلستخداـأو إلحاؽ الضرر عمدا با

والمواد  كإستعماؿ المفرقعات لمخطر إحداث ضرر عاـ عمدا يكوف مف شأنو تعريض الحياة اإلنسانية"
 صنع أو حيازة أو تقديـ أو الحصوؿ عمى أسمحة أو ذخائر بواسطة  واألغذية تسميـ المياه، و الحارقة

كاف سواء بالشروع في  في أي بمد  المذكورة  مف الجرائـ مواد ضارة بقصد تنفيذ جريمةأو  أو مفرقعات
بقصد إرتكاب أعماؿ   باإلتفاؽأو  اإلرىابي باإلنضماـ إلى جمعية العمؿ  في تنفيذ  اإلشتراؾذلؾ أو ب

، والمالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو حصر الجية المقصودة باالعماؿ "عمى إرتكابيا إرىابية أو التحريض
ة وخص قادة الدوؿ والرسمييف التابعيف لمدوؿ وزوجاتيـ  بمادة مستقمة عف بقية االرىابية في الدول

لمتعاوف في  الممزمة البند األوؿ والثاني(، إال أف غياب اآلليات الدولية المشتركة 2الشعب )المادة
 24التحقيقات وتتبع وتسميـ المجرميف ومحاكمتيـ حد مف فعالية اإلتفاقية بالرغـ مف تبنييا مف طرؼ 

 دولة عضو.
 ـوُوضعت تمك ،(1)صكا قانونيا لمنع األعماؿ اإلرىابية 19ـ وضع المجتمع الدولي 1963منذ عاـ و  -

األمـ المتحدة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية، وىي مفتوحة لمشاركة جميع الدوؿ  وصايةالصكوؾ تحت 
تفاقيات دولية وثالث بروتوكوالت إربعة أتتضمف  ، وأىميا: الصكوؾ المتعمقة بالطيراف المدنياألعضاء

، وصؾ متعمؽ بأخذ يتضمف إتفاقية دولية واحدة ، وصؾ متعمؽ بحماية الموظفيف الدولييفمكممة
حتجاز الرىائف تفاقية دولية واحدة إيتضمف  ، وصؾ متعمؽ بالمواد النوويةيتضمف إتفاقية دولية واحدة وا 
تفاقية دولية واحدة وثالث بروتوكوالت إتتضمف  ، وصؾ متعمؽ بالمالحة البحريةوتعديؿ واحد ليا

 رىابيةوصؾ متعمؽ بالتفجيرات اإل، ويتضمف إتفاقية دولية واحدة ، وصؾ متعمؽ بالمواد المتفجرةممحقة
، وصؾ ويتضمف إتفاقية دولية واحدة رىاب، وصؾ متعمؽ بتمويؿ اإلتفاقية دولية واحدةإويتضمف 
  ية دولية واحدة.تفاقإويتضمف  رىاب النوويمتعمؽ باإل

                                                           
، مكتب مكافحة اإلرىاب، األمـ المتحدة، عمى الموقع:) أطمع بتاريخ:  الصكوك القانونية الدولية لمنع األعمال اإلرىابية 1

10/11/2018). instruments-legal-https://www.un.org/counterterrorism/ar/international  

https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments
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 لألمـ المتحدة تعريفا لألعماؿ اإلرىابيةلمجمعية العامة ىذا وقد وضعت لجنة القانوف الدولي التابعة  -
المقصود باألعماؿ اإلرىابية األفعاؿ اإلجرامية الموجية ضد دولة أخرى أو سكاف دولة  :"جاء فيو أف

 .(1)مف أشخاص أو عامة الجميور" مجموعاتشخصيات أو   لدى التي مف شأنيا إثارة الرعبما و 
ـ اإلرىاب في 1999ديسمبر  9في  ؤرخةُتعرِّؼ اإلتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب المبينما  -

 ييدؼ إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر  آخر أي عمؿ"ب بأنو  1-2مادتيا 
أو إصابتو بجروح بدنية جسيمة عندما يكوف ىذا الشخص غير مشترؾ في أعماؿ عدائية في حالة 
 نشوب نزاع مسمح وعندما يكوف غرض ىذا العمؿ بحكـ طبيعتو أو في سياقو موجًيا لترويع السكاف 

 .(2)"متناع عف القياـ بوأو إلرغاـ حكومة أو منظمة دولية عمى القياـ بأي عمؿ أو اإل
عمى أف  ـ2004كتوبر أمف الدولي في الصادر عف مجمس األ (1566)ىذا وقد نص القرار  -

 ألعماؿ اإلجرامية بما في ذلؾ تمؾ التي ترتكب ضد المدنييف بقصد القتؿ األعماؿ اإلرىابية ىي: "ا
أو إلحاؽ إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ الرىائف بغرض إشاعة حالة مف الرعب بيف عامة الجميور 
 أو جماعة مف األشخاص أو أشخاص معينيف أو لتخويؼ جماعة مف السكاف أو إرغاـ حكومة 

ال يمكف تحت أي ظرؼ مف  ، والتي:"(3)أو منظمة دولية عمى القياـ بعمؿ ما أو عدـ القياـ بو"
الظروؼ تبريرىا بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فمسفي أو عقائدي أو عنصري أو أي طابع آخر 

 القبيؿ". مف ىذا
إذ  (4)مـ المتحدةطبقا لوثائؽ األرىاب في مفيـو اإل حوؿتحدوث لى مالحظتنا إشارة ىذا وتجدر اإل -

 ذات طابع دولي عالمية وجريمة إجرامية إنبنت المراجع السابقة عمى تبني مفيـو اإلرىاب كظاىرة
تضميف اإلرىاب في نطاؽ  (5)الحاليةمـ المتحدة بينما يبرز مف خالؿ تحميؿ وثائؽ األ ،مستقمة بذاتيا

العنؼ الشديد وفي تقديرنا يعود ىذا التحوؿ إلى أسباب سياسية في الغالب تحكـ جرائـ التطرؼ و 
مصالح الدوؿ العظمى مع إنكشاؼ تورط دوؿ أعضاء في مجمس األمف بعالقات وروابط مع كيانات 

                                                           
1
 Yearbooks of the International Law Commission, principal documents: A/9028(1973), A/32/37(24/04/1977), 

A/34/37(17/04/1979), Seen on: 10/11/2018, on the Link: 

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1970_1979.shtml.  
2
 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations 1999, and UNGA 

Decesion: 109/54, seen on: 11/11/2018, on the Link: https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf.  
 ، مرجع ترتيب: 1113اكتوبر  7المؤرخة في  4142، الجمسة 1113لسنة  0455مجمس األمف الدولي، القرار  3

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1566(2004).  :عمى الرابط S/RES/15665(2004).  
سبتمبر  7المؤرخ في  51/177ة االمـ المتحدة العالمية لمكافحة االرىاب، الدورة الستوف، قرار الجمعية العامة إستراتيجي 4

 ..https://undocs.org/ar/A/RES/60/288: عمى الرابطـ، 1115
ـ، مرجع 1104ديسمبر  13عشر، الجمعية العامة لالمـ المتحدة  خطة العمؿ لمنع التطرؼ العنيؼ، الدورة السابعة 5

      https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674: ، عمى الرابط:A/70/674ترتيب: 

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1970_1979.shtml
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
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مع إختالؼ وجيات نظر الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة فيما يخص الفصؿ بيف الكيانات  (1)إرىابية
   .اإلرىابية واإلرىابييف وبيف حركات التحرر ومقاومة اإلحتالؿ

مكافحتو و  إتفاقية منع اإلرىاب بعد تبنيياية منظمة الوحدة اإلفريق عرفتوعمى المستوى القاري  -
أو تيديد  عمؿ أي اإلرىاب عمى أنو:" مادتيا األولى في ـ1999 جويمية14 بتاريخالمبرمة بالجزائر 

لمخطر أف يعرض مف شأنو والذي  تفاقيةحكاـ ىذه اإلو ألألدولة طرؼ  جنائيةمقوانيف الل خرقايعد   بو
و مجموعة مف أي شخص أصابة أو وفاة بإأو السالمة البدنية أو الحرية أو ألحؽ  األفراد  حياة

و الخاصة أو الموارد الطبيعية ألحاؽ ضرر بالممتمكات العامة إو قد يتسبب في أشخاص أو يسبب أ
     .(2)"و التراث الثقافيأو البيئة أ
بأنو:" كؿ فعؿ مف  2ولى الفقرة رىاب فقد عرفتو ضمف المادة األتفاقية العربية لمكافحة اإلأما اإل -
جرامي فردي أوجماعي، إفعاؿ العنؼ أوالتيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا لمشروع أ

وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر 
إحتالليا أو اإلستيالء عمييا أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافؽ أو األمالؾ العامة والخاصة أو 

 .(3)أو تعريض أحد الموارد الوطنية لمخطر"
أما معاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي فقد عرفت اإلرىاب بكونو:"كؿ فعؿ  -

 مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي 
 يدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أوترويعيـ بإيذائيـ أوتعريض حياتيـ أو أعراضيـ وي ،أو جماعي

 حد المرافؽ أو األمالؾ العامة أأو حريتيـ أو أمنيـ أو حقوقيـ  لمخطر أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو ب
ية لمخطر أو الخاصة أو إحتالليا أو اإلستيالء عمييا أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافؽ الدول

 .(4)أو تيديد اإلستقرار أو السالمة اإلقميمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدوؿ المستقمة"

                                                           
إتصاؿ مدير المخابرات االمريكية السابؽ "جورج تينيت" المسجؿ والمذاع بالرئيس اليمني عمي عبد اهلل الصالح يطمب فيو  1

منو اطالؽ سراح االرىابي "انور العولقي" زعيـ تنظيـ القاعدة االرىابي في اليمف والحامؿ لمجنسيتيف األمريكية واليمنية، 
 al-release-to-saleh-yemens-asked-cia-official-houthi-https://www.middleeastmonitor.com/20210318-:عمى الرابط

member/-qaeda . (.00/28/0200)إطالع بتاريخ  
ـ، المتضمف التصديؽ عمى اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية 2000أفريؿ 9مؤرخ في  79-2000المرسـو الرئاسي رقـ  2

 ومايمييا. 03ـ.ص:2000ماي  28، الصادرة في 30لمنع االرىاب ومكافحتو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد:
المصادقة عمى اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب،   ـ، يتضمف1998ديسمبر 7مؤرخ في  413-98المرسـو الرئاسي رقـ  3

 ومايمييا. 04ـ، ص:1998ديسمبر  13، الصادرة في 93الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد:
ـ، يتضمف التصديؽ عمى معاىدة منظمة المؤتمر االسالمي 2007سبتمبر 23مؤرخ في  282-07المرسـو الرئاسي رقـ  4

 ومايمييا. 03ـ، ص:2007سبتمبر  26، الصادرة في 60ريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد:لمكافحة االرىاب الدولي، الج

https://www.middleeastmonitor.com/20210318-houthi-official-cia-asked-yemens-saleh-to-release-al-qaeda-member/
https://www.middleeastmonitor.com/20210318-houthi-official-cia-asked-yemens-saleh-to-release-al-qaeda-member/
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ـ لقمع اإلرىاب قد إعتبرت 1977جانفي  27أما بالنسبة لإلتفاقيات األوروبية فالواقع أف إتفاقية  -
، ال يجوز إعتبار أي مف المتعاقدةيـ المجرميف بيف الدوؿ ألغراض تسم منيا أنو :" 1بموجب المادة 

  :الجرائـ المذكورة أدناه جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة بدوافع سياسية
*الجرائـ الواردة في مجاؿ تطبيؽ إتفاقية قمع اإلستيالء غير المشروع عمى الطائرات الموقعة في 

، وكذا الجرائـ الواردة في مجاؿ تطبيؽ إتفاقية قمع جرائـ اإلعتداء عمى ـ1970/ 16/12الىاي في 
ـ، والجرائـ الخطيرة التي تمثؿ إعتداء 23/09/1971سالمة الطيراف المدني الموقعة في مونلاير في 

الحماية الدولية بما في ذلؾ المبعوثيف بعمى الحياة أو السالمة الجسدية أو حرية األشخاص المتمتعيف 
فراد، والجرائـ و االحتجاز غير المشروع لألأبموماسييف، والجرائـ التي تتضمف الخطؼ وأخذ الرىائف الدي

و الطرود أ رسائؿو الأسمحة النارية ستخداـ القذائؼ والقنابؿ اليدوية والصواريخ واألإالتي تتضمف 
 .(1)ىذا االستخداـ خطرا عمى األشخاصمفخخة بقدر ما يشكؿ ال
جواف  13 بتاريخ "Dècesion-Cadre" "إطار –قرارا "وروبي تحاد األاإلصدر مجمس أوقد  -

الجرائـ التي عرؼ في مادتو االولى الجرائـ االرىابية بكونيا:"  رىابـ يتعمؽ بمكافحة اإل2002
بموجب القانوف الوطني وبالنظر إلى طبيعتيا وسياقيا قد تمحؽ ضرًرا خطيًرا ببمد أو منظمة دولية 

جبار حكومة أو منظمة دولية بدوف داع عمى أف تنفِّذ ت:وترتكب بيدؼ  رويع السكاف بشكؿ خطير، أوا 
 السياسية أو تمتنع عف تنفيذ أي عمؿ، أوالزعزعة بشكؿ خطير أو التدمير لميياكؿ األساسية 

ـ صادؽ 2005ماي16وفي ،(2)"االجتماعية لبمد ما أو منظمة دوليةاالقتصادية أو أو الدستورية أو 
أعمال اإلرىاب تيدف في ديباجتيا أف:"  التي جاء األوروبي عمى إتفاقية الوقاية مف اإلرىابالمجمس 

بحكم طبيعتيا وسياقيا إلى ترويع السكان بشكل خطير أو إجبار حكومة أو منظمة دولية بدون داع 
ألساسية عمى أن تنفِّذ أو تمتنع عن تنفيذ أي عمل أو إلى الزعزعة بشكل خطير أو التدمير لميياكل ا

 (3) "السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية لبمد ما أو منظمة دولية
أف تواتر إستعماؿ مصطمحات: العنؼ والقوة والتيديد والترعيب مف خالؿ التعاريؼ السابقة  يبرزو 

لحاؽ الضرر بالممتمكات الحؽ في حياة األفراد لمخطر السالمة الجسدية و وتعريض   والمؤسسات وا 
فريقية والعربية تفاقية اإل، كعناصر لتعريؼ اإلرىاب وخاصة اإلأو البيئة أو خرؽ القوانييف الجنائية

ف كانت ركزت  رىابلإل الفقياءتعريفات التوجو العاـ ليمنح ميزة خالصة ليا مف حيث توافقيا مع  وا 
                                                           

  https://rm.coe.int/1680077326ـ، عمى الرابط: 1977جانفي  27اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب المؤرخة في: 1
 :عمى الرابط، مكافحة اإلرىابب المتعمؽ 2002 جواف 13األوروبي في  اإلطار لمجمس االتحاد -القرار 2

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN. (Seen On:               
3 Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, Varsovie, 16.V.2005, Sur le Lien : 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016808c3f56.  

https://rm.coe.int/1680077326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN.%09
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN.%09
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016808c3f56
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مى إعتبار األعماؿ اإلرىابية عمى وصؼ األعماؿ اإلرىابية، بينما اإلتفاقيات األوروبية فركزت ع
موجية أساسا لمحكومات ومصدرىا مف خارج اإلتحاد األوروبي عموما، وأنو موجو ضد مدنييف ال 

ة يحكوماألنظمة الييدؼ إلى تقويض  أف اإلرىابعالقة ليـ باألعماؿ العدائية في إطار نزاع مسمح، و 
  .بنيتيا التحتية وال سيما مف خالؿ تدمير والمنظمات الدولية أو اإلقميمية

  رىاب.شكالية تعريف اإل إ قاربةالفرع الثالث: م
نقـو في ىذا الفرع بإستكشاؼ األسباب المختمفة التي جعمت مفيـو اإلرىاب يخرج وينفذ مف خالؿ 

لممنظمات الدولية  ةمسامات حدود التوافؽ المنيجي األكاديمي لمفقياء والباحثيف ولجاف الدراسات التابع
عمى نطاؽ واسع ولفترة طويمة بالرغـ مف جيود البحث والتنظير، بحيث يتـ التركيز عمى الصعوبات 
 المرتبطة بجميع "المفاىيـ المتنازع عمييا أساًسا"، باإلضافة إلى ذلؾ تبرز مشكالت مثؿ "التمدد

 . رةلمعالجة العناصر المستجدة لمظاى "ترحيؿ المصطمحات"" وباإلبتكار
 : طبيعة معوقات التعريف الجامع.أوال
ولى وأنو مف الميـ أف يكوف ىناؾ فيـ مشترؾ لما يمكف أف يشكؿ العناصر يبدو منذ الوىمة األ 

، خاصة وأف تعريفا واحدا لإلرىاب سيكوف واسعا دوما بسبب الحاجة إلى المشتركة لمفيـو اإلرىاب
ويطرح  الشرعية أالمشتركة مما يشكؿ تصادما مع مبدإستيعاب القاسـ المشترؾ األصغر لمعناصر 

، عالوة عمى ذلؾ تتفاقـ مشكمة التعريؼ الواحد الواسع بسبب التطبيؽ المتزايد عراقيؿ لسيادة القانوف
قدرة القانوف عمى مر الذي يحد مف رىاب عمى النزاعات المسمحة غير الدولية، األلتشريعات مكافحة اإل

تشكيؿ وتأطير النقاش العاـ والسياسي حوؿ مفيـو اإلرىاب، لذلؾ يجب أف تظؿ التعريفات وخاصة 
، تعريؼمالسياسية لبالوظيفة القانونية لإلرىاب معنية بالدرجة األولى بالوظيفة القانونية وليس االكاديمية 

جتماعية والممارسة اإللزامية التي يفرضيا إلوىذا حتى يتسنى التمييز بيف التعاريؼ الوصفية لمعمـو ا
يمكف التحكـ في أنو القانوني لإلرىاب االكاديمي و القانوف، إال أنو مف الراسخ مف خالؿ التعريؼ 

يتـ والتي تقديرية واسعة النطاؽ لصانعي القرار السمطة ال يحد ىذا بدوره مفستخداـ المصطمح بحيث إ
 مف حيث: ، مما يقوض مبدأ الشرعيةوغير واضحةبطريقة غير متسقة اآلف تطبيقيا 

 .عدـ وجود تعريؼ فمف المستحيؿ صياغة آليات إنفاذ اإلتفاقيات الدولية ضد اإلرىاب أنو في ظؿ -
حشد الموارد الوطنية واإلقميمية والدولية وتعبئتيا ضد اإلرىاب ال يمكف أف تؤدي إلى النتائج العممية  -

 جامع. اؼ المشاركة اإلتفاؽ عمى تعريؼالمرجوة طالما ال يمكف لألطر 
رضية مشتركة لتعريؼ اإلرىاب مف إصدار تشريعات وعقوبات محددة ضد مرتكبي أمّكف إيجاد تس -

تفاقيات  ىذا النوع مف الجرائـ أو المتورطيف فيو أو داعميو، مما يسمح بصياغة مصفوفة قوانيف دولية وا 
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تفاقات مكافحة اإلرىابييف والمنظمات اإلرىابية وكذا تحديد مفيـو صحيح لمدوؿ  ، لإلرىاب الراعيةوا 
 عاممة مع اإلرىاب.قتصادية المتاإلالتجارية و الشركات كذا و 
، لحصوؿ عمى الشرعية العامةتعريؼ اإلرىاب الجامع سيعيؽ محاوالت التنظيمات اإلرىابية ا -

 المتعاطفيف.بيف شرائح مف الدعـ  إنحصاروسيؤدي إلى 
األطراؼ تتعمؽ بجرائـ متنوعة عمى الرغـ مف أف العديد مف البمداف قد وقعت إتفاقات ثنائية ومتعددة  -

مع بنود تتعمؽ بتسميـ المجرميف لكف غالًبا ما يتـ إستبعاد الجرائـ السياسية بشكؿ صريح، والحاؿ دائًما 
 .ما تكوف خمفية اإلرىاب سياسية

ف المتفؽ عميو عمى نطاؽ واسع أنو ال يمكف محاربة اإلرىاب إال مف خالؿ التعاوف بيف كيانات فم -
كؿ في مجاؿ التعاوف القانوني المتبادؿ، أحد المبادئ األساسية لمتعاوف القضائي بش دوليالمجتمع ال

يجب أف يكوف الفعؿ جريمة في  بحيث، ىو مبدأ التجريـ المزدوج عاـ وتسميـ المجرميف بشكؿ خاص
التعاوف ، فإف فرص ذا كاف الفعؿ يشكؿ إرىاًبا أـ الختمفت الدوؿ حوؿ ما إإإذا ف كال البمديف المعنييف

 .تتضاءؿ بشكؿ واضح يابين
ال أنو مف إ مكف إعتبار اإلرىاب ضمف نموذج العدالة الجنائية "جريمة بالغة الخطورة"،إذا كاف ي  -

غالًبا إذ  نوع خاص مف "حرب العصابات" ضمف نموذج الحرب عمى أنوزاوية أخرى يمكف النظر إليو 
شكؿ مف أشكاؿ الحرب في نفس الوقت ىو و غتياؿ أو قتؿ عشوائي، إما تتخذ األعماؿ اإلرىابية شكؿ 

 .( التي تتجاىؿ عمًدا قوانيف الحرب)النفسية( )حرب العصابات
إلرىاب ظاىرة مركبة ومتعددة األبعاد كما رأينا سمفا، وأصبح المصطمح يستخدـ بطريقة غير ا -

رىاب النووي، واإلرىاب السيبراني، )مثؿ اإلالظواىر والسياقات األخرى مشروعة لمجموعة واسعة مف 
 ، وقد قربتيتساءؿ عما إذا كاف مفيوًما موحًداالمرء  مما جعؿ( ..داري.، اإلرىاب اإلاإلرىاب الفكري

"مصطمح اإلرىاب أصبح مستخدًما عمى ف أ المعنى مف جامعة ىارفارد "لويز ريتشاردسون"األستاذة 
 .(1)"بال معنى تقريًبا نطاق واسع في العديد من السياقات بحيث أصبح

اإلرىاب قريب جدا في بعض خصائص أسموبو في شف الصراعات المعاصرة "حرب الجيؿ الرابع"  -
بوصؼ الوضع الذي تكوف فيو "األعماؿ العدائية" مشتتة عمى نطاؽ واسع وغير محددة إلى حد كبير، 

 ال توجد ساحات قتاؿ إذ ، لسالـ غير واضح حتى نقطة التالشيبحيث يكوف التمييز بيف الحرب وا

                                                           
1 Louise  Richardson,  Terrorists as Transnational Actors, in The Future  Of Terrorism, Edition Max.taylor 

& John Horgan, London, UK, Year:2000, P:209. 
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وتحدث األفعاؿ بشكؿ متزامف  منعدـ، "أو جبيات محددة وحيث يكوف التمييز بيف "المدنييف" و "العسكرييف
 .(1)مجرد كياف ماديك، وليس ككياف ثقافي المجتمعبما في ذلؾ  ،فواعؿعمؽ جميع الب
التي تتمتع "بسمطة التعريؼ الفعمية"، تميؿ الحكومة ألف تكوف ىي "الجية" الرئيسية عند وقوع النزاعات  -

لذلؾ غالًبا ما يتـ التنازع عمى المصطمحات الحاسمة بيف الحكومة ومعارضييا "حتى مف المسمحيف" 
متالؾ الشرعية، وغالًبا ما تكوف المصطمحات الموظفة سياسيا غير محايدة ولكنيا ا  لممارسة السمطة و 

 ،مف مثؿ: "محور الشر"التي تجذب المشاعر وتعمؿ كأدوات لمتعبئة العبارات والصيغ و مشبعة بالقيـ 
تزيميا الشرعية أو  منحت ...،"مف ليس معنا فيو ضدنا"، سالمي"رىاب اإل، "اإل""الدولة الراعية لإلرىاب

فإف تصنيؼ  مف موقؼ معيفمختمفة توجيات عندما يكوف لممجموعات أو األفراد والحاؿ أنو  ،بالرفض
اآلثار المترتبة  وكذلؾ مصطمحاتوظيفة إضفاء الشرعية لم يسقطنفس الموقؼ قد منحيا حالة واحدة و 

 عمى الموقؼ نفسو ودوامو.
فالت بعض إل يؤسسأو  ،األفعاؿ تجريـوما يستبعده يحدد مدى  "العنؼ"ما يتضمنو تعريؼ إف  -

كوف لو القوة تالسؤاؿ الحاسـ في مناقشة التعريؼ ىو: مف يجب أف ف ، ومنوالجيات الفاعمة مف العقاب
؟ البرلمانات الوطنية أـ الحكومات التنفيذية أـ السمطة القضائية؟ أـ لمضموف وعناصر التعريؼ المحددة

لنكتشؼ عنصرا آخرا لتعريؼ  يجب ترؾ ىذه الميمة لألكاديمييف أو الضحايا أو اإلعالـ أو األمـ المتحدة؟
اب وىو التعريؼ بالسمطة، والثابت أف معظـ دوؿ العالـ ترغب في إقتصار تطبيؽ المصطمح عمى رىاإل

األفراد والجماعات والتنظيمات والكيانات اإلرىابية بالرغـ مف وجود دوؿ أخرى تعتبر نفسيا ضحية 
مات الدولية لإلرىاب الذي ترعاه الدوؿ األخرى ولسد الفجوة، تستخدـ األمـ المتحدة وغيرىا مف التنظي

   .األخرى في كثير مف األحياف الصيغة المرنة "اإلرىاب بجميع أشكالو ومظاىره"
ىنة التي تشكؿ تحديا لتحقيؽ األرضية اومف خالؿ دراستنا ىذه يمكننا حصر أىـ القضايا الخالفية الر 

 المشتركة لمتعريؼ وىي:
الدوؿ بنفس الطريقة التي  أوعماؿ الحكومات أتطبيؽ مصطمح "اإلرىاب" عمى أـ ال إذا كاف يجب  ما -

 .تنطبؽ عمى أفعاؿ الجماعات غير الحكومية
حتالؿ اإلضد إذا كاف ينبغي التمييز بيف اإلرىاب وحقوؽ الشعوب في تقرير المصير وفي النضاؿ  ما -

 .األجنبي
ة واجباتيـ الرسمية ممارسفي  نظاميةما إذا كاف سيتـ تضميف أو عدـ إدراج أنشطة القوات المسمحة ال - 

  .القانوف الدولي" أو "متوافقة مع" يا"تحكم النزعات أثناء النزاعات المسمحة إذا ىذه

                                                           
1
 William S. Lind, The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazette, Publisher: 

U.S. Army Combined Arms Center, Issued on: Oct. 1989, P: 22-  , Available on: (Seen on  

            https://www.hsdl.org/?abstract&did=482203.   

https://www.hsdl.org/?abstract&did=482203
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 المتعمقة باستخداميا المحتمؿ لألسمحة النووية نظاميةما إذا كاف سيتـ إدراج أنشطة القوات المسمحة ال -
 .أسمحة رعب(سمحة الدمار الشامؿ )أسمحة الدمار الشامؿ تعرؼ بكونيا أو 
معاىدات مكافحة اإلرىاب  حالية لمكافحة اإلرىاب معال بيف اإلتفاقياتعالقة ال تحديد طبيعة - 

 .المستقبمية
عاما مف األشغاؿ الشاقة ال يوجد تعريؼ متفؽ عميو  30فإنو بعد ":(1)"والتر الوكوير"وكما يرى الباحث 

يفي بالمعايير العممية والقانونية بالخصوص يجاد تعريؼ موضوعي ومحكـ إف ألإلرىاب." ومنو يبدو 
 حدى ىذه العناصر:إقؿ بيصطدـ عمى األ

 سواء بنزع أو إضفاء الشرعية وبالتالي التجريـ.رىاب مرتبط مباشرة ف سؤاؿ تعريؼ اإلإ -
"نظام عاـ عف وجوده، فمف  200كثر مف أعرؼ مصطمح اإلرىاب تحورات جوىرية في المعنى منذ  -

إباف الثورة الفرنسية إلى إرىاب الفوضوييف والعدمييف والثورييف  "Regime de la Terreur" ":الرعب
إلى إرىاب الدولة بغزو الدوؿ وحصار دوؿ  ،النازيةإلى إرىاب الفاشية و  ،اإلشتراكييف بداية القرف العشريف

لإلستعمار في أفريقيا وأمريكا ، لينسب اإلرىاب ظمما إلى حركات التحرر المضادة أخرى بدوافع إستعمارية
تالىا، ليستقر اإلرىاب في التسعينيات عند التطرؼ الديني ويتحوؿ  الالتينية خالؿ فترة الستينيات وما

حاليا إلى نموذج لمحرب الالتماثمية "الالتناظرية" بفواعؿ غير دوالتية عبر تنظيمات كبرى تممؾ الوسائؿ 
 موغرافيا.الكاممة لمسيطرة عمى الجغرافيا والدي

 إف ىناؾ أنواعا ومستويات عديدة لإلرىاب تختمؼ بإختالؼ الشكؿ والمظير والمضموف. -
جتماعية ميدا لممفاىيـ الشائعة رىاب مفيـو تتنازعو السياسة والقانوف وغالبا ما تكوف العمـو اإلاإل -

 والمتباينة المقاصد.
مف اإلرىاب، فإف  رعببواسطة إستبعاد ال، من خالل تجاىل العنصر النفسي لمجريمة اإلرىابية -

مف  عنودراسة األفعاؿ ذات الدوافع السياسية المحسوسة  ألفضؿالتعريؼ يسيؿ مقاربة الظاىرة، إذ مف ا
يعاني مف س امعجالتعريؼ الف إحتى في مثؿ ىذه الحالة ف، لكف الباطنيةدراسة الحاالت النفسية والعقمية 

منطقية في ىذه  (2)"سارتوري"الباحث مالحظات  تتعمؽ بالتجريد الذي يستسيغو األكاديميوف، عيوب خطيرة
جعؿ المفيـو أكثر تجريًدا قواعد بسيطة لمغاية تالحالة: "قواعد التسمؽ والنزوؿ عمى سمـ التجريد ىي 

غارقا في  ومنو فإف التعريؼ الجامع المبتغى سيكوف، "السماتو  الخصائصمف خالؿ تقميؿ  يةً وعموم
رىاب وحرب التعميـ ويوحي بالغموض ويفتقر إلى حدود واضحة عمى شاكمة عدـ التمييز بيف اإل

                                                           
1
 Geoff Dean, Neurocognitive Risk Assessment for the Early Detection of Violent Extremists, Springer 

Edition, New York, USA, Year: 2014, P: 15. 
2
 Giovanni Sartori, Concept Misinformation in Comparative Politics, The American Political Science Review, 

Volume: LXIV (64), 4, Year: 1970, P: 1041.  
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ال يمكف فصؿ العمميات المخططة لمغاية لمجموعات سرية صغيرة عف  في ىذا الصددو العصابات 
 .اليجمات واسعة النطاؽ التي تقـو بيا تنظيمات كبيرة تيدؼ إلى جذب الدعاية لقضية ما

إف التعريؼ الجامع أو اإلتفاقي سيكوف حتما أكاديميا ويكوف متوافقا مع الطريقة التي تنظر بيا الدوؿ  -
وىذا التماىي بيف  "تعريف السمطة"،ووكاالت إنفاذ القانوف عمى وجو الخصوص إلى الظاىرة اإلرىابية أي 

ف أنو مف الشائع في القانوف الدولي عمى سبيؿ المثاؿ أكاديمي وتعريؼ السمطة يعود إلى كوف التعريؼ األ
فاقيات الدولية، إال أنو مف كاديمية لممفاىيـ القانونية طريقيا إلى كتب التشريع أو في اإلتتجد المناقشات األ

جية أخرى يجب اإلقرار بأف الدولة ووكاالتيا األمنية تستعمؿ المصطمح كوسيمة داللية لصرؼ النظر عف 
أما المدافعيف عف شعوبيـ ضد اإلحتالؿ أو الذيف يرغبوف في و معارضييا، ي حؽ شعوبيا أجرائميا ف

مف الواضح أف ما يسمى باإلرىاب ىو المقاومة المنطقية ف 'التعبير عف تضامنيـ مع آالـ المظموميف
إف  ،(1)ليةمييز عمى أساس الجنس واإلمبرياوالعادلة لمشعب ضد إرىاب الدولة والرأسمالية والعنصرية والت

 ."اإلرىاب" في حد ذاتو ىو مجرد وسيمة لتغيير الموضوع مف خالؿ تحويؿ الضحايا إلى جناة
 .الجامع التعريف مقاربة ثانيا:
 فيماتتفؽ  ف األرضية المشتركة بينياأيبيف  اإلرىابلتعريؼ  ذكرىاالمحاوالت السالؼ  جميع ستقراءإإف 
 يمي:
فقد إنحرؼ اإلرىاب عف ىذا المعنى األصمي المرتبط   ساسيأرىاب مفيـو متنازع عميو بشكؿ اإل -

 بالعنؼ الذي ترعاه الدولة والذي ييدؼ إلى إثارة الخوؼ واإلرىاب مف أجؿ السيطرة عمى مجتمع فوضوي
، (وتقرير المصير صبح عنفا سياسيا موجيا ضد الدولة المستبدة أو المحتمة )حركات التحرريفليتحوؿ 

مف أشكاؿ الحروب الالتماثمية ويدمج في الصراعات الدولية كفاعؿ غير حكومي ليتطور ويصبح شكال 
 ويغذى كالوحش مف طرؼ دوؿ راعية ودوؿ مستعممة.

 إعتبارا، تفاعالتالظواىر والشياء و ويمثؿ فكرة تغطي مجاال مف األ ،رىاب كمفيـو ىو وحدة مالحظةاإل -
في ستخداـ المصطمح إوبالنتيجة فالمفيـو محاولة لتقييد الجانب الفكري لممصطمح  ـ ىوأف المفيو 

مجموعة معاني ثابتة، وبالتالي وضع معالـ وخصائص مرجعية لمعالـ الخارجي المشكؿ مف الوقائع 
ف المفاىيـ إحداث وبيذه المقاربة فواألفعاؿ، والمصطمح بدوره ىو لفظ لو معنى ومرجع مرتبط بالوقائع واأل

وبيذا المعنى فإف المفيـو ىو ولكف ليست كؿ المصطمحات ىي مفاىيـ،  ف تكوف مصطمحاتأيمكف 
 (األشياء) ا"وحدة فكرية" تتكوف مف مجموعة األشياء مف خالؿ البحث عف الخصائص المشتركة لي

رتفع مستوى التجريد إستبعاد، فكمما واإل ختزاؿ، والتجريد ينطوي دائما عمى عممية اإلبواسطة عممية التجريد
 خير دوره ينطوي عمى عممية تحديد محتوىالسمات التي يحتوي عمييا التعريؼ، وىذا األالخصائص و قمت 

                                                           
1
 ALEX P. Schmid, The Response Problem as a Definition Problem, Terrorism and Political Violence Revue, 

Year: 1992, Volume: 4, Issue: 4, P: 11. 
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نو يميز مفيوما واحدا بوضوح عف بقية إذا كاف التعريؼ دقيقا فا  و ، (1)ومعنى المفيـو بواسطة أداة المغة
نو يتـ وصفو إف ذا كاف المصطمح جديدا وغير معروؼإساس معادلة: فالمفاىيـ، فالتعريؼ ىو في األ

فإذا كاف  ،قؿ يكونا معروفيف ومفيوميف مسبقاثنيف عمى األإ)المصطمح( بمزيج مكوف مف مصطمحيف 
ىناؾ عنصر واحد فقط في كؿ جانب مف جوانب المعادلة فإننا نكوف بصدد المرادؼ أو ترجمة لممصطمح 

ب: "اإلرىاب ىو عنؼ لغايات وأحسف مثاؿ ليذه المقاربة ىو التعريؼ البريطاني لإلرىاوليس تعريفو، 
وبما ف مثؿ ىذا التعريؼ يمنح أجيزة الدولة ومنيا القضاء سمطة تقديرية واسعة في اإلسناد، إ، (2)سياسية"

ىو مجموعة فرعية ضمف فئة أكبر بكثير رىاب ف اإلإفأف ىناؾ أشكاال أخرى لمعنؼ السياسي كالحرب 
، الحكومة الموازية، مؤسسات دولة موازيةمف العنؼ السياسي )الحرب، العصياف المدني، 

....(، ويثير تعريؼ بسيط مؤلؼ مف مصطمحيف واضحيف ومفيوميف كالتعريؼ البريطاني المظاىرات
السابؽ، أسئمة مف نحو: ماىو "السياسي"؟، وما ىو "العنؼ"؟، وتشير عادة كممة "سياسي" إلى الدافع، 

لصورة الرمزية لممصطمح "اإلرىاب" ألف الحرب ىي األخرى ومنو تبرز ابينما يشير العنؼ إلى "األسموب" 
قد ينخرط "اإلرىابيوف" ليس فقط في اإلرىاب ولكف ومف جية أخرى  صورة مف صور العنؼ السياسي،

ولنا في  أيًضا في التخريب أو في حرب العصابات أو حتى المظاىرات السممية أو العمؿ الحزبي السياسي
 .مة عديدةأمث وجنوب إفريقيا الجزائر

التي تميز رمزية مصطمح "اإلرىاب" تستخرج مف  المميزة للرىابالرئيسية العناصر ف تجميع إ* 
 وىي العناصر الواردة في مجمؿ التعاريؼ السابقة التي قمنا بسردىاالحوادث والوقائع المسماة "إرىاب" 

 حصرىا فيما يمي: ناويمكن
 .بطريقة متكررة أو متسمسمة ريالبشالكائف لمعنؼ ضد  والرمزي اإلستخداـ اإلستعراضي -
ير متجانسة تعتمد السرية والتخفي و تنظيمات غيرتكبو الفرد "الذئاب المنفردة" أو جماعات متجانسة أ -

 في التخطيط.
 لتيديد المشروط بالمزيد مف العنؼ والوحشية.ا -
بواسطة  حركة قطاعات الجميورولمتعبئة أو لشؿ والتحريض ولمدعاية يستخدـ كأداة لمحرب النفسية  -

 .واإلبتزاز كراهالتخويؼ واإل
 التخويؼ، اإلكراه، و/أو الدعاية. و:الغرض من -
ستراتيجية إلدارة - الصراع بصور غير متوقعة الحدوث وال يمكف  وخوض اإلرىاب منيج وأسموب وا 

 توقعيا في غالب األحياف.

                                                           
1 Leslie Stickler, Gary Sykes, Modeling and Explaining Content, Research Memorandum, №  RM-16-07, 

EIGNOR EXECUTIVE EDITOR, Princeton, NJ, USA, Year: 2016, P: 23- Unit4. 
2
 Edward F.  Mickolus, The Literature of Terrorism:  A Selectivity Annonated Bibliograhpy, Greenwood 

Press, Year: 1980, P: 295.  
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 .أىمية إيصاؿ أعماؿ العنؼ إلى شرائح أوسع مف الجماىير )مستيمكيف( -
الب، غواألبرياء بطرؽ عشوائية وغير شخصية في ال األشخاص مف غير المقاتميفلمدنييف و إستيداؼ ا -

 إال أف اإلرىاب المعاصر تبنى اإلبادة الجماعية والعبودية لألقميات ولمعارضيو ومخالفي إيديولوجيتو.
 خالقية ألعماؿ العنؼ.جرامية وغير األالطبيعة غير القانونية واإل -
 الطابع السياسي الغالب لمفعؿ. -

رىاب قد تحتوي حادثة واحدة عماؿ العنؼ التي ترمز لإلأكؿ ىذه العناصر ال يشترط توافرىا مجتمعة في 
كثر منو، والميـ أو أخرى عمى أقؿ مف النصؼ أعمى نصؼ العناصر المذكورة اعاله وقد تحتوي حادثة 

إحتماؿ تداخؿ العناصر المختمفة المكونة لحادثتيف مستقمتيف مستبعد جدا، بالرغـ مف التشابو  نظرياأنو 
والتي تدفع إلى اإلعتقاد بضرورة  عينات حوادث العنؼ الموصوفة "إرىابية"الكبير في طبيعة الكثير مف 

 حتى في حاالت إنعداـ وجود جوىر مشترؾ، وجود تداخؿ في العناصر
وبالمقابؿ يجب األخذ بالحسباف العناصر التي تعكس المواقؼ واألحداث التي اليمكف تصنيفيا "أعماؿ 

جماال تحديدىا إويمكف  الجامع ستبعاده مف التعريؼإأي البحث عف توافؽ آخر حوؿ ما يجب  إرىابية"
 في:
 .ال تعتبر جرائـ حرب )حركات التحرير والمقاومة لإلحتالؿ( إستبعاد أنشطة حرب العصابات التي -
 أعماؿ اإلضرار بالممتمكات وأفعاؿ التخريب مثؿ تخريب خطوط أنابيب نقؿ الطاقة إستبعاد  -

حتى عندما يثبت إنخراط المخربيف في أعماؿ كحوادث مستقمة أو الحرؽ المتعمد لممساحات الغابية 
 إرىابية في مناسبات أخرى.

ستثناء اليجمات عمى المنشآت العسكرية والطائرات والسفف البحرية العسكرية والثكنات التي يتـ إ -
  .في أعماؿ إرىابية وفتورطمحراستيا، حتى ولو يثبت أف المياجميف ىـ أيًضا 

عمى الدوريات في حاالت النزاع المسمح حتى ولو راح و  واألمفإستبعاد اإلعتداء عمى مراكز الشرطة  -
ولـ يكونوا في  كانوا بالقرب مف موقع اإلعتداءات)الضرر العرضي( ضحية ىذه اليجمات ضحايا مدنييف 

 .مخطط اإلستيداؼ
 عتداء عمى الرموز الدينية والرموز الالدينية األخرى ما لـ يقترف الفعؿ بإيذاء الناس.ستبعاد حاالت اإلإ -
 .ستبعاد أعماؿ العنؼ السياسي الجماعي العفوية كما في حاالت الشغب والمظاىرات والثوراتإ -
ستخداـ القانوني لمقوة مف قبؿ السمطات الشرعية فيما يخص فرض النظاـ العاـ عند إستبعاد أعماؿ اإل -

 الرقابة القضائية عمى ىذه األعماؿ. تحت والية اإلقميـ التصرؼ داخؿ حدود
، يدؼ الوحيدإستبعاد أنواع معينة مف اإلغتياالت، عمى سبيؿ المثاؿ عندما تكوف الضحية ىي المست -

 .لوصوؿ إلى جميور أوسعبغية ارسائؿ لمالضحية منشئ  صبحت حيف اإلغتياؿ اإلرىابيعمى عكس 
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نخمص إلى ومنو فبطرح العناصر المشتركة المميزة لإلرىاب مف العناصر التي ال يمكف تصنيفيا إرىابا 
و التيديد المتكرر بإستخدامو من طرف الجسيم  لمعنفومستمر  ممنيجىو إستخدام " :كوف أف اإلرىاب

ضحايا المدنيين لى إلحاق األذى الخطير بالإيؤدي  أو ال ترتبط بيا مباشرة غير حكوميةو كيانات أأفراد 
الرعب في  بثسياسية باإلكراه من خالل  منافعالحصول عمى  بيدف والبيئة الممتمكاتب الشديد والضرر
 ."المجتمع

 .الطبيعة القانونية لمجريمة اإلرىابيةالمطمب الثاني: 
توصمنا إلى وضع مقاربة لتعريفنا و  ،لمجريمة اإلرىابية المفيوـ المغوي واإلصطالحي نفا إلى بياف آنتيينا إ

 .األخرىجرامية نظمة اإلعف سائر األمميزة رىاب، كما أشرنا أف ىذه الجريمة ذات طبيعة خاصة و لإل
عتبارا نو يثار إف ،كأحكاـ عامة خر معنوياآل، األوؿ مادي و النموذج القانوني لمجريمة يقوـ عمى ركنيفأف  وا 
بقية عف  مختمفةركاف أىؿ تختص الجريمة اإلرىابية بحوؿ التعريؼ القانوني لمجريمة اإلرىابية، وكذا التساؤؿ 

 حكاـ.في نطاؽ ىذه األ أـ تظؿ مشمولة األخرى، لمجرائـركاف العامة األ
رىابية قانونا ومف ثمة البحث عف التعريؼ المالئـ لمجريمة اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مف خالؿ ويمكف اإل 

 .طبيعتياتشريح 
 االتية: فروعإلى ال طمبنو يمكف تقسيـ ىذا المإومف ثـ ف 

 رىابية.اإل ول: التعريف القانوني لمجريمة الفرع األ 
 الفرع الثاني: اإلرىاب كأساس لنظام قانون إستثنائي.

 اإلرىاب كمبرر لحالة طوارئ دائمة.الفرع الثالث: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل التمهيدي                                                               ماهية الجريمة اإلرهابية
 

012 
 

 رىابية.ول: التعريف القانوني لمجريمة اإل الفرع األ 
ستخداـ إساسية في وحصرنا عناصرىا األ ارىابية التي رأيناىا سابقمجريمة اإلل العامةسمات المف خالؿ 

ستخداـ إىداؼ بالتخطيط والمنيجية مع نتقاء األا  و التيديد بو وكذا ترويع وتخويؼ الضحايا و أعنؼ لا
جماال نوعية الضحايا إعتبار خذ بعيف اإلضافة إلى عدـ األإ ،عنصري السرية والمفاجئة عند التنفيذ

مع كؿ وسائط سمحة الفتاكة رىابية كذلؾ بإستخداـ األتتسـ الجريمة اإل ،وىذا لغرض الدعاية الواسعة
وبالخصوص بروز تدويؿ لمجرائـ  ،التكنولوجيا واإلتصاؿ الحديثة وتحكـ التنظيمات اإلرىابية فييا

وجودىا، فمف خالؿ ىذه تبرير قياـ الكيانات المتطرفة واإلرىابية بإعالف مبادئيا وفمسفة ولية و الد
 السمات تترأى لنا محددات التعريؼ القانوني لإلرىاب.

ونظرا ألف سف القوانييف مصدره الحاجة اإلجتماعية الممحة لمتقنييف وفقا لمنظومة القيـ التي تحكـ 
التوافؽ اإلجتماعي ومتطمبات العيش المشترؾ، فإف المشرع ممـز باألخذ بيذه اإلعتبارات الداخمية وكذا 

مف مثؿ المعاىدات واإلتفاقيات بإعتبارات إلتزاـ الدولة بتعيداتيا الدولية في إطار المنظومة العالمية 
جتيادات (1)واإلتفاقات الثنائية والمتعددة األطراؼ والقرارات الدولية ، وأخيرا إنصياع الدولة ألحكاـ وا 

قميمية اإلجيود الرىاب كما تبرز ضرورة مشاركة الدولة في اإل بمكافحةالمحاكـ الدولية الخاصة 
بتعزيز التضامف والتعاوف الدولي، ومنو تتبمور السياسة والدولية لمواجية الظاىرة وتداعياتيا وذلؾ 

وذلؾ بمجابية الظاىرة باألسموب التشريعي رىاب، الجنائية الوطنية في التشريع في مجاؿ محاربة اإل
 بإصدار قوانيف مكافحة الجرائـ اإلرىابية.

أسس ىيكمية مرجعية تؤخذ بعيف اإلعتبار عند وصؼ  أربعةرىاب يستند إلى التعريؼ القانوني لإلف
والذي يرتبط بعنصر القصد )النية( في الجريمة المعينة،  العنف شديد الخطورةوىي:  رىابيالعمؿ اإل

كراه السمطة  والغرض من الفعل اإلرىابي والذي يرتبط بعنصر القصد الخاص بنشر الرعب وا 
بما فييا الوسائؿ المستخدمة  بطة بعنصر إرتكاب عمؿ جنائيالمرت المنظمة اإلرىابية)الحكومة(، وكذا 

المرتبط  رىابي عابر لمحدودالعمل اإل ف أليضاؼ أخيرا كوف  التي مف شأنيا أف تحدث خطرا عاما،
بالعنصر الدولي، عمما أف عناصر التعريؼ القانونية ىذه ال تنطبؽ إال عمى الجريمة اإلرىابية وقت 

 .إنفاذ القانوف صياغة و أدنى مف مؤسسات الدولة القائمة عمىالسمـ وفي ظؿ وجود حد 
 

                                                           
حتراـ المعاىدات، إتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات المؤرخة في  27المادة  1 ـ، 1969ماي 23المتعمقة بالقانوف الداخمي وا 

 32: المادة أنظر كذلك،* .https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf: عمى الرابط
، سنة 53مف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا، لجنة القانوف الدولي، الجمعية العامة لألمـ المتحدة الدورة 

 (.22/11/2018)تاريخ اإلطالع:،  .https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_a.pdf: عمى الرابط، 2011

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_a.pdf
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 العنف شديد الخطورة.: أوال
 وحشية وبشعةىي صورة جريمة  عند وقوع أفعاؿ إرىابيةالنموذج النمطي الذي يتبادر إلى األذىاف  

، مما يجعؿ مف الطابع الجسيـ وبشكؿ ممنيج ومنظـ بشكؿ خاص تعرض المجتمع بأكممو لمخطر
والتجريد والحيدة أف مبتغاه الدقة  بتميزيا، وينفرد التعريؼ القانوني ب المقترفمميزا لمعنؼ  واإلستثنائي
، (1)وغادرة فتاكة ؿستعماؿ وسائإعتبار العنؼ كخطر مشترؾ وكفعؿ خطير بشكؿ خاص بإوالفعالية ب
رد  تشكيؿل وفعالة عتبارىا ضروريةإرىابية ىذه الوحشية بشكؿ متكرر برىابيوف والكيانات اإلويعتمد اإل
زرع الفرقة بينيـ وبيف و  منيـ مف تعاطؼ قطاعات واسعة ستدراج، وإلعامةال نفسية في فعؿ قوي

اإلرىاب في ف ،حداثاأل هستجابة لمثؿ ىذفيما يتعمؽ بالموقؼ الذي يجب تبنيو في اإل أصحاب القرار
، مما يضفي عميو طابًعا غير (2)األيديولوجياتاإلستثنائية لترويج ونشر ىذا الجانب ىو الوسيمة 

 ،، في شكؿ إرىاب الدولةوف اإلرىاب وسيمة مف وسائؿ ممارسة الحكـيمكف أف يك وىكذا ،متجانس
تكوف  لإلستقالؿ مظاىر غير مسمحة تدعولكف ىذا العنؼ المنظـ يمكف أف يدعـ أيًضا التعبير عف 

، وىو ما يدعـ فكرة أف تحفيز السموؾ العنيؼ لإلرىابي مقترف بالمبادئ محمي رىابإفي شكؿ 
األخالقية التي تحكـ عناصر ىذه الكيانات وتدفعيـ بإتجاه تبني مبادئ تعتبر خرًقا لمقوانيف، إذ يمكف 
لعناصر التنظيمات اإلرىابية إيجاد مسوِّغات إلظيار أعماؿ العنؼ الجسيـ التي يرتكبونيا عمى أنيا 

 أخالقي.ذات طابع كيا دوافع تحر 
 ومن الضروري اإلشارة إلى كون أن العنف الجسيم قد يأخذ مفيوم الجريمة ضد اإلنسانيةىذا 

 "نيجيريا"و "الصوماؿ"و "سوريا"و "العراؽ"وبالخصوص ما الحظناه مف سموؾ التنظيمات اإلرىابية في 
اؿ فعبتخطيط وتنفيذ ىجومات منسقة عمى المدنييف وقتميـ جماعيا، فبتطبيؽ ىذا المقاربة عمى أ

جديدة مف الجرائـ ضد اإلنسانية  الاإلرىاب  تكوف النتيجة أف أعماؿ اإلرىاب يمكف أف تشكؿ أشكا
يجـو الوجسامة تحولت خطورة  في مرحمة ماف ،رىابيلمكياف اإلبغض النظر عف الييكؿ التنظيمي 
ي قائـ في مثؿ المنيجواسع النطاؽ أو الاليجـو والثابت أف شرط  اإلرىابي إلى جريمة ضد اإلنسانية

 .مثمة السابقة التي نتج عنيا عمميات تطيير عرقي وديني في مناطؽ واسعةاأل
 الغرض من الفعل اإلرىابي. ثانيا:
ولكف  فرد أو الشريحة اإلجتماعية،الخصوصية أساس عمى اإلرىابي ال يتـ  فعؿضحايا ال إستيداؼإف 

لرسالة التي طبيعة ابسبب وكذا ، األماكف المشغولة مكانة أو لمعمؿ اإلرىابي جتماعيةبسبب الوظيفة اإل

                                                           
1 Convention Européenne sur la Répression du Terrorisme, Conseil de l’europe, Série des Traités Européens n° 

  , signée le 27 janvier 1977, Sur le lien : https://rm.coe.int/1680077326.  

2 Sajjan M. Gohel et Peter K. Forster, Programme de Reference sur la Lutte contre le Terrorisme, Projet 

Didactique CTRC, NATO Graphics & Printing, Annee : 2020, P       

https://rm.coe.int/1680077326
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، ىو مجرد نفسو عمؿ اإلجراميال و مثؿإف الضحية مثمف يحاء بيا، وبالتالياإلاإلجرامي  فعؿينوي ال
ماعدا بمصير الضحايا  اإلعالـ كاف غير ميتـأف  ناحيةيفسر مف ما ة، وىذا رىيب يةإعالم ةمادع
مرتكبي األعماؿ اإلرىابية، سواء تـ مزاعـ ودوافع ىتمامو بتكريس إبقدر ، الصادمة يـو المأساةصور ال

مف اإلطار الدستوري لحكومة سبب تطور اإلرىاب بسيولة ض بيف أفيما ، وىذا اإلعالف عنيا أـ ال
 الشرعية والتبرير.  الحصوؿ عمى داخميامف ي ينوي ديمقراطية دوف غيرىا، والذ

، يمكف أف تصبح حميفة موضوعية ط اإلعالـ ومنابر التعبيرمف المفارقات أف وسائو  وفي ىذا الصدد
كامؿ فقط في ظؿ ديمقراطية يمكف أف يتطور ىذا الواقع بشكؿ  إذ نتشار اإلرىابإوغير مقصودة في 

ما يجعؿ مف الممكف التمييز بدقة بيف المقاـو واإلرىابي  وىذا ،حتراـ حرية الرأيإفتراض إب تعددية
ختالؼ األساسي بيف المقاومة واإلرىاب يقـو عمى طبيعة النظاـ الذي يظيروف فيو ف اإلعمال بمبدأ أ

يوجد إرىاب عندما يتـ توجيو العنؼ ضد ا يمارس العنؼ ضد نظاـ قائـ عميو، و يناؾ مقاومة عندمف
تشارؾ في تعريؼ  بيذا المعنى،ف(1)كوف لممواطنيف وسائؿ المقاومة السمميةتحيث بنظاـ ديمقراطي 

إلى تقويض أسس  دفةاالي، لوجية سياسية أو فمسفية أو دينيةالسعي وراء أيديو  عناصراإلرىاب 
 .ستخداـ الوسائؿ القانونية لمتعبير عنياإ وترفض مف حيث المبدأ ياالديمقراطية التعددية التي ترفض

اإلرىاب أما ، لوجيبدوف دعـ أيديو  ء التبني الجنائي البسيط لممصطمح يمكف عزلوستثناإب عتداءفاإل
وضع ، و بشكؿ آخر مف أشكاؿ السمطة لقائـا نظاـستبداؿ الإإلى ييدؼ في المقاـ األوؿ اإلرىاب ف ،الف

 ،األساسيةوالحريات الحقوؽ ب يمس مباشرة، مما حكـ مف خالؿ إحالؿ شكؿ آخر مف التنظيـىيكؿ لم
 ،فيي تحركيا روح الربح في المقاـ األوؿ تخدـ مصالحيا التي، ولكف عمى عكس الجريمة المنظمة

اليدؼ ومنو يغدو . يةستخداـ وسائؿ اإلعالـ لمرمز في إ والجريمة المنظمةيتشارؾ اإلرىاب ومع ذلؾ 
فقط: تضخيـ نطاؽ الحدث  ةواحد غايةختيار اليدؼ لو ا  ، و إستقرار المجتمع وبنيتو التحتيةىو زعزعة 

ية، بحيث رسالة أيديولوجية حصرية ، لمضغط عمى الرأي العاـ باستخداـ لغة الرمز لناقؿ  فيو ،اإلرىابي
ي أو غير ، أو شاىًدا يومًيا عمى الوجود الذي يعتبر غير شرعف أف يكوف ىذا الرمز مبنًى عاًمايمك

مجاؿ ، أو مستثمر في يةأخالقية أو دين ، أو شخص طبيعي يتمتع بسمطةمرغوب فيو لسمطة سياسية
 .يدر أرباحا

ىذا  ، بؿ القوة المتنازع عمييا التي يجسدىايس الفرد في حد ذاتو ىو المستيدؼ، لالحاالت غالبفي ف 
اإلخالل الجسيم بالنظام العام من خالل ىو مضموف فكرة "الدافع" أو "الحتمية" لمعمؿ اإلرىابي: 

                                                           
1
 Maurice Duverger, Ce que prévoit la Constitution, Journal : Le Monde, Article publier le : 18 oct. 1984, Sur le 

Lien : :https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/10/18/ce-que-prevoit-la-constitution_3006025_1819218.html. 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/10/18/ce-que-prevoit-la-constitution_3006025_1819218.html
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لفعؿ وبيف الركف المتعمد لدافع العاـ لمرتكبي اابيف  تمييزال ىنا ينبغي ال ،(1)رعابالتخويف أو اإل 
باإلضافة إلى ذلؾ نجد اإلشارة إلى الدافع )الغرض( مف العمؿ اإلرىابي في التعريفات التي  لمجريمة،

)جانفي  ، فإف اتفاقية نيويورؾ لقمع تمويؿ اإلرىابلمكافحة اإلرىاب تفاقيات الدوليةعتمدتيا اإلإ
أي عمؿ تفاقية "اإل ىذه تصوغ التعريؼ التالي: يعتبر جريمة بموجب كما سبؽ اإلشارة إليو ،ـ(2000

آخر ييدؼ إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابتو بجروح بدنية جسيمة 
وعندما يكوف  نزاع مسمحفي حالة نشوب  غير مشترك في أعمال عدائيةعندما يكوف ىذا الشخص 

غرض ىذا العمؿ بحكـ طبيعتو أو في سياقو موجًيا لترويع السكاف أو إلرغاـ حكومة أو منظمة دولية 
ف التعريؼ القانوني في ألى إشارة ىنا عمى القياـ بأي عمؿ أو اإلمتناع عف القياـ بو"، كما تجدر اإل

 )العدائية( عماؿ القتاليةكيف في األشخاص غير المشتر عماؿ العدائية ومفيـو األحالة أخذه بمفيـو األ
تعريؼ النزاع المسمح  شمولو عمىوكذلؾ  ،نسانيةيكوف قد تداخمت عناصره مع مفيـو الجريمة ضد اإل

  .في القانوف الدولي
 المنظمة اإلرىابية. ثالثا:

في ىذا العنصر  الجريمة المنظمة ومحاربة الجريمة وبالخصوص تتقاطع مكافحة اإلرىاب مع قمع
عمؿ إرىابي يفترض مسبًقا وجود أي فإف وصؼ  لتحميؿ مضموف تعريفنا لإلرىابوفًقا و  ساسي،األ
إلى ىذا المعيار قبؿ تحديد الجرائـ التي ، وعميو فإف التعريؼ القانوني لإلرىاب يجب أف يشير "منظمة"

الفعل رتبط يدما عنبإعتبار أنو ، إرىابية أو "تشكؿ أعماال" إرىابية ُيحتمؿ تصنيفيا عمى أنيا أعماؿ
اإلخالؿ سيكوف ىدفو  مف خالؿ عنصري التخطيط والمنيجية بمشروع فردي أو جماعياإلرىابي 

تعدادات ستفترض "اإل "مشروع"فكرة  ذلؾ أف ،عابالجسيـ بالنظاـ العاـ عف طريؽ الترىيب أو اإلر 
منظمة ُتستبعد منيا  ، أي، مع سبؽ اإلصراروالتحضيرات والحد األدنى مف التنظيـ والتنسيؽ

ف كانت القوانييف اإلجرائية الجزائية (2)الصدفة" ، ومف الميـ اإلشارة إلى أف فكرة "التنظيـ" حتى وا 
اإلجرائية المقيدة، وتعتمدىا قوانييف العقوبات  القضائية وامرتعتمدىا كمعيار لمحد مف نطاؽ األ

عند إدماجيا في فإف نطاؽ الصيغة يكوف مختمًفا ، مف جية أخرى لتشديد العقوبة كمعيار الموضوعية
بجعميا جرائـ ذات حيث أنو يجعؿ مف الممكف وضع تعريؼ لمجرائـ اإلرىابية ب، التعريؼ القانوني
قضائي  ردع و بتجريـ محدد ومقرونة، شكؿ مباشر مف قبؿ قانوف العقوباتمستيدفة بطبيعة مستقمة 

 متجدد.

                                                           
1
 Gilbert Thiel, Rémy Toulouse, Solitude et servitudes judiciaires: Suivi de Le Juge Antiterroriste: Juge ou 

Partie, Editions Fayard, Paris, France, Annee:2008, P       
2 Thierry S.Renoux, lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux, Annuaire international 

de justice constitutionnelle, Presses Universitaire, Aix Marseille, France, Année : 2003,  pp      -     
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وثيقة بيف "الدافع" و"المنظمة اإلرىابية" يتمثؿ في درجة اإلنضباط ىذا ومف الميـ توضيح وجود عالقة 
والتقاليد المتبعة داخؿ بناء أو "الزعيـ" أو "السيد" في الوالء لممجموعة، وكذلؾ إحتراـ السمطة "األمير" 
تباع ولممتعاطفيف ولبقية الجميور والذي يتميز المنظمة اإلرىابية، وكذا طبيعة الخطاب الموجو لأل

 .بالنقاء والطيرانية والتقديس مف حيث تبني القضايا والدفاع عف المبادئ
وبما اف اليدؼ األساسي ألي مجموعة ىو الحفاظ عمى بقائيا أو وجودىا كفريؽ، يعتمد نجاحيا في 

المشبعيف  المدى الطويؿ عمى قدرتيا عمى جذب وضماف دفؽ مستمر مف المجنديف الجدد الشباب
الخاـ والتي ال تحتاج سوى إلى برمجة ذىنية وعصبية لجعميا تتطابؽ مع افكار  باألفكار والمعتقدات

 .(1)لضماف اف تكوف المجموعة في المستقبؿ قادرة عمى الحفاظ عمى كؿ مف التماسؾ والوالء التنظيـ
وكذا  ،كما يجب أف يكوف قادة التنظيمات اإلرىابية قادريف عمى: الحفاظ عمى نظاـ المعتقد الجماعي

لصالح التالعب بالحوافز و  ،تصاالتالتحكـ في تدفؽ اإلو  ،إنشاء والحفاظ عمى الروتيف التنظيمي
 االرىابي. في العمؿ ارستمر اإلإلى أىداؼ خارجية  و  داخمي صراع األتباع، وتحويؿ أي

وبشكؿ عاـ فإف التنظيمات اإلرىابية لدييا منظومات قيمية أخالقية تحفزىا عمى إرتكاب عممياتيا 
 .(2)رىابية، بؿ واإلستمرار في إرتكابيا وفؽ مبررات تتفؽ مع قناعاتيا األخالقيةاإل

وقياـ التنظيـ بتبني ىجمات  قميـ الدولةإعمى جزء مف  ةرىابيمنظمة إأما فيما يتعمؽ ببسط سيطرة 
إرىابية ضد المدنييف في دولة أخرى، ففي مثؿ ىذه الحاالت فاف إلحاؽ مصطمح منظمة بوجود اليجـو 
 ذاتو يفترض أف المنظمة لدييا موارد ووسائؿ وقدرات كافية لمسماح بتنفيذ مسار الفعؿ اإلرىابي 

وي عمى تعدد في النشاطات وتعدد في أو إرتكابو، يتطمب الوضع إعتبار أف الفعؿ اإلرىابي ينط
 رتكاب األفعاؿ والتي مف بينيا الجرائـ ضد االنسانية متمثمة في القتؿ الجماعي لممدنييف.إ

وقد أظير الواقع مف خالؿ تنظيمات "داعش" و"النصرة" و"بوكو حراـ" و"الشباب" وغيرىا أنو ليس مف 
المستبعد ال سيما في سياؽ الحرب الالتماثمية، أف ىجوًما موجًيا ضد المدنييف يمكف أف ينفذه أيًضا 

بعبارة أخرى و ، فراد يتبعوف ىدؼ اليجـو عمى السكاف المدنييفيجمع مجموعة مف األ "خاص"كياف 
أف تمارس جرائـ  تصنيفيا عمى أنيا شبو دولةويمكف مجموعة ليس لدييا بالضرورة بنية معقدة يمكف ل

 .ضد االنسانية
 
 

                                                           
1
 Randy Borum, Psychology of terrorism, USF Publications, Florida, USA, Year: 2004, P: 63. 

، Scientific American، مقاؿ منشور عمى موقع نظرية جديدة ترصد الدوافع االخالقية لمسموك االرىابيتامر الياللي،  2
theory-new-c/articles/news/ahttps://www.scientificamerican.com/arabi-: عمى الرابطـ، 1108جانفي 20بتاريخ: 

behavior-terrorist-of-motives-ethical-monitors-that/. :(:82/28/0202)تاريخ اإلطالع 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/a-new-theory-that-monitors-ethical-motives-of-terrorist-behavior/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/a-new-theory-that-monitors-ethical-motives-of-terrorist-behavior/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/a-new-theory-that-monitors-ethical-motives-of-terrorist-behavior/
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 .)اإلرىاب الدولي( رابعا: العمل اإلرىابي عابر لمحدود
لمدوؿ  وىي السمة المميزة لإلرىاب المعاصر إذ أف الجريمة اإلرىابية بطبيعتيا تمس المصالح الخاصة

بحيث تخمؽ وضعا مف  فيي موجية لمنظاـ العالمي السائد وبالخصوص مبادئو وقيمو وطريقة عممو
ف أنو مف الثابت أضافة إلى إ، التوتر والالإستقرار في العالقات بيف مكونات المجتمع الدولي

صبحت تضـ ضمف صفوفيا عناصر مف جنسيات متعددة كما تضـ عناصر أرىابية التنظيمات اإل
لى بمدانيـ األصمية عبر الحدود دوف جنسيات، ب خاصة مع إنتشار ظاىرة إنتقاؿ اإلرىابييف مف وا 

الدولية، فقد يرتكب إرىابيوف مف جنسية دولة ما جريمة إرىابية في دولة ثانية، أو ينضموف إلى جماعة 
مالحقة األمنية إلى إرىابية تنشط في تراب دولة أخرى، كما قد يفر اإلرىابيوف مف تراب دولتيـ جراء ال

  (1)رىابيوف أشخاصا يتمتعوف بالحماية الدوليةتراب دولة أخرى، وتكوف ىناؾ حاالت يياجـ فييا اإل
ف األفعاؿ التي تطاؿ األشخاص الذيف يعمموف لدى المنظمات إأو ممتمكات لمنظمات دولية، ومنو ف

 مواؿ الممموكة لمنظمات عمى األ الدولية واإلقميمية، أو يعمموف كممثميف رسمييف لدوليـ، أو تقع
عتداء وسائؿ النقؿ والمواصالت الخارجية، أو كانت ناتجة عف جرائـ إو كانت محؿ أ ،و شركاتأ

 ،(2)رىابية الدوليةحرب فكؿ جريمة مف ىذه الجرائـ تقترف بإرىاب مادي ومعنوي تعتبر مف الجرائـ اإل
بفعل مخالف لقواعد القانون الدولي الجنائي يرتكب وتعد جريمة دولية كل فعل أو إمتناع عن القيام 

بإسم دولة أو منظمة أو جية غير حكومية ويترتب عميو اإلعتداء عمى المصالح التي يحمييا ىذا 
القانون وفي مقدمتيا حقوق اإلنسان مما يتسبب في إخالل لمنظام الدولي العام ويبرر تجريمو 

الجريمة الدولية تكمف في القياـ بفعؿ  ؼ يستشؼ أف عناصرومف خالؿ ىذا التعري ،(3)والمعاقبة عميو
ؿ ضررا عمى مصالح أو اإلمتناع عف القياـ بفعؿ مخالؼ لقواعد القانوف الدولي الجنائي بطرؽ تشك

المجتمع الدولي، ومنو فإف جريمة اإلرىاب تكوف دولية جريمة جنائية دولية إذا أرتكبت ضد مصمحة 
ع الدولي، كما وأف البحث والتحري والتحقيؽ والمحاكمة وايقاع العقاب دولية حيوية وأساسية لممجتم

، (4)أوالحث عمى العقاب في ىذه الجريمة مقرر بمقتضى إتفاقيات دولية جماعية مف جية أخرى
                                                           

، مع دراسة اإلتفاقات الدولية والقرارات الصادرة عف المنظمات الدولية، اإلرىاب الدوليمخيمر عبد العزيز عبد اليادي ،  1
 .24ـ، ص0875والتوزيع، بيروت، لبناف، سنةدار النيضة العربية لمنشر 

، دار التشريع الميبي والمقارن فيعوامل الجريمة والسياسة العقابية  اإلجرام وسياسة مكافحتو،جعفر محمد عمي،  2
 .02ـ، ص0882النيضة العربية لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، سنة

، دار دجمة، عماف، األردف، سنة في حماية حقوق االنسان دور القانون الدولي الجنائيعمي عبو عبد اهلل سمطاف،  3
 ومايمييا.61ـ، ص1101

، منشورات الحمبي، جرائم اإلرىاب الدولي في ضوء إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةرشيد عبد الجبار الجميمي،  4
 .41، ص1104بيروت، لبناف، سنة 
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وخالصة فإف اإلرىاب الدولي يضـ كؿ األعماؿ اإلرىابية التي تحتوي عمى عنصر خارجي أو دولي 
 سواء كاف ىذا العنصر فردا أو مجموعة أو دولة، وسواء كانت ىذه األعماؿ بناء عمى تدبير 

و رىاب ىف ىذا النمط مف اإلأ، والثابت (1)أو تحريض أو تشجيع أو مساعدة مف دولة مف الدوؿ أـ ال
صقاع السائد غالبا اآلف نظرا لظروؼ العولمة التي يسرت الوصوؿ إلى المعمومة والتواصؿ بيف كؿ األ

 مف مطارات ومرافئ ومعابر حدودية.بالنتقؿ اليسير عبر المداخؿ الدولية  ، وسمحتفي حينو
لمغاية ومرنة بشكؿ  عامة، ونرى مف خالؿ ما سبؽ تبيانو أف مجموعة المعايير الموضوعة أعاله

في نياية المطاؼ ُيفيـ اإلرىاب مف خالؿ الجمع بيف الطبيعة العنيفة ألنواع معينة مف  ، إال أنوخاص
  مدنييفاؿ عمى الفع، مع مراعاة التأثير المتوقع ليذه األألىداؼ التي يسعى إلييا مرتكبوىااؿ وافعاأل

عت، السياسي لمدولة المعنية المؤسساتي أو الييكؿ : التخويؼ، العناصرة الدقيقة ليذه مطبيعل باراوا 
تجدر اإلشارة إلى أف الدوافع كما  ،يي نفسيا صعبة التحديد بموضوعيةف ستقرار،واإلكراه، وزعزعة اإل

حتفاظ بيا كمعيار اإل يجب قيمية،-أو أخالقيةسياسية أو فمسفية أو دينية  :المحددة ألعماؿ اإلرىاب
ا يؤدي إلى مزيد مف ، ممبالرغـ مف توجو المشرعيف الداخمييف والدولييف لمتخمي عنيا ذي صمة

 .ىدافيا الخاصةأليا التي  ، مف خالؿ التمييز مع أنواع أخرى مف الجرائـإضعاؼ المعنى
ذو  تشير كؿ ىذه العناصر إلى أف معايير التعريؼ المنصوص عمييا في النصوص القانونية الحالية  ا 

ىامًشا  لممشرعيف والدوؿ والمنظمات الدولية، مما يترؾ اباتتطرح في النياية أسئمة أكثر مما تقدـ إج
بإعتماد معايير ، بحيث تسمح ىذه السمطة التقديرية الواسعة واسًعا مف المناورة في تطبيقيا العممي

 تعريؼ أكثر مرونة عمى المستوى الوطني مف تمؾ المنصوص عمييا في النصوص الدولية 
 .أو اإلقميمية

إف الفوارؽ اإلقميمية بيف الدوؿ وكذا إختالؼ عناصر التعريؼ داخؿ النظاـ القانوني المعتمد بأبعاده 
فوضع كياف مسمح غير  ،تمنح صفة المرونة لمتعريؼ القانوني لإلرىاب ،الدولية واإلقميمية والداخمية

رىابية الدولية إليقاع عقوبات عميو وعمى مموليو سيصطدـ حتما حكومي معيف في قائمة التنظيمات اإل
)حالة حزب اهلل المبناني"  (2)طار "نزاع مسمح"إبمعارضة دوؿ أخرى ترى فيو "قوات مسمحة" تعمؿ في 

القمعي األوليف: بجزئيو نمور تاميؿ"(، وفي مثؿ ىذه الحاالت يتصادـ التعريؼ القانوني وكذا "حركة 
"الوقائي" الذي حدده  الثاني مع الجزء رىابياإل اإلجرامي النشاط صنؼيصؼ و الذي ي دد لمجرائـوالمح

                                                           
 .31ع سابؽ، ص، مرجاإلرىاب الدوليمخيمر عبد العزيز عبد اليادي ،  1

2 Voy. P. Klein, Le droit international à l’épreuve du terrorisme, Recueil des cours de l’Académie de La Haye, 

Martinus Nijhof Editions, Annee : 2007, PP : 231 et s. Voir aussi : 

- K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten et B. Delcourt, Le droit international face au terrorisme, Editions 

Pedone, Paris, France, , Annee : 2012, PP : 45 et s. 

- SOREL J.M, Existe-t-il une définition universelle du terrorisme, Le droit international face au terrorisme, 

Cahiers internationaux № : 17, Annee       , Pp     -     
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، بما لإلرىابلجزء الثاني بمفيـو أوسع نشطة االرىابية إذ يسمح انظاـ القائمة اليادؼ لمنع تمويؿ األ
والتي قد ال يتـ  " التي تعمؿ في سياؽ نزاع أىمي،الجماعات المتمردة" يشمؿ في ذلؾ الكيانات:

وىكذا يمكننا أف نرى أنو حتى داخؿ النظاـ القانوني  ،تضمينيا جنائًيا في نطاؽ جريمة اإلرىاب
ذا أضفنا وا   ،انوني لتطبيقوا عمى اإلطار القدعتماإ، يصبح مفيـو اإلرىاب متغيًرا في اليندسة الواحد

نفسيا مساحة إضافية في التعريؼ الذي تقدمو في ل، تمنح إلى ذلؾ حقيقة أف الدوؿ بواسطة التشريع
، ، فإننا نفيـ أف مفيـو اإلرىاب يشكؿ تحدًيا خاًصامطبيعة "اإلرىابية" لجرائـ معينةتشريعاتيا الجنائية ل

 أداة مرنة في أيدي الدوؿ. و 
 اإلرىاب كأساس لنظام قانون إستثنائي.الفرع الثاني: 

وغيرىا  ومصر وفرنسا والواليات المتحدة االميركية والصيف وروسيا الدوؿ ومنيا الجزائرالعديد إتحذت 
تخاذ إ، مما يجعؿ مف الممكف تسييؿ (1)را لخمؽ حالة طوارئ دائمةمبر مف مفيـو "اإلرىاب" كثير 
وكما رأينا خالؿ دراستنا لمحقبات التاريخية بالفعؿ  األساسية،ية تحد مف ضمانات الحقوؽ ستثنائإتدابير 

نتشار في نياية القرف التاسع عشر و لإلرىاب، ف ىي كانت  الفوضوية "الالسمطوية"موجة اليجمات ا 
عتبارىا إبإنتقدىا الحقوقيوف ، والتي الذي تـ التذرع بو لتبني قوانيف الطوارئ والممح الدافع الضروري

 أنتج، مما سممت مف وقوع اليجمات اإلرىابيةىناؾ فترة  لـ تكفالحيف  ـمنذ ذلكو  ،"آثمة"قوانيف 
في ىذا اإلطار يمكف إضفاء الطابع الرسمي ، عمى وجو السرعةو  "إتخاذ تدابير"إستثنائيةيتطمب  وضعا"

 44-92المرسـو الرئاسي عمى حالة الطوارئ مف خالؿ إعالنيا مثمما تـ فرضيا في الجزائر بموجب 
ستيدؼ إ، الذي 02-93المرسـو التشريعي بموجب متضمف إعالف حالة الطوارئ والتي تـ تمديدىا ال
لحسف لممصالح اوضماف أفضؿ ألمف األشخاص والممتمكات وتأميف السير ستباب النظاـ العاـ إ

العمومية طبقا لما نصت عميو المادة الثانية منو، وىذا نظرا لممساس الخطير والمستمر لمنظاـ العاـ 
عتبارا لمتيديدات التي تستيدؼ  ستقرار المؤسسات إالمسجؿ في العديد مف نقاط التراب الوطني، وا 

                                                           
المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية  12-80القانوف  1

بمكافحة اإلرىاب المتعمؽ  0881سبتمبر 21المؤرخ في  12-81المرسـو التشريعي ، 12-00المعدؿ والمتمـ باألمر 
المتضمف إعالف حالة الطوارئ المعدؿ بالمرسـو  33-81، والمرسـو الرئاسي 14-82المعدؿ والمتمـ بالمرسـو  التخريبو 

المتضمف في األمر  00-84، واألمر 044-55المتضمف في قانوف اإلجراءات الجزائية  01-84، األمر 11-82التشريعي 
المتعمؽ بالعتاد الحربي  15-86مر رقـ ألالمتضمف تدابير الرحمة، ا 01-84المتعمؽ بقانوف العقوبات، األمر  55-045

يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة  10-15األمر  المتعمؽ بإستعادة الوئاـ المدني، 17-88، القانوف واألسمحة والذخيرة
المتعمؽ بإستخداـ وتجنيد الجيش الوطني  81-00يتضمف رفع حالة الطوارئ، المرسـو الرئاسي  10-00الوطنية، األمر 

يتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب  10-14قانوف رقـ فحة اإلرىاب والتخريب، الشعبي في إطار مكا
    .1104فبراير  04المؤرخ في  15-04ومكافحتيما المعدؿ والمتمـ بالقانوف 
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، ولـ في ديباجة المرسـو جاء ولممساس الخطير والمتكرر ألمف المواطنييف والسمـ المدني تبعا لما
لى عبارة إينص المرسـو في أي مف مواده عمى لفظ "اإلرىاب" إال أنو يستشؼ مف خالؿ اإلشارة 

فكرة "الدافع" أو "الحتمية" لمعمؿ اإلرىابي: التي تشير الى "المساس الخطير والمستمر لمنظاـ العاـ" 
والتي نص عمييا  )التي ناقشنيا أعاله(،اإلرعاب اإلخالل الجسيم بالنظام العام من خالل التخويف أو 

لمساس الخطير والمتكرر ألمف االتيديدات التي تستيدؼ إستقرار المؤسسات و " المرسـو بعبارة
ستثنائية عمى الحقوؽ إعتماد قيود ا  ف نظاـ الطوارئ يسمح بفرض و أوالحاؿ ، "المواطنييف والسمـ المدني

 :سالؼ الذكر 44-92المرسـو  ويتبيف ذلؾ مف خالؿ أحكاـساسية األ
مف ف نشاطو يشكؿ خطورة عمى النظاـ واألأالوضع في مركز األمف لكؿ شخص راشد يتضح  -

 (اإلحتجاز بغير أوامر القضاءو عمى السير الحسف لممصالح العمومية.)أالعمومييف 
 تحديد أو منع مرور األشخاص والسيارات في أماكف وأوقات معينة.)حضر التنقؿ( -
 قامة المنظمة لغير المقيميف.إنشاء مناطؽ اإل -
منع مف اإلقامة أو وضع تحت االقامة الجبرية كؿ شخص راشد يتضح اف نشاطو مضر بالنظاـ  -

 قامة الجبرية(.العاـ أو بسير المصالح العمومية. )الوضع قيد اإل
المرسـو آلية لضبط كيفيات  لـ يضعداري، كما التفتيش اإل )األمر إستثنائيا بالتفتيش نيارا أو ليال. -

 تطبيؽ األمر إستثنائيا بالتفتيش ولـ يعدد حاالت إصدار األمر(.
 األمر باإلغالؽ المؤقت ألماكف اإلجتماعات ميما كانت طبيعتيا. )حظر التجمع واإلجتماع(. -
 يمكف تفويض عمميات إستتباب األمف عمى المستوى المحمي أو عمى مستوى دوائر إقميمية محددة -
 .لى الجيش(إالشرطة  مياـ)تحويؿ لى السمطة العسكرية.إ

وعميو فإف تدابير حالة الطوارئ في الواقع قد يتـ حشدىا إلى حد كبير ألغراض أخرى غير مكافحة 
وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات والصحافييف  اإلرىاب، منيا منع المعارضيف السياسييف والنقابييف

العمني، وتضييؽ نطاؽ حرية التعبير والتجمع والتظاىر واإلضراب الفعمي و مف النشاط حقوؽ اإلنساف 
وبالتالي فإف النظاـ اإلستثنائي لحالة الطوارئ، مف خالؿ تأثير غير متوقع إلى أضيؽ الحدود الممكنة، 

ا عمى نطاؽ واسع جد تصور تطبيقويستخدـ ألغراض عامة جدا لمنع أي إخالؿ بالنظاـ العاـ، ويتـ 
ف حالة الطوارئ تؤثر عمى الحقوؽ والحريات المقررة لألفراد في الدستور ، كما أ(1)بة مضادةدوف رقا

ختصاصات السمطة التنفيذية عمى حساب  ألنو يترتب عمى إعالف حالة الطوارئ توسيع سمطات وا 

                                                           
1
 Lee Griffith, The War on Terrorism and the Terror of God, W.B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 

USA, Year: 2002, P: 223. See Also: Alan O'Day, Weapons of Mass Destruction and Terrorism, Ashgate 

Publishing, Farnham, UK, Year: 2004, P: 144. 
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وذلؾ بمباشرة السمطة التنفيذية  بحجة مجابية األزمة والتقويض مف آثارىا (1)الحقوؽ والحريات الفردية
 السمطات اإلستثنائية المخولة ليا.

 2ولغرض إدامة جوىر حالة الطوارئ في القانوف العاـ إرتأى المشرع الجزائري إلى تعديؿ نص المادة 
ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في 1991يسمبر د 6المؤرخ في  23-91مف القانوف 

مومي خارج الحاالت اإلستثنائية وذلؾ بالسماح بإمكانية إستخداـ وحدات الجيش مياـ حماية األمف الع
-11ومنح المرسـو  الوطني الشعبي وتشكيالتو لإلستجابة إلى متطمبات مكافحة اإلرىاب والتخريب،

ـ قائد الجيش )رئيس أركاف الجيش الوطني الشعبي( سمطة قيادة 2011فيفري  23المؤرخ في  90
دارة وتنسيؽ  متداد التراب الوطني، ومنو يثبت أنو إذا كاف عمميات مكافحة اإلرىاب والتخريب عمى إوا 

الخطر الوشيؾ يتخذ طابًعا دائًما يصبح مف الضروري تزويد الدولة بأدوات دائمة جديدة لمواجية 
 اإلرىاب ومكافحتو.

 اإلرىاب كمبرر لحالة طوارئ دائمة.الفرع الثالث: 
ـ المتضمف 1993جانفي  06المؤرخ في  02-93المرسـو التشريعي  ستقراءإويبرز ذلؾ مف خالؿ 

لـ يشر إلى تاريخ نياية حالة الطوارئ مثمما نصت عميو المادة األولى الذي تمديد مدة حالة الطوارئ 
شيرا مع مالحظة  12سالؼ الذكر والتي حددت مدة تطبيؽ حالة الطوارئ ب 44-92مف المرسـو 

سنة كاممة وتخرج  18ذا الميعاد، مما جعؿ حالة الطوارئ بالجزائر تمتد ألكثر مف إمكانية رفعيا قبؿ ى
مف اإلطار المؤقت لتصبح دائمة بالرغـ مف النص الدستوري الصريح عمى أنو ال يمكف تمديد حالة 

 23مف دستور  86الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة المجمس الشعبي الوطني وفقا لنص المادة 
ـ المعدؿ والتي نصت عمى أنو:" 1996مف دستور  105المادة  أيضا وىو ما قيدتوـ، 1989فيفري 

 ،" أو الحصار، إاّل بعد موافقة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا    ال يمكف تمديد حالة الّطوارئ
 ـ1992 يفناج 14 يف خر ؤ ملا ةلو دمل ىمعألا سمجملا ةماقإ فالعإ فأ ىلإ ديكأتلا ـيملا فمو  اذى
 رو تسدب ؿمعلا ؿيطعت وأ ؽيمعت ىلإ رشي ـل ةير و يمجلا ةسائر  رو غش دسل ةبانإلل زايج ربتعي يذلا
 ىمع ريسلا فامض ةر و ر ض ىمع ددش دق ؾاذنأ ير و تسدلا سمجملا فإف ؾلذ فم سكعلا ؿب ،ـ1989
 ،ير و تسدلا ـاظنلاو  تاسسؤ ممل يداعلا ريسمل ةير و ر ضلا طو ر شلا ريفو ت ىمع ؿمعلاو  ةلو دلا ةير ار متسإ
 سيئر ل وب ؿو معملا رو تسدلا ايب ديعي يتلا تاطمسلا عيمج ةلو دمل ىمعألا سمجملا سر امي فأو 
 ةلاحلا تار و طت ريظت امبسحو  ،رو تسدلاب ؿمعلا ؿيطعت ىلإ 44-92 ـو سر ملا رشي ـل امك ،ةير و يمجلا

                                                           
، الطبعة األولى، المصرية لمنشر والتوزيع، التنظيم الدستوري والتشريعي إلعالن حالة الطوارئ، تحسيف سعيد الحسيني 1

، ، تعطيل الدستور: دراسة مقارنةجعفر عبد السادة بيير الدراجي -: أنظر كذلك. *031ـ، ص1108القاىرة، ج ـ ع، سنة 
 .111، ص 1117دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، سنة 
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 ءافضإ ةر و ر ضلاب ـز مي ال حبصأ ونإف ،ينمز لا اىدادتما  و  "يباىر إلا" ؼر ظلا فع ةئشانلا ةيئانثتسإلا
 عر سملا رو د باىر إلا بعمي ـاع ؿكشب فكلو  ،فيعم ـاظن يف ئر او طلا ةلاح ىمع يمسر لا عباطلا
 فم رر كتملاو  ؾيشو لا يباىر إلا ديديتلا ةيجاو م يف دياز تم ؿكشب ةيئانثتسإ تاعير شت دامتعإل رسيملاو 
 تاءار جإ ينبت ضفر  بعصلا فم حبصأ ،ىر خأ ةيج فم ـاعلا يأر مل ضر تفملا طغضلاو  ،ةيج
 يبو ر و ألا داحتإلا ربجي الثمف ،تاديديتلا هذى ىمع ةيلاعفب در مل ةير و ر ض اينأ ىمع ؿصألا يف ةيئانثتسإ
 ـسإ ؿجس ـيدقت ىمع امييلإ ير اجت فار يط تالحر  ريست يتلا ؿو دلا ؿك ةيكير مألا ةدحتملا تايالو لاو 
 تانايب ةدعاقب ةدو ز م ةيلآ ؿالخ فم ةلو دلا راطم فم ةر ئاطلا عالقإ ؿبق ـيتيو ى تانايبو  فير فاسملا
  .(1)ايب ظافتحإلاو  يو جلا رفسلاب ةقمعتملا تايطعملا ةفاك ؿيمحتل رفو ت

وتبرر السمطات األوروبية واألمريكية ىذه اإلجراءات القانونية بضرورة منع وكشؼ الجرائـ اإلرىابية 
والمتابعات القضائية في ىذا  لتحقيقاتفي ا واألشكاؿ الخطيرة األخرى لمجريمة، وكذلؾ إلستغالليا

كإنتياؾ  األساسية حتراـ الحقوؽبخصوص إالمخاطر جراءات جممة مف ، وترتب مثؿ ىذه اإلالشأف
وشفافية إستعماليا ويمكف أف تميد الطريؽ  وسرية ىوية المتعامميف وبياناتيـ الخاصةالخصوصية 

  لمتحرؾ نحو "مجتمع المراقبة".
إلى "تحديد األشخاص  المسافريف عمى خطوط الطيراف المدني بياناتتقييـ نظاـ في الواقع ييدؼ 

وأف الذيف لـ ُيشتبو في مشاركتيـ في جرائـ إرىابية أو أشكاؿ خطيرة مف الجرائـ قبؿ ىذا التقييـ" 
عتقاؿ األشخاص غير المشتبو ا  و  لإلستعالمات، ولكف ظاـ ليس مراقبة منافذ الحدودالغرض الرئيسي لمن

المطبقة في برمجة النظاـ معايير التقييـ طبيعة : "ىذا ويثور التساؤؿ حوؿ ،ب الجريمة"إرتكابيـ قبؿ 
المشتبو فييـ والذيف تثبت فيما  في تحديد األشخاصالمقبوؿ دنى مف عدد األخطاء وما ىو الحد األ

 ، ينتيؾلمخاطر" في قائمة مكافحة اإلرىابألف تصنيؼ األشخاص عمى "مقياس ا (2)" برائتيـ؟ بعد
ني ىذا النظاـ الرقابي جاء ف تبحتراـ اليوية اإلنسانية" وىو ما يجعؿ أإأىـ واجب أساسي لمدولة في "

  .تحت ضغط الطوارئ
يدعو  وجود تيديد وشيك" يتـ التذرع بو مراًرا وتكراًرا إلثبات اإلرىابالحظ أف مفيـو "وخالصة فإنو ي

بشكؿ عاـ  أثرىا وتنفيذىا متديتتعدى أكثر فأكثر عمى الحقوؽ األساسية و  التبني السريع لتدابيرإلى 
                                                           

1
 Directive Union Europeenne № :2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril    6, Relative à 

l’Utilisation des Données des Dossiers Passagers (PNR  pour la Prévention et la Détection des Infractions 

Terroristes et des Formes Graves de Criminalité, ainsi que pour les Enquêtes et les Poursuites en la Matière, 

Journal Officiel de l’ UE, L       
e
 Annee, Du : 4 Mai 2016, P      . See Also : The Transportation Security 

Administaration’s Aviation Passenger Prescreening Programs   Secure Flight and Registred Traveler, Senate 

Hearing, 109-461, Second Session,February 9, 2006, On the Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-

109shrg27562/html/CHRG-109shrg27562.htm.  
2
 Douwe Korff, Marie Georges, Passenger Name Records, Data Mining & Data Protection, the Need for 

Strong Safe Guards, Directorate General Human Rights and Rule of Law, EC, Strasbourg, 15 June 2015, 

TPD(2015)11. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg27562/html/CHRG-109shrg27562.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg27562/html/CHRG-109shrg27562.htm
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 ، مف خالؿ تأثير العدوى والمالءمةاإلرىابمكافحة  مجاؿما وراء  ، ويتعدى نطاقيا(1)دوؿ أخرىإلى 
، فإف لمفيـو "اإلرىاب" أثره في مى األمفحتراـ حقوؽ اإلنساف والحفاظ عشتراطات إإفي الموازنة بيف 

رساء "ضرورة ممحة" يجب اإل"لمحفاظ عمى األمف"الغمبة جعؿ   .ستجابة ليا بشكؿ عاجؿ، وا 
 ومع ذلؾ عديد الصعوبات التي تكتنؼ التعريؼ القانوني لإلرىاب،إلى نشير  إننا إذ * رأي الباحث:

فقد تـ تكريس قدر أقؿ مف اإلىتماـ لدراسة سبب الحاجة إلى تعريؼ اإلرىاب في القانوف، إذ تميؿ 
، وفي الدراسات الموجودة حوؿ ىذا التساؤؿ إلى التركيز عمى المناقشات الدائرة في القانوف الدولي

ما : ىؿ يجب أف تقديرنا الخاص نجد أف عقبتيف رئيسيتيف تحوالف دوف التعريؼ القانوني لإلرىاب وى
جؿ الحرية أما مدى نطاؽ التمييز بيف المقاتميف مف  يشتمؿ التعريؼ عمى أفعاؿ الدولة أـ ال؟ و

يديولوجيا  رىابييف؟واإل مع منظور الدولة بشأف القضية وىما اإلختالفيف الجوىرييف المدفوعيف سياسيا وا 
ومنو يمكننا المقاربة بأخذ تعريؼ قانوني داخمي لإلرىاب مضمف في  ،المبنية عمى مصالحيا الذاتية

نتقاء عندما تشريعات الدولة كمرجع رئيسي لمواجية الجريمة وفي نفس الوقت إستعماؿ ىندسة اإل
جدلية المقاربة  ، إال أفمر بالعنصر الدولي أو واجية الدولة في مواجية المجتمع الدولييتعمؽ األ

ستقرائي اإل يفالنيج تجاذبات مابيف عناصرهسقاط ستكوف ىي المحدد إلريؼ في التعالمستعممة 
 ستنتاجي.واإل
، ؿعف مجمؿ التعاريؼ الداخمية لمدو  سابقارىاب في القانوف الدولي لقد جاء التعريؼ القانوني لإل -

ف تـ تط ة التي تستند إلى جرائـ محددة تعتبر مؤشر  تفاقياتمع اإل وير القانوف الدولي بطريقة مجزأةوا 
النيج ال في حيف أف ىذا  إختطاؼ الطائرات وأخذ الرىائف،عمى سبيؿ المثاؿ  أو دالة عمى اإلرىاب:

 "ستقرائياإل"النيج  نيجا مشابًيا لنيج متعدد التعريفات أوسيكوف  ومنو، يتضمف تعريفا قانونيا لإلرىاب
والمعمـو أف النيج االستقرائي ال  بالمشكمة المحددة،ستخدـ خاًصا حيث يكوف التعريؼ المبلإلرىاب 

ثـ يتـ تقييـ ىذه  ،، ولكنو بداًل مف ذلؾ يبني فرضيتو عمى المالحظاتينطمؽ مف فرضية واسعة
ستقرائي لتعريؼ اإلرىاب ال يسعى فإف النيج اإل وبالتالي ،الفرضية مقابؿ الواقع لمتأكد مف دقتيا

، ولكنو بداًل مف ذلؾ يعّرؼ اإلرىاب (2)قانوني شامؿ يغطي جميع الحاالتبالضرورة إلى توفير تعريؼ 
وبالتالي يمكف أف يتكوف النيج  في حينيا، محددة يمكف أف يستوعبيا وقائعبحيث يغطي فقط 

ف كاف مختمفة، متعددة تنطبؽ عمى حاالت ستقرائي مف تعريفات منفصمةاإل ستقرائي النيج اإل حتى وا 

                                                           
1
 Yvon Dandurand, Handbook on Criminal justice Responses to Terrorism, United Nations office on Drugs 

and Crime, UNODC,UN Publication, Vienna, Austria, Year:2009.PP:37 &f.  
2 Geoffrey Levitt, Is Terrorism Worth Defining, Ohio Northern University Law Review, Volume 13, Year: 

1986, P: 79. See Also: Christian Walter, Defining Terrorism in National and International Law, Paper presented 

at the Max Planck Society Conference on Terrorism as a Challenge for National and International Law, 

Heidelberg, Germany, 24 January 2003, On the Link: https://www.unodc.or/ld/ibliograph/iblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf. 

https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf
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إلى تحديد دوما جتماع الذي يسعى مـ اإللعمحدودة تعاريؼ متعددة لإلرىاب ذا فائدة الذي ينتج 
"ىندسة االنتقاء" د التعاريؼ عدالضابطة لمظاىرة، إال أنو في المحصمة لف يتعارض المنيج مت معاييرال

 لزاـ. واإل تقييدصمية لمقانوف وىي المع الوظيفة األ
مى النقيض مف النيج اإلستقرائي، يبدأ النيج اإلستنتاجي بتعريؼ عاـ لإلرىاب ويطبؽ ىذا عمى وع -

ب أف ، ولكي يتبمور النسؽ اإلستنتاجي بشكؿ فعاؿ، يجلمجريمة العديد مف الوقائع والظروؼ المختمفة
وىذه ىي العقبة  ،الدرجة األولى تفاؽ عمييا فيوفي الواقع يجب اإل تكوف الفرضية األولية صحيحة

ستنتاجي تعريؼ مف المتوقع أف ينتج عف النيج اإلف ،التي لـ يتمكف القانوف الدولي بعد مف تجاوزىا
 .اسياف لتعريؼ قانوني واحد لإلرىابساألمبرراف الأف الوضوح واليقيف ىما بناء عمى  واحد لإلرىاب

ليس سموؾ المشرع القانوني بشأف  في النيج اإلستقرائي المختمفةالسبب الرئيسي لمتعريفات عتبارا أف ا  و 
يقابؿ ما مع  متفاوتة زمنةفي أ رىابيةلمجريمة اإل مختمفةإستجابة عتماد تدابير إ، بؿ اليدؼ مف الجريمة

، ضؼ إلى ذلؾ أف النيج اإلستقرائي غير سياسي ويستبعد البعد األخالقي مف نقص في التنسيؽ ذلؾ
الوضوح واليقيف القانوني سيكوف مف المستحسف إعتماد تعريؼ واحد فمغرض منو ، و التعريؼ مف

 إذ أفتزامنا مع دخوؿ "اإلرىاب" الخطاب السياسي،  "لإلرىاب" قدر اإلمكاف في أي نظاـ قانوني معيف
القانوف يجب أف يواكب ىذا النقاش مف خالؿ عكس فيمنا الحالي لإلرىاب و "بمورتو" بشكؿ يتوافؽ مع 

مف حيث )التي تنتج القانوف( يصب في مصمحة السمطة السياسية لمدولة مما مبادئ سيادة القانوف، 
والخصـو المعارضيف التي تنزع الشرعية عف و التي تجنييا مف وجود مثؿ ىذه التسمية "اإلرىاب" الفوائد 

 اتوتغض النظر عف تصرف)أي وضع وسيمة نزع الشرعية تحت تصرؼ صناع القرار( السياسييف 
عمى حقيقتو  القانوف مف أجؿ كشؼ "اإلرىاب" الحكومة، كما أف تعريًفا واحًدا لإلرىاب ضروري في

يمكف تمديده في ، ومف جية أخرى فإف نزع الشرعية عف المعارضيف والخصـو (1)كونو "نشاط حربي"
إطار المجتمع الدولي ليشمؿ نزع الشرعية عف الدولة في حد ذاتيا ووصميا بالدولة "الراعية لإلرىاب" 

، (2)لييا أعالهإف أشرنا أأو "اإلرىابية" وىنا مكمف المخاطر في التعريؼ القانوني لإلرىاب والتي سبؽ 
إستخداميا، إذ  كيفيةلكي يكوف التعريؼ فعاال يجب ضماف إستقرار معايير حوؿ المفيـو ووضوح و 

يمكف أف يساعد تعريؼ قانوني واحد لإلرىاب في تشكيؿ كيفية إستخداـ المصطمح مف قبؿ الفواعؿ 
عف تعريؼ  الداخمية والدولية عمى حد سواء، والواقع أف أحد اإلىتمامات الرئيسية التي تدفع الى البحث

مف خالؿ أف اإلختبار الحقيقي لمتعريؼ  (3)لإلرىاب في القانوف ىو الرغبة في السيطرة عمى إستخدامو
                                                           

1
 Carr, C, Why the Definition of Terrorism Must be Broad, World Policy Journal, Duke University Press , 

Durham , USA, Volume:   , №: , Year:     , Pp: 47-    
2
 Saul Ben, Defining Terrorism to Protect Human Rights in Staines: Interrogating the War on Terror: 

Interdisciplinary Perspectives, Deborah. S: Editions, Cambridge Scholars Press, UK, Year:     , Pp:    -     
3
 Grozdanova, R, Terrorism: Too Elusive a Term for an International Legal Definition?, Netherlands 

International Law Review, published by T.M.C. Asser Press ,Year:     , Volume: 61, Issue:  , Pp:    -     
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 اإلرىابالفعاؿ لإلرىاب في القانوف سيكوف بتقييد نطاؽ التحديد "السياسي"، وليس القانوني لما ىو" 
نساف وسيادة لكؿ مف حقوؽ اإل رىاب يكوف مفيداف التعريؼ الضيؽ لإلأوخاصة  "،اإلرىابي"ومف ىو" 

فقد تكوف  ،وجرائـ الصحافة ؼ الضيؽ ىي جرائـ النشر والتعبيرالقانوف وأحد المجاالت المعنية بالتعري
التغطية الصحفية أو النشر الصحفي )النشر الميدد( ميددا ألمف الدولة، وفي حالة نشرىا ستكشؼ 

االت األمف واإلستخبارات، مما يعرض حياتيـ عف التفاصيؿ الشخصية ألفراد القوات المسمحة أو وك
لمخطر، كـ أف النشر يمكف أف يتضمف الترويج ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو إيديولوجية 

ف يكوف تصميـ المنشور الميدد غرضو التأثير عمى ألممعمومات السرية المتحصؿ عمييا، كما يمكف 
" النشر الميدد، وعمى العكس مف ذلؾ فإف "ستخباراتسياسة الحكومة بشأف أنشطة وكاالت األمف واإل

قد يشمؿ نشاًطا غير عنيؼ تماًما ويسعى وراء قضية سياسية شرعية وعادلة، إال أف عنصر الخطر 
فييا قد "يعرض حياة الغير لمخطر" عف طريؽ الصدفة،  وحيث قد يكوف الشخص "معنًيا" في مثؿ ىذا 

مـ،  ومثاؿ ذلؾ المدونييف ونشطاء اإلنترنت ومنشوراتيـ عمى النشاط بالصدفة كمًيا أو حتى بدوف ع
أف تكوف األعماؿ التي ُتوصؼ عمى أنيا مواقع التواصؿ االجتماعي المفتوحة، ومنو يستوجب األمر 

ىذه بتقدير إرىابية بالرجوع إلى عواقبيا تتطمب أف يكوف الفرد قاصًدا أو كاف متيوًرا فيما يتعمؽ 
جية أخرى تتعرض حقوؽ الصحفييف لمخطر ألف الكشؼ عف المواد الصحفية  ، ومفالمنتجةالعواقب 

إفشاء عدـ )مصدر المعمومة( يقوض السرية المتأصمة ليذه المواد والتي تعد ضرورية لتجنب أثر 
بدعوى حؽ الوصوؿ لممعمومة ونشرىا  ....(خيانة معمومات حساسة لمصالح العاـ )فساد،رشوة،

ذاعتيا المكفولة بحرية التعبير الدستورية ، ومنو ونظرا أف الوظيفة األساسية لسمطات وأجيزة إنفاذ وا 
القانوف المختصة في مكافحة اإلرىاب ىي منع العواقب في المقاـ األوؿ فإف الطبيعة الوقائية لعمميا 

المطموب  شكاؿ التعبير بالكتابة والمفظحتى أ ليشمؿرىاب ىي القوة الدافعة وراء إتساع تعريؼ اإل
ثير عمى السمطة ويمكف أالت انو يمكنيأال إعد أصال عمال مف أعماؿ العنؼ تي ال ما والتمنعي

مما يستمـز التصييؽ عمى عمؿ  ودفعيا لتصرؼ معيف كراه وتخويؼ الحكومةا  جبار و إل اتصميمي
 .(1)الصحفي كما رأينا في المثاؿ السابؽ

                                                           
1 Anderson, D, Shielding the Compass, How to Fight Terrorism without Defeating the Law, European Human 

Rights Law Review, Sweet & Maxwell Publisher, London, Uk, Year: 2013, Pp: 233-     

 See Also: Norris Pippa, Kern Montague, and Marion Just, Framing Terrorism: The News Media, The 

Government, and the Public,  
st
 Edition, Routledge Publisher, UK, Year: 2003, Pp:   –    

- Gearty, C, Human Rights in an Age of Counter-Terrorism, Essays on Human Rights and Terrorism: 

Comparative Approaches to Civil Liberties in Asia, the EU and North America, Cameron May Publishers, 

London, Uk,Year:    ,Pp:    –     

- Papacharissi Zizi, Maria de Fatima Oliveira, News Frames Terrorism: A Comparative Analysis of Frames 

Employed in Terrorism Coverage in US and UK Newspapers, Year:     , International Journal of Press 

/Politics, Volume: 13, Issue:     On the link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1940161207312676.  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1940161207312676
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لحؿ العممي اوتبعا لما تـ تبيانو في ىذا المطمب ولغرض مقاربة التعريؼ القانوني لإلرىاب، فإف 
كوف لدينا تعريفات توبداًل مف ذلؾ  ،الوحيد لإلرىاب القانوني المرجعي التعريؼ إستبعادىو المقترح 
القرار  وفًقا لمسمطة المحددة التي تمارس وضيقيا تساعياإيختمؼ تعريفات -دوفمجموعة أو متعددة 

يمكف  إجرائي في األساس الحؿ البديؿ ليس حاًل قانونيًا ولكنو حؿيذا ف ،)مشرع، حكومة، قضاء(
أف تتصرؼ في إدارة شؤونيا الدولية بطريقة تتفؽ مع تعريفيا المحمي  سمطات إنفاذ القانوف والدولة

 لإلرىاب.
 تقديـ أي دعـ مادي  الحرج أماـ المجتمع الدولي بخصوصمثال الوقوع في ذلؾ  تطمبقد ي 

أو عدـ تقديـ الفدية لإلفراج  أو مالي لمجماعات التي تستخدـ القوة المسمحة ضد حكومة دوؿ معينة
منية خاصة تؤدي خدمات جيش أرىابييف أو التعاقد مع شركات إأو التفاوض مع عف الرىائف، 

ستيداؼ أو المجوء إلى المراقبة واإلعاقة اإلليكترونية الموسعة أو إستخداـ أساليب القتؿ باإلنظامي، 
 متسًقا مع القانوف الدولي.  مما يجعمو منيجا

، وىي سمطة مكنة مرتبطة إرتباًطا وثيًقا بالسيادةالتمييز بيف الصديؽ والعدو ىي الدولة في سمطة إف  
، ستظؿ الحكومات تنحرؼ عف بوجود تعريؼ قانوني واضح لإلرىا حتى مع ،عنيادوؿ ال لف تتخمى

 . لمصالحيا عندما يكوف ذلؾ مفيًداالتعريؼ ىذا 
، مشرع الداخميتفاؽ عميو وصياغتو مف قبؿ ال، الذي تـ اإلإذا كاف التعريؼ الداخمي لإلرىابوعميو ف

دولي قانوني ، فيناؾ أمؿ ضئيؿ في البحث عف تعريؼ أفعاؿ الحكومةعمى الفعمية ال يمكنو السيطرة 
لإلرىاب يسعى لمسيطرة عمى مختمؼ وجيات النظر المتباينة حوؿ اإلرىابييف ومقاتمي الحرية 

 ا.موربطي
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بالتشريع الوطني لمواجهة  ي تتميز بها الجريمة اإلرهابية وارتباطهامع ثبوت الطبيعة الدولية الت
وسموك المشرع الوطني حاسمة لفهم اإلطار القانوني ألنشطة  التزاماتاإلرهاب تصبح معرفة 

مكافحة اإلرهاب بالموازاة مع الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان بحثا عن نقطة التوازن الحرجة 
 بين متطمبات تحقيق األمن وضرورات الحرية غير القابمة لمتصرف. 

ماهية اإلرهاب وبالخصوص الطبيعة ومن هذا المبدأ، فإن دراستنا لمفصل التمهيدي المتعمق ب
القانونية لمجريمة اإلرهابية في المطمب السابق، هو أهميتها لضبط المفاهيم والمصطمحات 
وعناصر مقاربة موضوع البحث، أما في هذا الباب فالغرض األساسي هو فهم أهم الجوانب 

ولي، والتحقق من مدى تالؤم المعيارية الدستورية الضامنة لحقوق اإلنسان المنسجمة مع القانون الد
ذعان القانون الجنائي الوطني لها فيما يتعمق بأدواته القانونية الموضوعية واإلجرائية  واصطفاف وا 

 الخاصة بمكافحة اإلرهاب.
المعايير الدستورية الممزمة لممشرع بحماية وضمان حقوق اإلنسان عند مواجهة  استخالصويمكن 

طار القانون الدولي المتعمق باإلرهاب ذا البنية المركبة اإلرهاب من خالل اإلطالع عمى إ
والمتشابكة، وكذا من خالل الحماية الدستورية والتشريعية الداخمية لها لمواجهة الجريمة اإلرهابية، 

وروافدها الدولية،  امتداداتهاإذ ال تقوم أية مجموعة تشريعات داخمية بتحقيق هدفها بمعزل عن 
عة الالزمة لمواجهة اإلرهاب ومكافحته عددا من جوانب مختمفة لمقانون وتشمل الوسائل المتنو 

 الداخمي والدولي.
 التزاماتهاوتعترض الدولة بمؤسساتها وأجهزتها إلنفاذ القانون قيود موضوعية ناشئة عن تنفيذ 

ة الداخمية والدولية بحماية حقوق اإلنسان، ونستعرض في هذا الباب المعايير الدستورية القانوني
 الوطنية والدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان في مكافحة اإلرهاب وهي في الغالب متطابقة وأهمها:

المشرع الوطني عمى التشريعات الوطنية  اعتمادتجريم األفعال واألنشطة اإلرهابية: وهذا بواسطة  -
رعية الذي يفترض )الداخمية( أساسا وأهمها القانون الجنائي الوطني كرأس حربة بناءا عمى مبدأ الش

وفي  (1)وجود نص تشريعي مكتوب قبل وقوع الجريمة ويسمى في الفقه الدستوري اليقين القانوني
تعهدات  االعتبارالفقه القانوني المعاصر باألمن القانوني، كما يأخذ المشرع الوطني بعين 

دماج القاعدة الدولية الدولة في إطار القانون الدولي المتعمق بمكافحة اإلرهاب وذلك بإ والتزامات
في التشريع الوطني، فهناك ثمة أهمية حاسمة في أن تضمن الدول تطبيق مبدأ الشرعية لدى 

                                                           
، دار الشروق، القاهرة، ج م ع، الشرعية الدستورية في قانون العقوباتالقانون الجنائي الدستوري: أحمد فتحي سرور،  1

 .33، ص6002سنة 
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وضع التشريعات، فقد سبقت اإلشارة إلى جممة العوائق التي واجهت وتواجه المجتمع الدولي في 
إضافة إلى األثر  األنظمة القانونية المختمفة منه، واستقاءوضع تعريف قانوني جامع لإلرهاب 

 االحتجاجاتالسمبي لمتعريف الواسع لإلرهاب الذي قد يؤدي إلى تجريم أنشطة مشروعة من قبيل: 
والمظاهرات والتجمعات وحرية التعبير وحرية الوصول لممعمومة عمى نحو قانوني التي ال ترقى إلى 

 أن تكون تحريضا عمى العنف. 
نفسية: لقد لمسنا وجود جممة من اإلشكاالت التي تواجه الحق في السالمة الشخصية الجسدية وال -

محاكمة اإلرهابيين خالل مراحل التحقيق ومتابعة اإلرهابيين والقبض عميهم وتقديمهم وتحضير 
محاكمتهم، إذ تمزم في كل األحوال معاممتهم معاممة إنسانية بالحفاظ عمى سالمتهم الشخصية وفقا 

أو يشتبه أنهم  ارتكبوهاونية بغض النظر عن طبيعة الجرائم التي لمقانون مهما كانت مراكزهم القان
 . اقترفوها

التعسفي: ويكون هذا حتى في سياق مواجهة حممة  االستهدافالحق في الحياة والحماية من  -
القسري والقتل  واالختفاءالتعسفي  االعتقالإرهابية منظمة ووحشية، إذ ال يمكن تبرير حاالت 

وبدون أوامر القضاء تحت دافع محاربة  االشتباكالتعسفي والقتل خارج قواعد  باالستهداف
اإلرهاب، إذ يتمتع جميع األشخاص المحتجزون بمن فيهم الذين يشتبه في أنهم ضالعون في 

 ، Habeas Corpus"(1)جرائم إرهابية، بالحق في أمر اإلحضار والمثول أمام القاضي" ارتكاب
ت قضائية في جميع المراحل وتحت كل الظروف، من أجل الطعن في أو ما يقابمه من إجراءا

شرعية توقيفهم ويكفل لهم الدستور حقوق الدفاع واالتصال بذويهم وكذا إعالمهم بالتهم المتابعين 
 بها.
ضمان المحاكمة المنصفة، بالرغم ما تنطوي عميه محاكمة مرتكبي الجرائم اإلرهابية من  -

جرائي ة وبالخصوص في حاالت توافر العنصر األجنبي، باإلضافة إلى تعقيدات موضوعية وا 
ومقبوليتها، فمقاضاة المتهمين بالجرائم اإلرهابية عممية بالغة  صعوبات تحصيل األدلة وجمعها

، اعتبارا أن اختالل مسار إنفاذ العدالة في (2)التعقيد والحساسية وتعتريها صعوبات أمنية وسياسية

                                                           

 1 Cary Federman, The Body and the State: Habeas Corpus, State University of new York  press, NY, USA, 

Year: 2007, P: 63. 
2
 Laure Milano, Garanties du procès équitable et lutte contre le terrorisme, Article Parue sur : la Revue des 

Droits et Libertés Fondamentaux, Chronique № :7, Année         
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ا إلى انتهاك لمحقوق الفردية، ويؤدي أيضا إلى إفالت المسؤولين فعال قضايا اإلرهاب يؤدي حتم
 . (1)عن ارتكاب األعمال اإلرهابية من العقاب

تضمن تشريعات مكافحة اإلرهاب إضفاء المشرع الشرعية عمى التقييدات التي يسمح بها قانون  -
والتسمل وكل الوسائل  والتصنتحقوق اإلنسان في سياق مواجهة اإلرهاب، كالمراقبة والتتبع 

المصممة لكشف الهجمات اإلرهابية وتعطيمها ومنعها، بالرغم من تضمنها أساليب تتناقض مع 
القوة المشروعة من  استخدامالحق في الخصوصية، كما يجب أن ينضم التشريع طرق وأساليب 

ستخدام القوة طرف القائمين عمى إنفاذ القانون ضد اإلرهابيين بواسطة قواعد واضحة ومفهومة ال
في سياق مكافحة اإلرهاب، كما يستمزم األمر وضع آليات شفافة وحيادية لضمان المساءلة عن 

 القوة عمى نحو غير مالئم. استخدام
الفصل األول خاص بدراسة االلتزام التشريعي العام ولغايات الدراسة قسمنا هذا الباب إلى فصمين، 
والفصل الثاني خصصناه لدراسة القيود الدستورية بحقوق اإلنسان في سياق مواجهة اإلرهاب. 

على الحقوق والحريات في سياق مواجهة اإلرهاب.

                                                           
1
 Andrew C. McCarthy, Terrorism on Trial, Case Western Reserve Journal of International Law, Ohio, USA, 

Volume: 36, issue: 2, Year: 2004, Pp: 513-     
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االلتزام التشريعي العام بحقىق اإلنسان في سياق مىاجهة اإلرهاب      الفصل األول:          
 

    
 

التشريعية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف جزءا ال يتجزأ مف المعايير القانونية الوطنية  االلتزاماتتعتبر 
والدولية المفروضة عند مواجية اإلرىاب، ويأتي التجريـ الوطني تطبيقا لمبدأ المسؤولية الدولية التي 
 يخاطب بيا المشرع الوطني، وذلؾ مف خبلؿ التعيد الصادر عف الدولة بالسعي والحرص عمى حظر
األعماؿ اإلرىابية التي يكوف أثرىا جسيما عمى حقوؽ اإلنساف فتؤدي بالتالي إلى تقويضيا، وكذلؾ 

، فإذا كاف الحؽ (1)بأف تراعي أية أعماؿ حكومية لمكافحة اإلرىاب حقوؽ اإلنساف االلتزاـمف خبلؿ 
د المقيميف في األمف مكوف جوىري مف حقوؽ اإلنساف ويقع عمى عاتؽ الدولة ضماف حماية األفرا

بأف تتخذ كافة التدابير اإليجابية لحمايتيـ مف التيديدات  االلتزاـعمى إقميميا، فإنو عمى الدولة 
 . (2)اإلرىابية وذلؾ بتقديـ مرتكبييا إلى العدالة

إف اآلثار الجسيمة والرىيبة الناتجة عف الجرائـ اإلرىابية ليا تداعيات فعمية ومباشرة عمى حقوؽ 
تو، مف حيث المساس بالحؽ في الحياة والسبلمة الجسدية والحرية لؤلفراد، كما يتعدى اإلنساف وحريا

الدوؿ وزعزعة األمف الجماعي والمجتمعي، وتعريض األمف والسمـ  استقراراألمر ذلؾ إلى ضرب 
والسكينة العامة لمخطر، وتيديد مقدرات وطاقات األمة وتعريض فرص التطور والتنمية لمتعطؿ وىي 

مجتمعة تصب كميا في مصب تعزيز حقوؽ اإلنساف وقت السمـ، وقد جاء في إعبلف وبرنامج روافد 
إف أعماؿ وأساليب ـ " 99 جواف  52عمؿ فيينا خبلؿ المؤتمر الدولي لحقوؽ اإلنساف المنعقد في 

بالمخدرات  باالتجارفي بعض البمداف  ارتباطووممارسات اإلرىاب بجميع أشكالو ومظاىره فضبل عف 
أنشطة تيدؼ إلي تقويض حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والديمقراطية، وتيدد السبلمة ىي 

الحكومات المشكمة بصورة مشروعة. فينبغي لممجتمع الدولي  استقراراإلقميمية لمدوؿ وأمنيا، وتزعزع 
سياؽ ويعني ذلؾ في  (3)"أف يتخذ الخطوات البلزمة لتعزيز التعاوف مف أجؿ منع اإلرىاب ومكافحتو

مكافحة اإلرىاب أنو يجب أف تبذؿ الدوؿ قصارى جيدىا لحماية حقوؽ اإلنساف عموما وضحايا 
اليجمات اإلرىابية واألفراد المشاركيف في أنشطة مكافحة اإلرىاب وكذلؾ األشخاص المشتبو في أنيـ 

 ضالعوف في أنشطة إرىابية أو يؤيدونيا. 
والمبحث الثاني  ،بعالقة حقوق اإلنسان باإلرىابمبحثيف األوؿ يتعمؽ  إلىونرى تقسيـ ىذا الفصؿ 
 كافحةمسنو لقوانين حقوق اإلنسان في سياق معايير ب المشرع الوطني التزامنخصصو لدراسة مدى 

 اإلرىاب.

                                                           
، التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانمجمس حقوؽ اإلنساف، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،  1

 .9، صA/HRC/13ـ، مرجع: وثائؽ األمـ المتحدة 5222جواف25، بتاريخ 5الدورة الثامنة، البند
2
 Emanuel Gross, Trying Terrorists, justification for differing trial rules, Indiana International & Comparative Law 

Review, Article on the link: https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol13p1.pdf . 

 52نا يـو يفي في نعقداعتمد في المؤتمر الدولي لحقوؽ اإلنساف الم، إعبلف وبرنامج عمؿ فيينامف  71المادة  3
  .https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx :عمى الرابط، 7991جواف

https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol13p1.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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 المبحث األول: عالقة حقوق اإلنسان باإلرىاب.
سمطات الدولة المسؤولة عف وضع حد لمعنؼ اإلرىابي ليا الحؽ في الرد بإجراءات رادعة إف 

ىذا ولما كاف لئلرىاب وال يجوز تقييدىا بالحدود المعتادة لمتدابير القانونية لمنع الجرائـ العادية، 
بؿ لئلرىاب تأثيره الخطير عمى طائفة مف حقوؽ اإلنساف األساسية، لـ يصبح لمدولة مجرد حؽ 

أف تتخذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرىاب، فالتدابير الفعالة لمكافحة اإلرىاب وحماية  والتزاـواجب 
حقوؽ اإلنساف أمراف متكامبلف يعزز كؿ منيما أىداؼ اآلخر وينبغي السير فييما معا في إطار 

ربة يظير خطر وبحكـ الواقع والتج ، إال أنو(1)واجب الدولة لحماية األفراد والخاضعيف لواليتيا
وتنزلؽ نحو قمع  (2)حقيقي مف أف الدولة سوؼ تبالغ في رد فعميا تجاه خطر التطرؼ واإلرىاب

حقوؽ اإلنساف ليس فقط لممتطرفيف واإلرىابييف ولكف أيًضا لبقية أفراد وشرائح المجتمع  وانتياؾ
 الذيف قد يتضاءؿ مجاؿ حقوقيـ وحرياتيـ أثناء إنفاذ القانوف.

والذي " Equality of Esteem:""المساواة في المكانة"وؽ اإلنساف حوؿ مفيـو يدور جوىر حق
يتعرض لتيديدات ناتجة عف إصدار األحكاـ عمى األفراد مف خبلؿ المكاف الذي ينتموف إليو 

، ومنو ينبع تصنيؼ (3)والثقافة التي يتبنونيا أو الديف الذي يعتنقونو، وليس عمى ما ىـ في حقيقتو
"سيء" و "جيد" وحيث أف ىذا التصنيؼ مرتبط بأسس تعسفية، ويترتب عمى مثؿ ىذا  إلىاألفراد 

جيات  إلىحقوؽ اإلنساف باألفراد المنتميف  اعتدادالتصنيؼ نشوء معضمة أخبلقية تتمثؿ في عدـ 
أو ثقافات منبوذة أو متخمفة، ولكف يجعؿ حقوؽ اإلنساف كفكرة تجد أوضح تعبير عنيا في النموذج 

، وتصبح حقوؽ اإلنساف مرتبطة بالقيـ (4)الغربي، ومنو يخرج اإلنساف مف حقوؽ اإلنسافالحضاري 
باألفراد، ويتأصؿ إلغاء النموذج اإلجرامي القائـ عمى العدالة واإلجراءات  ارتباطاالغربية أكثر منيا 

تيارات  القانونية ليحؿ محمو النموذج األمني القائـ عمى الخوؼ والشؾ، وىذه الفكرة مستوحاة مف
لمتخمي والتنازؿ عف بعض مف حقوقيـ األساسية مف أجؿ  االستعدادفكرية ترى بأنو عمى المجتمع 

تحقيؽ اليدؼ األكبر المتمثؿ في بسط األمف لممجتمع ككؿ، ويبرز مف خبلؿ المساريف 
جية النظر األكثر شيوًعا في الخطاب الموجو حوؿ العبلقة المتناقضيف أف أفضؿ سبيؿ يتمثؿ في 

 بيف مكافحة اإلرىاب وحقوؽ اإلنساف وىي تمؾ التي تدعو إلى نيج حقوؽ اإلنساف لتحقيؽ األمف
                                                           

المتعمق ، 5222سبتمبر  2الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة الستوف، في  A/Res/60/288القرار  1
   https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/288:عمى الرابط، بإستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب

2
 Amy Shepherd, Extremism, Free Speech and the Rule of Law, Article appeared on: Utrecht journal of 

international and European law, Utrecht, Holland, Volume: 33, Issue: 85, Year: 2017, Pp: 62-    
3
 Gearty, Conor: Can Human Rights Survive? a symposium on the 2005 Hamlyn lectures, Cambridge 

University Press, Cambridge, UK, Year:2006, Pp:140-     
4
 Alex P. Schmid, Terrorism and Human Rights: A Perspective from the United Nations, Terrorism and 

political violence, Routledge and CRC Publisher, Volume: 17, Issue: 1-2, Year: 2005, Pp: 25-     

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/288
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بمعنى أف يعزز المفيوميف حقوؽ اإلنساف ومكافحة اإلرىاب )األمف( كؿ منيما اآلخر، ألف 
عكسي بسبب التوازف  ارتدادالتركيز المفرط بجانب األمف عمى حساب الجانب اآلخر قد يؤدي إلى 

يبدو مبرًرا عمى أساس أف  االتجاهىذا  ،(1)يؼ بيف الغايات والوسائؿ في بيئة أمنية متغيرةالضع
تبني نيج أمني يتجاىؿ حقوؽ اإلنساف سيعني مساواة أفعاؿ الدولة بأفعاؿ اإلرىابييف، وفي بعض 
الحاالت قد يكوف األمر أقؿ مف ذلؾ كأف يستفيد اإلرىاب مف التفسير اإلعبلمي السمبي إلجراءات 

ومنو تتجسد  ،(2)مزاعـ اإلرىابييف الحكومة التي مف شأنيا أف تؤدي بدورىا إلى تعاطؼ متزايد مع
حتمية أنو تجب مراعاة حقوؽ اإلنساف دائما عند محاربة اإلرىاب وذلؾ بالبحث عف التوازف داخؿ 
نظاـ حقوؽ اإلنساف العالمية والوطنية ويكوف ذلؾ تحت رقابة ىيئات حقوقية وقضائية دولية 

في  االتساؽولويات والصرامة بحثا عف ووطنية، وعند ىذا الحد تبرز فكرة ترتيب الحقوؽ بحسب األ
بعض الحقوؽ عمى أنيا ذات أولوية عف غيرىا أو أنيا أساسية مقارنة  إلىالتوازف بحيث ينظر 

بغيرىا، بحيث يتشكؿ مخطط شبكي متناسؽ يراعي عددا مف المعايير المرجعية يمكف مف خبللو 
الوقت، بالرغـ مف أف البحث عف  كؿ منيا في نفس انتياؾجميع حقوؽ األفراد وال يمـز  احتراـ

، (3)مف خبلؿ الترتيب يجعؿ مفيومي األمف وحقوؽ اإلنساف متواجييف، ومتصارعيف االتساؽ
حقوؽ اإلنساف لئلرىابييف تصنؼ عمى أنيا  انتياكاتلة ما إذا كانت أونصطدـ مف جانب آخر بمس

ذلؾ حاالت  إلىأفعاؿ فردية منعزلة أو إذا كاف ينبغي تصنيفيا عمى أنيا سموؾ جماعي، ضؼ 
انتياؾ اإلرىابييف في إطار كياف أو جماعة منظمة لحقوؽ العسكرييف واألمنييف األسرى لدييا إذ ال 

جعؿ مف عبلقة حقوؽ اإلنساف بالجريمة اإلرىابية الحرب عمييا، وىذا ي قوانيفمجاؿ عندىا لتطبيؽ 
 العبلقة بيف السبب والنتيجة وىو ما يتنافى مع واقع وحقيقة حقوؽ اإلنساف. إلىأقرب 

وعميو تثبت العبلقة الجدلية بيف حقوؽ اإلنساف وأثر الجريمة اإلرىابية، ولغرض دراسة ىذا المبحث 
 ثبلثة مطالب: إلىقمنا بتقسيمو 
 ل: ضمانات حقوق اإلنسان في القانون الدولي.المطمب األو

 المطمب الثاني: أثر الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق المدنية والسياسية.
 والثقافية. واالجتماعيةالمطمب الثالث: أثر الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق االقتصادية 

 .ضمانات حقوق اإلنسان في القانون الدولياألول: المطمب 
                                                           

1
 Peter H. Liotta, Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security, Security dialogue, 

Journal, Sage Publishing, California, USA, volume :   , №:4, Year: 2002, Pp: 4  -4    
2
 Scheinin Martin, Terrorism and Human Rights, European University Institute, Human Rights law, Vol. 

8, Cheltenham Northampton : Edward Elgar Publishing, UK, Year:2013,P:35.  
3
 Working paper prepared by Special Reporter on Terrorism and Human Rights, Specific Human Rights Issues: 

New  Priorities,  In  Particular  Terrorism  and  Counter  Terrorism,  A  preliminary  framework  draft  of 

principles and guidelines concerning human rights and terrorism, E/CN.4/Sub.2/2004/47. See Also: Van 

Krieken, Peter: Terrorism and the International Legal Order, The Hague, TMC Asser press, Year:2002,P: 5. 
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ف كانت الضمانات السياسية جزء ال  مف ضمانات  يتجزأونقصد ىنا الضمانات القانونية، حتى وا 
حقوؽ اإلنساف، إال أننا استبعدناىا مف دراستنا ىذه القترانيا بالمبادئ التي تقـو عمييا طبيعة 

بية وكذلؾ السمطة السياسية والنظاـ السياسي ولتفادي التداخؿ مع الطبيعة السياسية لمجريمة اإلرىا
 لعدـ تبلـؤ مجاؿ الدراسة القانونية بضوابطيا مع األبعاد السياسية.

ىذا ويعرؼ الفقو القانوني ضمانات حقوؽ اإلنساف بأنيا مجموعة القواعد أو المبادئ القانونية التي 
 الواجب لحقوؽ اإلنساف، وتعرؼ كذلؾ بأنيا مجموعة التدابير االحتراـيمـز مراعاتيا مف أجؿ كفالة 

القانونية التي تمنع السمطة العامة ممثمة في الدولة مف أف تحـر أي "شخص" مف حقو في الحياة 
وحريتو أو ممتمكاتو دوف إتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، وىي كذلؾ حؽ اإلنساف في أف ال يحـر 

 .(1)مف حقو في الحياة والحرية واألمف الشخصي إال وفؽ مبادئ العدالة األساسية
إذ أنو تحت تأثير الحروب العالمية والثورات تعرضت اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف ألبشع صور 

بادة وىدر  الحديث في العصر وقعتالتي والفظيعة  الخطيرة والمآسي االنتياكات مف قتؿ جماعي وا 
بحقوؽ اإلنساف  جدي اىتماـ عندىا تشكؿ في الوعي الجماعي الدولي، لمكرامة وتعذيب وتشريد

ف كاف ببطء شديد، ويتراكـ زايديتي أخذ والذ  ىذه الحقوؽ اعتبارالسائد ىو  التوجوفكاف  وا 
 ، ليس فقط مف الناحية القانونية،في جميع األحواؿ والظروؼأمرا مقدسا يجب مراعاتو  والحريات

نما كذلؾ مف الناحية الواقعية والفعمية مراقبة وذلؾ بإرساء آليات وأدوات دولية ووطنية لئلشراؼ وال وا 
عمى الحقوؽ والحريات األساسية، ونظرا  واالعتداءات االنتياكاتوالمتابعة واإلنذار والتدخؿ لردع 

 ضمانيامحؿ حماية قانونية يتعيف غدت منذ نياية الحرب العالمية الثانية حقوؽ اإلنساف ألف 
 كاف وضع الفرد فييالمبشرية جمعاء ميما يي مكفولة فالسمطة العامة،  انتياكاتمف  األفرادلصالح 

 .(2)جزء مف القانوف ذكرا أـ أنثى وىي  سواء كاف اإلنساف غنيا أـ فقيرا،
منذ نشأتو وبالخصوص بعد مؤتمر حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي  ضماف تصورظيور ويعود 

ـ( وتأسيس قواعد ومبادئ النظاـ الدولي المبني 1815-1814ـ( ومؤتمر فيينا )1648ويستفاليا )
ى: سيادة الدوؿ ووالء الشعوب لمقومية )الجنسية( وليس لمكنيسة وكذلؾ إرساء مبدأ عدـ التدخؿ عم

في الشؤوف الداخمية لمدوؿ والتمسؾ بمبدأ المساواة بيف الدوؿ والتوازف بيف القوى العالمية وكذلؾ 
                                                           

1
 Nathan S. Chapman, Kenji Yoshino, the fourteenth amendment Due Process Clause, Common 

Interpretation, Article on the National Constitution Center web site, on the link: 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-xiv/clauses/701. 

- Victor.V Ramraj, Four Models of Due Process, International Journal of Constitutional Law, New York 

University School of Law and Oxford University Press, UK,Volume: 2, Nº: 3, Year: 2004, Pp: 492- 24  

 .721، ص 5001، جامعة القاىرة، سنة راسة مقارنة في النظرية والتطبيقدأحمد الرشيدي، حقوؽ اإلنساف،  -
 ،الحماية القانونية لحقوق اإلنسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة اإلسالميةمدىش محمد أحمد عبد اهلل،  2

 .37، صاإلسكندرية، ج ـ ع، 2007سنة الحديث،  المكتب الجامعيدراسة مقارنة، 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-xiv/clauses/701
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لقواعد قوتيا ىذه ا وحصمت ىذه المبادئ الطابع الدولي واكتسبتإلغاء الرؽ وتقرير مبدأ التعويض، 
وجود مجموعة مف الحقوؽ  مف تعيدات الدوؿ صاحبة السيادة، وجعمت مف ركيزتياالممزمة 

 .(1)المساس بيا القانونية والفعميةوالحريات تتمتع بقدسية عمى نحو ال يمكف مف الناحية 
 المحيط لمحقوؽ والحريات إلىلمنظاـ القانوني  الضيؽ الداخمي نطاؽال عدتت الحمائيةأف ىذه  بيد 

 عمى التنظيـ الدستوري مقتصرة ونياص ضماناتحقوؽ اإلنساف و  تبقى، فمـ اإلقميمي والدولي
والبروتوكوالت  واالتفاقات واالتفاقياتالعيود  ولتيابيا وت نشغمتمادة اغدت ، بؿ الدولة لمحريات في

تبرز إحدى و ا، ييعم صادقةعمى عاتؽ الدوؿ الم وتنظيمية قانونية التزامات أقرتالدولية التي 
 التدابيرمف  وضع قيد العمؿ مجموعةحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ عمى الحماية الدولية صور إضفاء 

في تفعيؿ دورىا االستشاري والرقابي إزاء ممارسات الدوؿ األعضاء الدولية  منظماتتخذىا الالتي ت
مثؿ ىذه الحاالت وبالرغـ مف تعارض التدابير  ي، وفمثؿ التقارير ونظر الشكاوى والمجاف التحقيقية

 وردت عمى ىذه القاعدة جممة مف إذالمطمؽ عمى مواطنييا، وقضاءىا الدولة  اختصاصمع 
التوافؽ والتعيد الدولي عف طريؽ  )التنازالت( رتبت إمكانية تنظيـ الحقوؽ والحريات االستثناءات

 .(2)داخميةال قوانيفال أطيرىا في نطاؽتتضمينيا و باإلضافة إلى ىذا دولية  اتفاقياتضمف 
الثقة بالحماية  وطدتقد تونظرا لتبوء الفرد مركزا قانونيا ساميا في النظاـ القانوني الداخمي والدولي ف

إقرار أصوؿ و مبادئ دولية تختص بحماية  عمى ضوءذلؾ  يتضححقوؽ اإلنساف، و المنصبة عمى 
الوطني انتياكا لمقانوف الدولي، أي أف الدوؿ  لمستوىالحقوؽ الفرد عمى  مخالفةؼ أي نالفرد، وتص

حماية دولية وفؽ معايير دولية، بعد أف قبمت تنظيميا  وبصور إلزامية لحماية ىذه الحقوؽتعيدت 
 .(3)لعبلقتيا مع رعاياىا

 واتفاقات وبرتوكوالتيا الممحقة الدولية بإطارىا العاـ  اإلعبلناتو  واالتفاقياتالمعاىدات لقد احتمت 
وأصبحت تنظـ الحياة القانونية داخؿ في النظاـ القانوني الداخمي،  ركزيةم كانةحقوؽ اإلنساف م

مراحؿ  اكتماؿدستورية بعد النصوص ال نفس مكانة فكاف ليا قوة القانوف بؿ سمت عميو فيالدولة، 
جراءات التصديؽ عمييا و  تكوينيا القانوني قاعدة  العتبارىابلزمة سريانيا وتوافرت فييا الشروط الوا 

                                                           
، منشورات الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية، الديمقراطية والحريات العامةعبد العزيز محمد سمماف،  1

 .43، ص2005المعيد الدولي لحقوؽ اإلنساف، ستراسبورغ، فرنسا، سنة 
، كمية الحقوؽ جامعة آليات حماية حقوق اإلنسان في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خمفة،  2 ، رسالة دكتوراه عمـو

 .59، المرجع السابؽ، صعبد اهلل مدىش محمد أحمد: أنظر كذلك، 32ـ، ص2010-2009، السنة الجامعية 1باتنة
، ج ـ ع، مطبعة العاصمة، القاىرة، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقميمي، السيد البرعي عزت سعد3

 يمييا. اوم 11، ص1985سنة 
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وتمتـز الدولة وقضاءىا بضماف تنفيذ تصبح واجبة التطبيؽ عندىا  ،(1)مف قواعد القانوف الداخمي
 الستحقاؽويمكف المتقاضيف بالتذرع بيا  ،أحكاميا وتسري في مواجية جميع األفراد والمؤسسات

 حقوقيـ.
تعيد يتحتـ عمى الدوؿ أف ت التزاماتالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف يتولى وضع وخبلصة فإف 

راعى أنيا تضطمع تدولية ال ةمعاىدالطرفًا في  ةوعندما تصبح الدول بضماف تنفيذىا وحمايتيا،
يعني و  ،وحماية وتطبيؽ حقوؽ اإلنساف باحتراـ عمؽوواجبات في إطار القانوف الدولي تت بالتزامات

حقوؽ اإلنساف  التدخؿ في مف ىي وتحظر غيرىا أف تمتنعييا أنو يتعيف عم باالحتراـ تعيد الدولة
 أو تقميص التمتع بيا.

حقوؽ  انتياكاتأف تقي األفراد والجماعات مف  ةبالحماية فإنو يشترط عمى الدول االلتزاـأما  
إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوؽ  باتخاذ ةوااللتزاـ بالتطبيؽ يتضمف مطالبة الدول ،اإلنساف

 .اإلنساف األساسية
ومف خبلؿ التصديؽ عمى معاىدات حقوؽ اإلنساف الدولية، تتعيد الحكومات بوضع تدابير  

ومف ثـ فإف النظاـ القانوني  ،مع التزاماتيا وواجباتيا التعاقدية بالتبلـؤوتشريعات محمية تتسـ 
نوف يوفر الحماية القانونية األساسية لحقوؽ اإلنساف المكفولة في إطار القا )الداخمي( المحمي
حقوؽ اإلنساف، يبلحظ أف  النتياكاتوفي حالة إخفاؽ اإلجراءات القضائية في التصدي  ،الدولي

اآلليات واإلجراءات المتعمقة بالتظممات الفردية متاحة عمى المستوييف اإلقميمي والدولي مف أجؿ 
دولية عمى وتنفيذ وتطبيؽ معايير حقوؽ اإلنساف ال باحتراـالمساعدة في القياـ عمى نحو حقيقي 

 .(2)الصعيد المحمي
وآليات حمايتيا وتعزيزىا،  ولموقوؼ عمى األساس القانوني لضمانات حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي 

المتضمنة  (3)لمتعريؼ األساسي لقانوف حقوؽ اإلنساف المتمثؿ في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنسافسنتطرؽ 
                                                           

، دار الجامعة الجديدة لمطبع والنشر والتوزيع، المعاىدات الدولية أمام القاضي الجزائيعمي عبد القادر القيوجي،  1
نفاذ المعاىدات الدولية في عمر أبو الخير أحمد عطية،  -: أنظر كذلك. *65، ص2010اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة 

 .63، ص2003اىرة، ج ـ ع، سنة ، دار النيضة العربية، القالقانون الداخمي
، أساس القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، السبلـ والكرامة والمساواة عمى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساناألمـ المتحدة،  2

 international-declaration/foundation-https://www.un.org/ar/sections/universal-: عمى الرابطكوكب ينعـ بالصحة، 

. law/index.html-rights-human 
: عمى الرابط، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، 2مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، صحيفة الوقائع رقـ 3

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1ar.pdf . 
 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري: يضاؼ إلى الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف: مالحظة الباحث -

: عمى الرابطـ. 2006ديسمبر 20المؤرخ في  61/177المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf . 

https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf
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حقوؽ اإلنساف وىي: اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، والعيد  الوثائؽ الدولية الرئيسية التي تعنى بمجاؿ
الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 

 : والثقافية وأخيرا االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسري كما يمي
  .مي لحقوق اإلنسان:اإلعالن العالالفرع األول

لكافة البشرية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية  احتراـأسس  (1)ميثاؽ األمـ المتحدة وضعلقد 
ما ورد في المادة ل وفقا تعزيزىامف أجؿ  التعاوف، وأكد عمى ضرورة والتشجيع عمى ذلؾ ببل تمييز

احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية واف يشيع في العالـ  ،مف الميثاؽ ولى الفقرة الثالثةاأل
ومراعاة تمؾ لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف، وببل تفريؽ بيف الرجؿ والنساء، 

ميثاؽ، كما طالبت ال( الفقرة )ج( مف 55المادة) عميو نصتحسب ما الحقوؽ والحريات فعبل، وىذا 
  الييئة )األمـ المتحدة( منفرديفد بالتعاوف مع األعضاء بالتعي جميع( مف الميثاؽ 56المادة )

( مف 55في المادة )المنصوص عمييا المقاصد  بما يجب عمييـ مف عمؿ إلدراؾ شتركيفأو م
لجانا  واالجتماعي االقتصادي( مف الميثاؽ عمى أف ينشئ المجمس 68كما نصت المادة )الميثاؽ، 
قرر المجمس األساس وعمى ىذا ولتعزيز حقوؽ اإلنساف،  واالجتماعية االقتصاديةلمشؤوف 

فنية تعمؿ ضمف منظومة األمـ  تأليؼ لجنة ـ1946 سنةلؤلمـ المتحدة  واالجتماعي االقتصادي
بوضع معايير قانونية دولية لحماية حقوؽ اإلنساف مف تقـو و حقوؽ اإلنساف  المتحدة تعنى بقضايا

وسميت "بمجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف" عمومية تقديـ  التوصيات إلى الجمعية الخبلؿ 
"UNCHR"،  ىذه حينيا وتكونت  ـ،2006"بمجمس حقوؽ اإلنساف" سنة  استبدالياإلى أف تـ
حدى عشرة دولة تمثؿ مختمؼ الحضارات مال جنة مف الدوؿ الدائمة العضوية في مجمس األمف، وا 

 "لبناف"ثميف عف الدوؿ العربية وىـ كؿ مف والمناطؽ الجغرافية في العالـ، وكاف مف بينيا مم
 .(2)"مصر"و
عداد مشروع اإلعبلفبعد تشكيميا عمى تحضير و جنة مىذه ال عممتو  ، العالمي لحقوؽ اإلنساف ا 

اعتمد ونشر بموجب قرار ، وقد "باريس"في  ـ1948 ديسمبر 10في الذي تبنتو األمـ المتحدة 
ىذا وقد لقي موافقة واسعة مف طرؼ الدوؿ ، (3-)دألؼ  217الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

                                                           
ويعتبر النظاـ األساسي ـ، 1945أكتوبر 24ـ، وأصبح نافذا في 1945جواف  26، الموقع في ميثاق األمم المتحدة 1

https://www.un.org/ar/charter- عمى الرابط:، عمى موقع الويب لؤلمـ المتحدة، لمحكمة العدؿ الدولية جزءًا متممًا لمميثاؽ

nations-united/ . 
ص ، ـ2002 ة، بدوف دار نشر، الطبعة الثانية بيروت، لبناف، سنحقوق اإلنسان والحريات العامةرامز محمد عمار،  2

111. 

https://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/
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وبعض الدوؿ اإلفريقية لدوافع  "العربية السعودية"و "اإلتحاد السوفياتي"األعضاء حينيا، ما عدى 
 (1)إيديولوجية ودينية وتنموية.

تناولت الديباجة مبدأ تساوي وثبلثيف مادة،  عمى ديباجةاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  نطويوي
االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقيـ  المكانة مف خبلؿ
، كما ذكر بالمآسي الفظيعة التي في العالـ أساس الحرية والعدؿ والسبلـ باعتبارىاالمتساوية الثابتة 

ة ما ترنو حاقت بالبشرية جراء الحربيف العالميتيف بسبب تناسي حقوؽ اإلنساف وازدراؤىا، وأف غاي
عالـ يتمتع فيو الفرد بحرية القوؿ والعقيدة ويتحرر مف الفزع )الخوؼ(  انبثاؽإليو البشرية ىو 

كاف مف الضروري أف يتولى القانوف حماية حقوؽ اإلنساف لكي ال يضطر المرء آخر  ماولوالفاقة، 
كريس دولة الحؽ وىي دعوة جوىرية لمدوؿ األعضاء بت والظمـ االستبداداألمر إلى التمرد عمى 

والقانوف لتجنب الثورات الداخمية، وناشدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كافة الشعوب واألمـ مف 
يكوف ىدفا المستوى المشترؾ الذي ينبغي أف  بالعمؿ الدؤوب لموصوؿ إلى خبلؿ ىذا اإلعبلف

حتى يسعى كؿ فرد وىيئة في المجتمع، واضعيف عمى الدواـ ىذا اإلعبلف نصب أعينيـ، موحدا، 
 إجراءات مطردة، قومية واتخاذإلى توطيد احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات عف طريؽ التعميـ والتربية 

بيا ومراعاتيا بصورة فعالة بيف الدوؿ األعضاء ذاتيا  العالمي االعتراؼوعالمية، لضماف  )وطنية(
 تبر ىذاُيع ، إذلموضوعة تحت واليتيا عمى السواء()األقاليـ ا وشعوب البقاع الخاضعة لسمطانيا

 لمشعوب واألمـ كافة، ويختمؼ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وموحد شترؾم أوؿ عمؿاإلعبلف 
 امفدساتير الدوؿ أو القوانيف األساسية الصادرة في القرنيف الث مف حيث تقديمو عف ما جاء في

وذلؾ مف حيث أنو ال يعالج الحقوؽ السياسية  ،(2)وفي أوائؿ القرف العشريف عشر والتاسع عشر
والثقافية لئلنساف مثؿ حؽ العمؿ  واالجتماعية االقتصاديةفحسب، ولكنو عالج كذلؾ الحقوؽ 

وأف لكؿ إنساف الحؽ بالتمتع والحريات المنصوص عمييا في  ،والضماف االجتماعي والتعميـ
مف دوف أي شكؿ مف أشكاؿ التمييز سواء أكاف ذلؾ بسبب  اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،

الرأي السياسي أو األصؿ القومي أو االجتماعي ...  والموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أ

                                                           

 10( المؤرخ في 3-ألؼ )د 217قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساناألمـ المتحدة، 1  
  .https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf: عمى الرابط، 1948ديسمبر 

 .112المرجع السابؽ، ص، حقوق اإلنسان والحريات العامة، رامز محمد عمار: أنظر كذلك -
ممخص بحث قدـ ، المبادئ الحاكمة لإلعالنات اإلسالمية لحقوق اإلنسان والعيش في العالمإبراىيـ محمد العناني، 2  
عمى ، 2ـ، ص2015، عماف، سنة بمسقط ،المذاىب الفقيية والتجارب المعاصرة: العالـ والعيش فيوندوة: فقو رؤية ب

   .https://www.mara.gov.om/nadwa/data/pages/15.pdf الرابط:

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.mara.gov.om/nadwa/data/pages/15.pdf
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، ومنو يتبيف أف اإلعبلف قد تضمف صنفيف رئيسييف مف الحقوؽ األولى حقوؽ مدنية (1)وغيرىا
 وىي محؿ الدراسة في األقساـ القادمة. وثقافية واجتماعية اقتصاديةوالثانية حقوؽ  وسياسية

 احترامياوتبرز أىمية اإلعبلف في كونو يعد مثبل أعمى مشترؾ لكافة الشعوب واألمـ لقياس درجة 
ة ـ ظؿ اإلعبلف أىـ إعبلنات األمـ المتحد1948لممعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف والتقيد بيا، ومنذ 

وأبعدىا أثرا وشكؿ مصدرا إللياـ الدوؿ والحكومات والمنظمات مف أجؿ تعزيز وحماية حقوؽ 
، وأصبح فمسفة ونبراسا لكؿ الصكوؾ الدولية واإلقميمية والوطنية الممزمة قانونا (2)اإلنساف وحرياتو

العالمي ـ باعتماد اإلعبلف 1968لمحقوؽ وىو ما كرسو مؤتمر طيراف الدولي لحقوؽ اإلنساف عاـ 
لحقوؽ اإلنساف كتفاىـ مشترؾ بيف كؿ شعوب العالـ عمى ما لجميع األسرة البشرية مف حقوؽ ثابتة 

 عمى كاىؿ أعضاء المجتمع الدولي.  التزامامنيعة الحرمة وأف يشكؿ 
ويمكننا مف خبلؿ ىذه العناصر القوؿ بأف حقوؽ اإلنساف متأصمة في بني البشر أجمعيف ميما 

أو أصميـ العرقي أو لونيـ أو معتقداتيـ أو أي وضع تمييزي  االجتماعيأو نوعيـ  انتماؤىـكاف 
مف بني اإلنساف ولـ يقـ أي كياف  اعتبارهآخر ويتمتع بيا الجنس البشري بشكؿ طبيعي لمجرد 

منظـ أو عشوائي بمنحيا لئلنساف، وىي حقوؽ متنوعة وتتراوح بيف حقوؽ جوىرية وحقوؽ تجعؿ 
 .(3)ف تعاشالحياة جديرة بأ

بصفة اإللزاـ القانوني لمكونات المجتمع ، ال يتمتع في جوىره اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافو  
، فيو عبارة عف وثيقة كونية صادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة توصي شعوب العالـ الدولي

 حمائية ليةوضع آفمـ يتـ ، (4)قاعدة عرفية وأدبية دولية ذات قوة معنوية اعتبارهويمكف ، باحتراميا
ىذه الحقوؽ، مثؿ إنشاء محكمة دولية أو مجمس  الحتراـ االنتياكاتلحد مف متفؽ عمييا لمكشؼ وا

أي  -وبصورة فعمية -ىذه القواعد والبنود الخاصة باإلعبلف، ومنع احتراـأو أي ىيئة أخرى تفرض 
 في مجاؿ التطبيؽ. انتياؾ يحصؿ عمى حقوؽ اإلنساف، لغرض إعطائيا فاعمية  أكبر

                                                           
، الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف،  1 يات العامة وحقوؽ اإلنساف بيف النص والواقع، دار المنيؿ المبناني الحر عيسى بيـر

 .145ص ـ، 1998سنة ، لمطباعة، الطبعة األولى
2
 Alasrag Hussien, The Economic Human Rights and The Right to Development in Egypt, MPRA Paper № 

2229, University Library of Munich, Muenchen, Deutshland, Year: 2006, P :26 & F. 
األمـ المتحدة، مكتب مفوض األمـ المتحدة السامي لحقوؽ اإلنساف، ما ىي حقوؽ اإلنساف )بتصرؼ(، مقاؿ منشور عمى  3

   .ohchr.org/ar/issues/pages/whatarehumanrights.aspxhttps://www.: عمى الرابطموقع المفوضية 

ـ، 2015، مركز الكتاب األكاديمي، عماف، األردف، سنة ، الحماية الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسانرشيد الجزراوي 4
 .60ص
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حجر ، فيو (1)ال ينكر أو يقمؿ مف أىمية اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بالرغـ مف ذلؾ فإنوو  
الجامعة التي  عالمية الوثيقة العبر األجياؿ، وىو  حقوؽ اإلنساف بناء صرح فيولبنة أولى  الزاوية
 كيانات المجتمع الدوليإرادات معظـ  تقاطعت عندىاو نوايا التعاوف الدولي اإليجابي  حولياتبلقت 

اإلعبلف مرجعا يستطيع الرأي العاـ أف يحكـ وغدا تحقيؽ كرامة اإلنساف، يتمثؿ في  ليدؼ سامي
لحقوؽ  احتراميا مدى ، وعمىات الدوؿ إزاء حقوؽ الشعوبتصرفسموكيات و منو عمى  انطبلقا
التنديد بالدوؿ التي ال تحتـر حقوؽ ف لو سمطة أدبية تصؿ إلى حد أاألساسية، و  وحرياتو اإلنساف

 .(2)الدساتير الداخمية لمدوؿ تستند إليو مرجعااإلنساف، ويشكؿ 
 استخبلصويمكننا مف خبلؿ تحميؿ مضموف ديباجة ومواد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 الخصائص العامة لحقوؽ اإلنساف فيما يمي:
الجنس البشري وىي ذات معايير محددة وذات حقوؽ اإلنساف عالمية ويتمتع بيا جميع أفراد  -

 أولوية في التشريع.
 مؤسسة عمى الكرامة المتأصمة والحرية الفردية والقيمة المتساوية لجميع أعضاء األسرة البشرية. -
 حقوؽ اإلنساف متكاممة ومترابطة وغير قابمة لمتجزئة. -
 حقوؽ اإلنساف متطورة ومتغيرة بحسب رقي البشرية. -
 باإلنساف وغير قابمة لمتنازؿ إال في جزء منيا. لصيقة -
 .(3)حقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتصرؼ -

  .اإلنسان : العيدان الدوليان لحقوقالفرع الثاني
مف ميثاؽ األمـ المتحدة سالؼ الذكر  (59)المؤسسة وفقا لمبند لجنة حقوؽ اإلنساف تبعا لعمؿ 

صياغتيا وعرضيا لوثيقتيا األساسية األولى مف الشرعة الدولية بعد تابعت ىذه األخيرة نشاطيا 
متابعة إنشاء جياز لئلشراؼ عمى  إلىوعمدت  ،اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافالمتمثمة في 

حقوؽ ما يتعمؽ بب الدوؿ األعضاء بمسؤولياتيا القانونية أماـ المجتمع الدولي التزاماتتنفيذ و 
بموجب ؤلمـ المتحدة ل الجمعية العامة اعتمدتيماجديديف  عيديف صياغة تاإلنساف، حيث تم

 الجديديف بدخوؿ العيديف الدولييفو  ،ـ1966ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200القرار 

                                                           
، مجمة أىؿ البيت، تكريس حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية األخرىمحمد صالح األميف،  1

 . 127-118ـ، ص 2006، سنة 4جامعة أىؿ البيت، كرببلء، العراؽ، العدد
2  ،  .147، مرجع سابؽ، ص الحريات العامة وحقوق اإلنسانعيسى بيـر

، المركز دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد من سيادة الدولةإبراىيـ جودة عمي العاصي،   3
 وما يمييا.   ، ص9 52لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، ج ـ ع،سنة العربي 
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تحولت قضية حقوؽ اإلنساف ـ عمى التوالي 1976مارس  23و  ـ1976 جانفي3في حيز النفاذ 
مف القانوف  قواعد األساسية لحقوؽ اإلنساف مرتبة أسمىفي إطاره ال تنا عالميا اكتسبألتصبح ش

يشكبلف أوؿ معاىدتيف دوليتيف شاممتيف وممزمتيف قانونا الداخمي لمدوؿ، وحيث أف العيديف أصبحا 
ثبلثة  يشتمؿ عمىبالحقوؽ المدنية والسياسية، و  العيد األوؿتعمؽ ي ،(1)في ميداف حقوؽ اإلنساف

 يفبروتوكولمجموعة مواد، إضافة إلى مف  جزءتألؼ كؿ بحيث ي، مف ستة أجزاء وخمسيف مادة
ونظر  باستبلـاألوؿ متعمؽ بتمكيف المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف مف القياـ  اختيارييف يف(ممحق)

الرسائؿ المقدمة مف طرؼ األفراد الذيف يدعوف أنيـ ضحايا أي حؽ مف الحقوؽ المقررة في العيد 
ونظر رسائؿ تنطوي عمى إدعاء  استبلـفي  اختصاصيالسياسية، وكذلؾ الدولي لمحقوؽ المدنية وا

( مف العيد 1الفقرة 41وىذا وفقا لنص المادة ) بااللتزاماتدولة طرؼ بأف دولة طرفا آخر ال تفي 
 البرتوكوؿ أربع عشرة مادة، أما مف البرتوكوؿالدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، ويتألؼ ىذا 

ممحؽ بالعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية فييدؼ إلى إلغاء عقوبة اإلعداـ الثاني ال االختياري
باعتبارىا إسياما مف المجتمع الدولي في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدريجي لحقوؽ 

( مادة، وال يحتوي ىذا العيد عمى حكـ عاـ ينطبؽ عمى كؿ الحقوؽ 11اإلنساف ويتضمف )
بما يسمح بفرض قيود عمى ممارستيا، بيد أف عدة مواد في العيد تنص عمى  والمنصوص عمييا في

تمؾ التي يقضي بيا القانوف والتي تكوف  باستثناءأف ال تخضع الحقوؽ ذات الصمة ألية قيود 
ضرورية لحماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ، وعميو فإنو ال يجوز 

حؽ في الحياة والحؽ في السبلمة الجسدية والعقمية )حظر التعذيب( وحظر تعميؽ أو تقييد ال
بالشخصية القانونية لمفرد وحرية  واالعتراؼالعبودية والرؽ وعدـ تطبيؽ قانوف العقوبات بأثر رجعي 

أو حاالت الحصار  االستثنائيةالفكر والضمير والمعتقد حتى في حاالت الطوارئ أو الحاالت 
عبلف الحرب، ب ينما يسمح ىذا العيد لمسمطات بتقييد التمتع بحقوؽ معينة أو تعميقيا في ظرؼ وا 

سالفة الذكر المعمنة رسميا والتي تيدد أركاف الدولة، في أضيؽ الحدود حسب  االستثنائيةالحاالت 
ما يتطمبو الوضع عمى أف ال تنطوي عمى أي تمييز يكوف مبرره الوحيد العرؽ أو الموف أو الجنس 

كما يجب عندىا إببلغ األمـ  ،( منو4ة أو الديف أو األصؿ االجتماعي بحسب نص المادة )أو المغ
تعمـ الدوؿ  أفويشترط في حاؿ استخدمت أية دوؿ ىذا الحؽ  المتحدة بيذه القيود أو بيذا التعميؽ

ا األطراؼ األخرى بذلؾ فورًا، عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، وتوضح األسباب التي جعمتي
مضطرة إلى ىذا التصرؼ، واإلفصاح عف السقؼ الزمني لو واإلعبلـ عف انتياء المدة بالطريقة 

                                                           
1
 Marilyn Friedman, Larry May & others, Rights and Reason, Washington university, Springer science 

+Business media B.V, USA, Year: 2000, P: 125-  0  
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، وبغرض اإلشراؼ عمى مدى تنفيذ الدوؿ لمحقوؽ وااللتزامات المنصوص عمييا في ىذا (1)ذاتيا
بعة ( منو عمى إنشاء لجنة معنية بحقوؽ اإلنساف كآلية مرافقة ومراقبة ومتا28العيد نصت المادة )

 وتقصي.
إحدى يشتمؿ عمى والثقافية و  واالجتماعية االقتصاديةتعمؽ بالحقوؽ يالثاني ف عيد الدوليالأما 

وينص ىذا العيد عمى أف الحقوؽ الواردة فيو قد يقيدىا القانوف وذلؾ فقط بقدر توافؽ وثبلثيف مادة، 
اه العاـ في مجتمع التقييد مع طبيعة الحقوؽ شريطة أف يكوف ىدفيا الوحيد ىو تعزيز الرف

( منو بالحؽ في 15( إلى )6(منو، وتعترؼ المواد مف )4ديمقراطي وفقا لما نصت عميو المادة )
وحماية  اجتماعيالعمؿ ضمف شروط عادلة وفي النشاط النقابي وكذا الحؽ في كفالة ضماف 

افية في األسرة ومكوناتيا والعمؿ عمى تحقيؽ مستوى معيشي مقبوؿ وكاؼ والتمتع بمعايير ك
 الصحة والتعميـ وحؽ المشاركة في الحياة الثقافية. 

 التزاـ( منيما، إذ تشير الديباجتاف إلى 5( و)3( و)1ىذا وتتطابؽ ديباجتا العيديف وكذلؾ المواد )
الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة بتعزيز حقوؽ اإلنساف، وتذكراف الفرد بمسؤوليتو في السعي إلى 

الحقوؽ، وتدركاف أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ المثؿ األعمى المتمثؿ وفقا لئلعبلف  تعزيز ومراعاة تمؾ
العالمي لحقوؽ اإلنساف في أف يكوف البشر أحرارا ومتمتعيف بالحرية المدنية والسياسية ومتحرريف 
مف الخوؼ والفاقة ىو سبيؿ تييئة الظروؼ الضرورية لتمكيف كؿ إنساف مف التمتع بحقوقو المدنية 

( مف العيديف بأف الحؽ 1سياسية وكذلؾ بحقوقو االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتنوه المادة )وال
في تقرير المصير حؽ عالمي وأف الشعوب حرة في تقرير مركزىا السياسي وحرة في السعي 

( في كبل العيديف التأكيد عمى 3والثقافي، وتعيد المادة ) واالقتصادي االجتماعيلتحقيؽ نمائيا 
مساواة الرجاؿ والنساء في التمتع بجميع الحقوؽ وتوعز إلى الدوؿ بأف تجعؿ ذلؾ المبدأ أمرا واقعا، 

( مف العيديف ضمانات ضد إىدار أو انتياؾ أي مف حقوؽ اإلنساف أو الحريات 5وتوفر المادة )
يا عمى نحو غير واجب وضد إساءة تأويؿ أي حكـ في العيديف األساسية أو فرض قيود عمي

كوسيمة لتبرير نقض أي حؽ أو حرية أو تقييدىا بدرجة أوسع مما يقضي بيما العيداف، كما 
 تحظر ىذه المادة فرض أي قيد أو تضييؽ عمى أي مف حقوؽ اإلنساف األساسية المعترؼ بيا 

تفاقيات أو أنظمة أو أعراؼ بذريعة كوف ىذيف العيديف ال يف أو االنافذة في أي بمد تطبيقا لقوان أو
 بيا في أضيؽ مدى. اعترافويعترفاف بيا أو كوف ىذا العيد ال يعترؼ بيا أو كوف 

                                                           
 ، سنةلبنافبيروت، ، منشورات الحمبي الحقوقية، ظل الظروف االستثنائيةالحريات العامة في  محمد حسف دخيؿ، 1

 .52، ص2010
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مف مثؿ: صعوبة  اتجاىياالدوؿ  التزاماتىذا وتعتري العيديف بعض الصعوبات في إنفاذ ومتابعة 
"تدريجيا" و"الموارد  يا فمصطمحات مثؿالتفسير وغموض وعدـ دقة بعض التعابير وعموميت

"الوسائؿ المناسبة" تسمح بإعطاء تفاسير مختمفة لمقاعدة القانونية الممزمة، كما تختمؼ المتاحة" و
طبيعة الحقوؽ مف دولة إلى أخرى ال بؿ مف قارة إلى أخرى ومف ثقافة إلى أخرى وبالخصوص ما 

 احتراميايتوقؼ ثقافية التي تعد حقوؽ نسبية تعمؽ منيا بالحقوؽ االجتماعية واالقتصادية وال
سموب حمايتيا مف ألمدولة وبالتالي يختمؼ  واالجتماعي االقتصاديوحمايتيا عمى مستوى التقدـ 

عممي اليجابي االدور اليجابية بمعنى إحماية أخرى بحسب إمكانيات وموارد الدولة، وىي  إلى ةدول
بل فحماية الحقوؽ المدنية والسياسية مف قبؿ الدولة  أماىذه الحقوؽ،  نفاذتقـو بو الدولة إلالذي 
 مواصمة الكؼ عف أوىذه الحقوؽ  انتياؾعف  االمتناعسوى  في غالب األحياف منيا األمر يتطمب

دور  أوعمؿ  أي ةحتاج مف الدوليحماية سمبية ال ، وىي تحمؿ توجو في حالة وقوعيا انتياكاتيا
، ويرى تيار مف الفقياء أف إنفاذ حقيؽ حماية ليذه الحقوؽموارد لتفي حاجة إلى يجابي عممي إ

الحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية داخؿ تشريعات الدوؿ وكذلؾ 
متابعة ومرافقة وتقصي وقبوؿ الشكاوى ودراسة التقارير مف طرؼ المنظمات الدولية المعنية تعد 

قميميا، لمبدأ سيادة الدو  انتياكا فالسيادة الوطنية تعني أف تكوف لمدولة الكممة لة عمى شعبيا وا 
ىذا إضافة إلى عدـ تجانس التركيبة السياسية  األخيرة وليس لممنظمة الدولية المعنية بيذا الحؽ،

واالجتماعية والقانونية لكيانات المجتمع الدولي مف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
مما يصعب مف قبوؿ سرياف القانوف الدولي بشكؿ متساو ومنصؼ عمى الجميع وىو  والثقافية

 "العراؽ"والدوؿ الغربية عامة في  "إسرائيؿ"و "الواليات المتحدة األمريكية"األمر الواضح مع جرائـ 
وغيرىا مف أقطار المعمورة فشعوب ىذه الدوؿ ال تعامؿ عمى أساس  "أفغانستاف"و "سوريا"و

ي المكانة مع شعوب الدوؿ الغربية عمى اإلطبلؽ التي تراعي مصالحيا الذاتية قبؿ كؿ المساواة ف
اعتبار وأحسف دليؿ عمى ذلؾ استئثار الدوؿ الغربية بمقاح عبلج فيروس كورونا لصالح شعوبيا 
كأولوية قصوى تسبؽ حتى شعوب الحمفاء، ومنو فإف توفير الحماية التشريعية المطموبة ليذه 

حريات األساسية يصطدـ في الواقع بمعوقات وعراقيؿ موضوعية وأخرى ذات طابع الحقوؽ وال
بدور وجيود األمـ المتحدة في ىذا اإلطار وبالخصوص  االعتراؼسياسي، إال انو يجب رغـ ذلؾ 

إنجاز األرضية واليياكؿ األساسية لمبنية التشريعية الحمائية لحقوؽ اإلنساف بنجاح كمرحمة أولى 
بل حسب الظروؼ الدولية مف تفعيؿ وتمديد وتوسيع نطاؽ الحماية إلى أبعد الحدود، يمكنيا مستقب

قانونيا ممزما وميما لمضمانات الدولية لحماية حقوؽ  مرجعاونرى أف العيديف الدولييف يشكبلف 
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  احتراـاإلنساف، ألىمية التدابير التي تتخذىا المنظمات الدولية في حماية تمؾ الحقوؽ وتعزيز 
 .(1)سمطات الدولة ليا

 .ألقسري االختفاءالدولية لحماية جميع األشخاص من  االتفاقيةالفرع الثالث: 
ديسمبر  20المؤرخ في  177-61المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقـ  االتفاقيةوىي 
القسري الذي يشكؿ جريمة  االختفاء، وذلؾ بعد أف أدرؾ المجتمع الدولي شدة خطورة (2)ـ2006

 إيجاد إلى االتفاقيةوتيدؼ ويعد في ظروؼ معينة يحددىا القانوف الدولي جريمة ضد اإلنسانية، 
القسري وأقاربيـ وتفرض  االختفاءأداة جديدة تتسـ بالرادع القانوني وتقر بحؽ التعويض لضحايا 

 .القسري االختفاءالدوؿ تجريـ  ىعم
، )ىـ( احتجازهأشخاص، أو أو  إلقاء القبض عمى أي شخصعمميا بكونو "ويعد االختفاء القسري 

مف قبؿ دولة أو منظمة سياسية، أو بإذف أو دعـ منيا ليذا الفعؿ أو بسكوتيا  )ىـ(أو اختطافو
 عميو، ثـ رفضيا اإلقرار بحرماف ىؤالء األشخاص مف حريتيـ أو إعطاء معمومات عف مصيرىـ 

 االتفاقية، وقد عرفتو (3)"حرمانيـ مف حماية القانوف لفترة زمنية طويمةأو عف أماكف وجودىـ بيدؼ 
أو أي شكؿ مف أشكاؿ  االختطاؼأو  االحتجازأو  االعتقاؿ( منيا بأنو:" 2بموجب المادة )

الحرماف مف الحرية يتـ عمى أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات مف األفراد يتصرفوف 
بحرماف الشخص مف حريتو أو إخفاء  االعتراؼأو دعـ مف الدولة أو بموافقتيا ويعقبو رفض  بإذف

وييدؼ المجتمع الدولي ، مصير الشخص المختفي أو مكاف وجوده مما يحرمو مف حماية القانوف"
القسري وكذا متابعة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي  االختفاءإلى منع ومحاربة حاالت  االتفاقيةمف ىذه 

ه األفعاؿ وحرمانيـ مف اإلفبلت مف العقاب، وتؤسس لحؽ الضحايا في معرفة كؿ الحقائؽ ىذ
ف ظروؼ اختطافيـ وكذا معرفة مصير الشخص المختفي فضبل عف حقو في حرية جمع أبش

                                                           
، مقاؿ منشور عمى موقع: الحوار المتمدف، العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةليث زيداف،  1

 ..https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101967: عمى الرابط، 2007، سنة 1971عدد 
، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسانمحمد شريؼ بسيوني، -أنظر كذلك: 
 : أنظر كذلكوما يمييا. * 15ـ، ص 2003األردف، سنة 

- Elisabeth Reichert, Challenges in Human Rights, Columbia university Press Publisher, New York, USA, 

Year: 2007, P: 146 &F. 
االتفاقية الدولية مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، المعاىدات الدولية األساسية الجديدة لحقوؽ اإلنساف،  2

: عمى الرابط. 43مف االختفاء القسري، ص لحماية جميع األشخاص
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf . 

المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة ، دار المحكمة الجنائية الدولية ومشكمة دارفوريوسؼ أمير فرج،  3
 .265ـ، ص2009

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101967
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/newCoreTreatiesar.pdf
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مادة موزعة عمى ثبلثة  45 االتفاقيةواستبلـ ونشر معمومات لتحقيؽ العدالة واإلنصاؼ، وتتضمف 
أنشأت لجنة معنية بحاالت  االتفاقيةـ الدوؿ والمنظمات الدولية بمضموف أجزاء، ولغرض إلزا

( منو بحيث تقدـ كؿ دولة طرؼ عف طريؽ األميف العاـ 26القسري بموجب المادة ) االختفاء
وتطمع كؿ  االتفاقيةبموجب ىذه  التزاماتيالتنفيذ  اتخذتيالؤلمـ المتحدة تقارير عف التدابير التي 

 مى ىذه التقارير وتقـو المجنة بتقديـ ما تراه مناسبا مف تعميقات أو مبلحظات الدوؿ األعضاء ع
 .االتفاقيةأو توصيات كما يمكف لمجنة أف تطمب إلى الدوؿ األطراؼ معمومات تكميمية عف تطبيؽ 

القانوني وتقر بحؽ التعويض  باإللزاـتتمتع  ـ(2006نسبيا ) عمي أنيا أداة جديدة لبلتفاقيةينظر و  
ختفاءات القسري أنفسيـ، أو ألقاربيـ كما تنص االتفاقية عمي رفض مطمؽ لئل االختفاءلضحايا 

أنو ال يمكف وضع أي شخص خارج حماية القانوف،  ىالقسرية في وقت السمـ والحرب معا، وعم
بمحامييـ وعائبلتيـ،  اؿواالتصوتفرض تسجيؿ المحتجزيف ومنحيـ الحؽ في المثوؿ أماـ المحكمة 

جراءوتضع آلية دولية لمراقبة تقيد الدوؿ بالتزاماتيا بموجب االتفاقية  لتوجيو نداءات عاجمة يمكف  وا 
 .قسري اختفاءفي وقوع  اشتبوحيثما  إليوالمجوء 

ـ، عمما أنيا أصبحت سارية 2007فيفري  06بتاريخ  االتفاقيةوقد وقعت الجزائر عمى ىذه 
، بالرغـ مف دعوة 2010ديسمبر  23المفعوؿ بتاريخ  ـ، إال أف الجزائر لـ تصادؽ عمييا لغاية اليـو

ـ الجزائر لممصادقة 2020ديسمبر  22المجنة المعنية باالختفاء القسري لدى األمـ المتحدة بتاريخ 
ئر عانت مف ىذا النوع مف الجرائـ إباف الثورة التحريرية عمى يد عمى االتفاقية، والحاؿ أف الجزا

المستعمر الفرنسي في حؽ الشعب الجزائري وجيش التحرير الوطني وعانت منو في ظؿ الحرب 
وافقت منذ سنوات ـ(، كما أف الجزائر 2002ـ إلى 1992عمى اإلرىاب خبلؿ الفترة الممتدة مف )

 .(1)القسري لدى األمـ المتحدة، لكف التواريخ لـ تحدد االختفاء ىعمى طمب زيارة الفريؽ العامؿ عم
ف كانت  الجزائرأف  غير  اتفاقيات عمى صادقتإال إنيا  االتفاقية ذهليست دولة طرؼ في ىحتى وا 

ومنيا القسري،  االختفاء جرائـ مف والضحايا األفرادوتحمي  حقوؽ لحقوؽ اإلنساف تتبنىأخرى 
 إذ، مناىضة التعذيب اتفاقيةكذا و سالؼ الذكر،  الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية العيد الدولي

بمعزؿ عف العالـ  واالحتجازالتعسفي  االعتقاؿضمانات ضد عمى األولى  االتفاقية تشتمؿ

                                                           
، موقع الويب وضعية اآلليات األساسية الدولية واإلقميمية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر 1

 :أنظر كذلك. */generaux-https://www.mjustice.dz/fr/instruments: عمى الرابطلوزارة العدؿ الجزائرية، 
، التقرير الوطني لمجزائر، عمى موقع مجمس مشروع تقرير الفريؽ العامؿ عف الجزائر مراجعة حقوؽ اإلنساف في الجزائر، -

: عمى الرابطـ، 2017ماي08حقوؽ اإلنساف لؤلمـ المتحدة، بتاريخ 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/DZIndex.aspx. 

https://www.mjustice.dz/fr/instruments-generaux/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/DZIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/DZIndex.aspx
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 االتفاقيةتمـز  ، كماالقسري االختفاء مف بيف عناصر جريمةوىما  ( منو9بموجب المادة ) الخارجي
بموجب  إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع أعماؿ التعذيب اتخاذدولة الثانية ال
( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو ال 9، وتنص المادة )(1)( منيا1الفقرة 2المادة )
أي إنساف أو حجزه أو نفيو تعسفا، والحاؿ أف ىذه االتفاقية تحمؿ الدولة كطرؼ  اعتقاؿيجوز 

القسري التي يقـو  االختفاءالقسري لؤلفراد مف عمى إقميميا بينما ال تشمؿ حاالت  االختفاءمسؤولية 
التي  بيا اإلرىابييف والمنظمات والكيانات اإلرىابية، كما ال تشمؿ االتفاقية حاالت االختفاء القسري

تقع ضمف أقاليـ تسيطر عمييا حركات المقاومة والتحرر خاصة إذا استعمؿ كطريقة ممنيجة في 
 إدارة الصراع وألغراض االبتزاز وطمب الفدية.

قطع صبلت الُمخَتطؼ بالعالـ  عند يتوقؼواألمر ال القسري جريمة تخويؼ وترعيب  االختفاءويعد 
 كما ى يتصدرىا التعذيب ثـ اإلعداـ خارج نطاؽ القضاء،بجرائـ أخر  االختفاءيقترف الخارجي، بؿ 

إلرىاب خصوميا، ومحيطيـ االجتماعي  كوسيمةالقسري  االختفاءجريمة  األطراؼتستخدـ 
مف عند خاطفييـ، عندىا تصبح ىذه الجريمة مف  عنيـ وتطالب بيـ تبحثوعائبلتيـ أيضا، والتي 

 .(2)فييا دوليا وداخميانوع الجرائـ ضد اإلنسانية وتقتضي محاسبة مقتر 
 .: اتفاقيات حقوق اإلنسانالفرع الرابع  

عمييا  التي نصت و األساسيةوحريات اإلنساف حقوؽمجاؿ الحاصؿ في  والتطور نتيجة لمتحوؿ
أعضاء المجتمع الدولي كافة وشكمت الرافد عمى  التزامات ورتبت، والعيود ومبلحقيا اإلعبلنات
باإلضافة إلى القضاء الدولي لحقوؽ اإلنساف وكذا تقارير المجاف  العاـمقانوف الدولي األساسي ل

بحقوؽ  اختصتالتي  الدولية األخرى ىناؾ العديد مف االتفاقياتبرزت ، األممية ذات الصمة
حصر الجدؿ حوؿ القوة القانونية ليذه الحقوؽ والحريات ييدؼ ل كإجراء مف أطرافيااإلنساف، 

قميمية عمى الخصوص دولّية اتفاقيات إطار تمت صياغتيا فيبحيث  تتمتع و  ىذا الميدافتنظـ  وا 
الدولي عمى منظمات إقميمية  االختصاصوىذا لغرض توزيع عمييا،  صادقةالدوؿ الم تجاهباإللزاـ 

وقارية بحسب الوعاء الثقافي والتاريخي المشترؾ لمجموعات الشعوب المتجانسة، وكذلؾ لغرض 
قميمية تعنى بحقوؽ اإلنساف عمى المستوى ذاتو لقطع  تشكيؿ لجاف تحقيؽ وتقصي محمية وقارية وا 

                                                           
نسانية إمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البل اتفاقيةّدقت الجزائر بدوف تحفظ عمى اص 1

لػ ج ج د  مف الجريدة الرسمية   العدد  ـ، راجع929 ماي 2 المؤرخ  22-29أو الميينة بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
 ـ. 99  فيفري 52 ش، الصادرة بتاريخ

ترجمة ، كمية القانوف جامعة كاليفورنيا، الحق في االنتصاف من االختفاء القسريعيادة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،  2
 وما يمييا. 33ـ، ص2018حناف محمد القيسي، الطبعة األولى، المركز العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 



االلتزام التشريعي العام بحقىق اإلنسان في سياق مىاجهة اإلرهاب      الفصل األول:          
 

 29 
 

 سيسة في غالب األحواؿ،الطريؽ أماـ المجاف الدولية التابعة لؤلمـ المتحدة التي تكوف م
بحسب  الواردة فييا االلتزاماتوالرقابة عمى تنفيذ والمرافقة أجيزة مختصة تتولى اإلشراؼ ك

جميع  الدولية لمقضاء عمى االتفاقية إمكانيات ووضع الدوؿ المنضوية تحتيا، ومف مثؿ ذلؾ
ـ 1965 ديسمبر 21التمييز العنصري والتي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  أشكاؿ

القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد  اتفاقية، وكذا (1)(20-ألؼ )د 2106بموجب القرار 
ـ بموجب القرار 1979 ديسمبر 18التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  المرأة
العامة ة عمييا التي أقرتيا الجمعية بمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاق واتفاقية، 34/180

حقوؽ  واتفاقية، (2) (3-ألؼ )د260ـ بموجب القرار 1948ديسمبر  9لؤلمـ المتحدة في 
ـ بموجب القرار 1989 نوفمبر 20التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  الطفؿ
حقوؽ الطفؿ المتعمؽ بإشراؾ األطفاؿ في النزاعات  التفاقية االختياري، والبروتوكوؿ 44/25

ـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 2000ماي  25لمعتمدة بتاريخ المسمحة ا
 اممة أو العقوبة القاسية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المع اتفاقية، وكذا 54/263

ـ بموجب قرار الجمعية العامة 1984ديسمبر  10نسانية أو الميينة المعتمدة بتاريخ إأو البل
األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  واتفاقية، 39/46لؤلمـ المتحدة 
 25/55ـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 2000نوفمبر  15المعتمدة بتاريخ 

ـ، وليا ثبلث بروتوكوالت أىميا في دراستنا: 2003سبتمبر 29والتي دخمت حيز النفاذ في
 باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ االتجاربة نع وقمع ومعاقالبروتوكوؿ األوؿ المتعمؽ بم
صنع المكافحة ـ، والبروتوكوؿ الثالث متعمؽ ب2004جانفي  28والذي دخؿ حيز النفاذ في 

المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ  في األسمحة النارية واالتجارغير المشروع 
 ، ـ2005جويمية 3في  ـ والذي دخؿ حيز النفاذ2001ماي 31بتاريخ  255/55المتحدة 

 
 
 

                                                           
، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، اإلنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية حقوقإبراىيـ عمى بدري الشيخ،  1

 .272ص  ،ـ1978ج ـ ع، سنة المجمد الرابع والثبلثوف، القاىرة، 
،  منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا األمـ المتحدة، مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، اتفاقية 2

 . https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx: عمى الرابط

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
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مجتمعة مع الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف ما يسمى بالمعاىدات الدولية  االتفاقياتوتشكؿ ىذه 
 . (1)األساسية لحقوؽ اإلنساف

ـ والتي دخمت  92 سبتمبر  52المعتمدة في وضع األشخاص عديمي الجنسية  اتفاقيةوترتبط 
لؤلمـ المتحدة  واالجتماعي االقتصاديـ وفقا لقرار المجمس 922 جواف 2حيز النفاذ في 

وتمويميـ وتدريبيـ  واستخداميـ(، وكذا االتفاقية الدولية لمناىضة تجنيد المرتزقة   -ألؼ)د252
، A/RES/44/34العامة لؤلمـ المتحدة بناًء عمى قرار الجمعيةـ 929 ديسمبر   المعتمدة في 

أشخاص  استخداـ، بغايات وأىداؼ بحثنا إذ يتـ حاليا ـ 522أكتوبر 52ودخمت حيز النفاذ في 
حقوؽ اإلنساف عند ممارسة  النتياؾعديمي الجنسية وكذا مجاميع منظمة مف المرتزقة كوسيمة 
قحام يـ في الصراعات الداخمية لمدوؿ عمى الجرائـ اإلرىابية وذلؾ بتجنيدىـ وتدريبيـ وتمويميـ وا 

والساحؿ اإلفريقي وغيرىا،  " و"الصوماؿ"اليمف"و "أفغانستاف"و "العراؽ"و "ليبيا"و "سوريا"غرار 
الجرائـ اإلرىابية وغدت ىذه التركيبة المتفجرة  ارتكابوعادة ما يقترف المرتزؽ بعديـ الجنسية في 

في مناطؽ النزاعات والصراعات الدولية وغير الدولية، ىذا وتجدر اإلشارة  وانتشرتنموذج عمؿ 
في أفريقيا التي  والمرتزقة االرتزاؽالقضاء عمى  اتفاقية إلى أف اإلتحاد اإلفريقي يعد سباقا في سف

ـ واليدؼ منيا ىو القضاء 922  أفريؿودخمت حيز النفاذ في  ـ  9  جويمية  تـ تبنِّييا في 
 .(2)والمرتزقة مف خبلؿ تجريـ أفعاليـ زاؽاالرتعمى 

الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والذي مثؿ اإلقميمية والقارية  لبلتفاقياتأما بالنسبة 
منو  (30)ـ، وبموجب المادة 1986أكتوبر  21ـ ودخؿ حيز النفاذ في1981جواف  1اعتمد في 

ـ، والميثاؽ العربي لحقوؽ 1987نوفمبر 2تـ إنشاء المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب في 
ـ 2004مؤتمر القمة العربية سنة  اجتماعـ والمعدؿ في 1994سبتمبر  15اإلنساف المعتمد في 

ـ، وأنشأ المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف 2008مارس  16بتونس والذي دخؿ حيز النفاذ في 
ـ والتي 1969نوفمبر  22لئلشراؼ عمى تنفيذه، واالتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف المعتمدة في 

                                                           
، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، حقوق اإلنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القوميةإبراىيـ عمى بدري الشيخ،  1

 :أنظر كذلك* .272ص  ،1978ج ـ ع، سنة المجمد الرابع والثبلثوف، القاىرة، 
األمـ المتحدة، مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، المعاىدات الدولية األساسية لحقوؽ اإلنساف، سنة  -

  .eatiesar.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTr: عمى الرابط، 2006
األمـ المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  -

 :عمى الرابط، 2004والبروتوكوالت الممحقة بيا، مكتب فيينا، النمسا، سنة 
a.pdf-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook.   

  عمى الرابط:، الصكوؾ العالمية لحقوؽ اإلنسافاألمـ المتحدة، مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف،  2
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx.  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
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ـ، وضمت إلييا لجنة البمداف األمريكية لحقوؽ اإلنساف 1978جويمية  18دخمت حيز النفاذ في 
ميثاقيا مف قبؿ منظمة الدوؿ األمريكية في  اعتمادبحيث تـ التي سبقتيا في الوجود، 

، وكذلؾ االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف أحد آليتيا( اعتمادـ )أصبحت بعد 25/5/1960
ـ والتي 1950نوفمبر  4االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المعتمدة في 

جويمية 5ـ وانبثقت عنيا المجنة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في 1953دخمت حيز النفاذ سنة 
، إضافة إلى إعبلف رابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا )آسياف( لحقوؽ اإلنساف المعتمد في (1)ـ1955

، (2)ـ2009ـ والذي صاغتو المجنة الحكومية الدولية لحقوؽ اإلنساف في أكتوبر2012نوفمبر 18
 مف وتستمد مرجعيتيا تستندو حقوؽ اإلنساف متعمقة بمجاؿ قميمية فيي باألساس تشريعات قوانيف إ

عضويتيا  تقتصرالدولية لحقوؽ اإلنساف والصكوؾ الدولية الممحقة بيا وذات الصمة، و الشرعة 
 إقميـ محدد.عمى الدوؿ التي تنتمي إلى 

 .لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان القانون الدوليآليات الفرع الخامس: 
إلنساف في وضع أسس وىياكؿ الضمانات التشريعية لحقوؽ ا وبامتيازبعد أف نجح المجتمع الدولي 

تقـو عمى حماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف عمى الصعيد ميدانية الحاجة إلى وجود آليات أدرؾ 
المترتبة عف مصادقتيا عمى العيود واالتفاقيات ذات  بااللتزاماتوتكفؿ تنفيذ الدوؿ العالمي، 

 متعددة. آلياتالصمة، وأصبحت حقوؽ اإلنساف موضعا لضبط دولي تقـو عمى صونو 
والية األمم المتحدة وتعد ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة والمادة األولى مف سندا رئيسيا في تكريس 

وحرياتو وذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى إيماف أعضاء المنظمة بالحقوؽ عمى مجال حقوق اإلنسان 
حقوؽ وقدره وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىا وصغيرىا مف  األساسية لئلنساف وبكرامة الفرد

حقوؽ اإلنساف  احتراـ، وتؤكد عمى ىذا التوجو بمقاصد المنظمة المتمثمة في تعزيز متساوية
والحريات األساسية لمناس جميعا والتشجيع عمى ذلؾ دوف تمييز بسب الجنس أو المغة أو الديف وال 

 تفريؽ بيف النساء والرجاؿ.

                                                           
كوؾ حقوؽ اإلنساف اإلقميمية الرئيسية وآليات تنفيذىا، األمـ المتحدة، مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، ص 1

  .https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter3ar.pdfعمى الرابط: 
إعبلف رابطة أمـ جنوب شرؽ آسيا )آسياف( لحقوؽ اإلنساف، عمى موقع الويب لمرابطة، عمى الرابط:  2

https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/resources/ASEANPublication/2013 (7. Jul) 

ASEANHumanRightDeclaration (AHRD) andItsTranslation.pdf . 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter3ar.pdf
https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/resources/ASEANPublication/2013%20(7.%20Jul)%20ASEANHumanRightDeclaration%20(AHRD)%20andItsTranslation.pdf
https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/resources/ASEANPublication/2013%20(7.%20Jul)%20ASEANHumanRightDeclaration%20(AHRD)%20andItsTranslation.pdf
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اإلعبلنات والمبادئ األساسية  المتمثمة في )المؤسساتية( التعاىديةالمصادر غير وتعتبر 
: إحدى (1)والتوجييية والتوصيات وسائر الصكوؾ الدولية غير الممزمة المسماة "بالعرؼ الدولي"

ف كانت ذات  المراجع الرئيسية في تحديد مجاؿ والية األمـ المتحدة عمى حقوؽ اإلنساف، حتى وا 
ي لحقوؽ اإلنساف والمبادئ األساسية طابع أدبي وقيمة معنوية غير ممزمة مف مثؿ اإلعبلف العالم

الممزمة  التعاىدية القانونيةبشأف استقبلؿ السمطة القضائية، وتشمؿ والية األمـ المتحدة المصادر 
 وىي المعاىدات واالتفاقيات الممزمة لمدوؿ الموقعة والمصادقة عمييا  والتي سبؽ ذكرىا أعبله.

المتحدة وكذا أجيزة األمـ المتحدة المعنية بحقوؽ ويمكننا تقديـ نظاـ حقوؽ اإلنساف في األمـ 
 اإلنساف بحسب النموذجيف التالييف:

 

                                                           
اعتمدت  ،مبادئ أساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائيةاألمـ المتحدة، مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف،  1

ديسمبر  71المؤرخ في 701 00ـ، 7992نوفمبر  59المؤرخ في  00/15بموجب قراري الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 . alInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/Profession:عمى الرابطـ.7992

، كمية الحقوؽ اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادةأحمد وافي،  -: أنظر كذلك* ، رسالة دكتوراه عمـو
  وما يمييا. 725ـ، ص 5077-5070، السنة الجامعية:7جامعة الجزائر

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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، نظاـ حقوؽ آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: عمي محـر عبد الرؤوؼ، لمصدر* ا
 اإلنساف في األمـ المتحدة، 

 . /https://slideplayer.com/slide/13990530عمى الرابط:  
، في ضوء الدولية لحقوق اإلنسان الحماية: شريؼ عبد الحميد حسف رمضاف، أنظر كذلك* -

حؽ .مم2 52المواثيؽ واالتفاقيات الدولية، دار نور لمنشر، شينسو، جميورية مولدافيا، سنة 
 النماذج المصورة.

 
 
 
 
 

https://slideplayer.com/slide/13990530/
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، أجيزة األمـ آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: عمي محـر عبد الرؤوؼ، لمصدر* ا

/https://slideplayer.com/slide/13990530: عمى الرابطالمتحدة المعنية بحقوؽ اإلنساف، 
 (1) 

ا بإنفاذ ىذه العيود واالتفاقيات في إطار إعماليا لمبدأ لواقع أف الدولة ىي التي تختص حصوا
سيادتيا، إال أف إضفاء الشرعية الدولية عمى تصرفات الدولة وسموكياتيا تجاه حقوؽ اإلنساف 
لة يتطمب حدا أدنى مف الشفافية في الممارسة والنزاىة في التقصي والتقرير، وكذلؾ مستويات مقبو 

مف الجدية والفعالية لتنفيذ مضمونيا، ومنو يستمـز األمر القبوؿ بتوافر رقابة دولية لغرض التحقؽ 
مف صحة تنفيذ االلتزامات الدولية، مما يرتب وضع حيز العمؿ أجيزة دولية ترصد عمؿ أعضاء 

والصكوؾ  المجتمع الدولي وترافقيا في مساعييا لتنفيذ مقتضيات الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف
ف كاف توجس الدوؿ مف إيقاع الرقابة عمييا يجد حساسيتو في  الدولية الممزمة الممحقة بيا، وا 
تعارضو مع مبدأ السيادة، األمر الذي يؤدي بيا إلى معارضة وجود آلية تتجاوز ىذا المبدأ، مما 

                                                           
1

في ضوء المواثيق واالتفاقيات ، الحماية الدولية لحقوق اإلنسانأنظر كذلؾ: شريؼ عبد الحميد حسف رمضاف،  
 .ممحؽ النماذج المصورة.2 52، دار نور لمنشر، شينسو، جميورية مولدافيا، سنة الدولية

https://slideplayer.com/slide/13990530/
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موبيات عمى يحتـ القياـ بالتفاوض وتقريب وجيات النظر كما يدفع الستعماؿ وسائؿ الضغط وال
الدوؿ لحمميا بالقبوؿ بالتقصي حوؿ وضعيات حقوؽ اإلنساف لدييا، إال أف السمة البارزة في 
تصرفات المجموعة الدولية تتسـ عموما بالتوافؽ والتنسيؽ وتقديـ التنازالت بيف األطراؼ 
ف المتخاصمة، والحاؿ أف ىذه األجيزة المتمثمة في لجاف اإلشراؼ التي جاءت في العديد م

، والمقصود بذلؾ استعمالياتركت الحرية لمدوؿ لكي تعبر عف إرادتيا بقبوؿ أو رفض  االتفاقيات
تقديـ الشكاوى مف قبؿ الدوؿ أو األفراد ضد دوليـ والتصريح بقبولو مف طرؼ الدولة المعنية 

ال فانو ال يتـ العمؿ بو، أما نظاـ تقديـ التقارير  انتياكاوال يعد جزاء  أيفيو ال يرتب  (1)بالشكوى وا 
لسيادة الدولة وىو أداة لتجسيد إرادة الدولة العضو في التعاوف مع الصرح األممي في تنفيذ 

 تشريعات حقوؽ اإلنساف. 
 أوال: األجيزة الرئيسية لألمم المتحدة المعنية بحماية حقوق اإلنسان.
 :ىيو رئيسية لؤلمـ المتحدة  وتسمى أيضا بأجيزة ميثاؽ األمـ المتحدة، وتتمثؿ في ستة ىيئات

ومحكمة  ،ومجمس الوصاية ،ومجمس األمف والمجمس االقتصادي واالجتماعي ،الجمعية العامة
 .األمـ المتحدة منظمة سيأستواألمانة العامة لؤلمـ المتحدة وجميعيا أنشئت عند  ،العدؿ الدولية

 .الجمعية العامةأ/ 

في األمـ  المجتمع الدولي وتمثيؿ الدولية اساتالجمعية العامة ىي جياز التداوؿ ووضع السي
عمى أساس المساواة  في األمـ المتحدة تمثيؿ في الجمعية العامة ولجميع الدوؿ األعضاء ،المتحدة

، وتعد البرلماف مف ميثاؽ األمـ المتحدة (9المادة ) ، تأسست بموجب الفصؿ الرابعبيف الدوؿ
العالمي الذي تتـ فيو المناقشات والمشاورات والتصويت عمى القرارات بحيث لكؿ دولة عضو في 

مف األمـ  قرار استصدارويتطمب الجمعية العامة صوت واحد وىذا لتفادي التأثير عمى القرارات، 
جديدة ومسائؿ  ضوية دوؿالميمة مثؿ السمـ واألمف وقبوؿ ع  المتحدة في ما يتصؿ بالمسائؿ

بشأف القضايا   قرراتلبينما تصدر ا ،موافقة أغمبية ثمثي األعضاء في الجمعية العامة الميزانية
ويشير ميثاؽ األخرى بتصويت األغمبية البسيطة. وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتيا، 

لعامة في مجاؿ حقوؽ الجمعية ا اختصاصاتاألمـ المتحدة مف خبلؿ نص المادة العاشرة منو إلى 
تناقش أية مسألة أو أمر يدخؿ في نطاؽ ىذا الميثاؽ أو يتصؿ بسمطات فرع اإلنساف وذلؾ بأف 

                                                           
، إجراءات الشكاوى،عمى الرابط:  مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنسافاألمـ المتحدة،  1

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx* .أنظر كذلك: 
ة لمعمـو القانونية، المجمد ، مجمة جامعة الشارقاآلليات الدولية لمرقابة عمى حماية حقوق اإلنسانلمياء عمي الزرعوني،  -
 .52- ـ، ص 9 52، جواف  العدد 2 

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
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 (5 )كما أف ليا في ما عدا ما نّص عميو في المادة  ،مف الفروع المنصوص عمييا فيو أو وظائفو
، والثابت أف ئؿ واألمورأف توصي أعضاء الييئة أو مجمس األمف أو كمييما بما تراه في تمؾ المسا

تنشئ الجمعية العامة ( مف الميثاؽ والتي أكدت عمى أف   ىذا االختصاص شامؿ بمفيـو المادة )
إنماء التعاوف الدولي في المياديف االقتصادية واالجتماعية  :دراسات وتشير بتوصيات بقصد

لحريات األساسية لمناس كافة والثقافية والتعميمية والصحية، واإلعانة عمى تحقيؽ حقوؽ اإلنساف وا
، وىي مف األعماؿ التي ببل تمييز بينيـ في الجنس أو المغة أو الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء
( إلى   مف المادة ) 5تقـو بيا الجمعية العامة بخصوص التعاوف الدولي، وقد أحالت الفقرة 

( مف الميثاؽ ومنو فيي 2 ( و )9د )الصبلحيات الحصرية لمجمعية العامة المنوه بيا في الموا
 االختصاص، ىذا ويعد (1)لصبلحياتيا سالفة الذكرتمتمؾ تفويًضا عامًّا عمى اإلطار الشامؿ 

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة طبقا ألحكاـ المادة  اختصاصاتالداخمي لمدوؿ قيدا عمى 
 خمي لمدوؿ.( مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمبل بمبدأ السمطاف الدا الفقرة 5)

  .مجمس األمنب/ 

ومكانتو عمى قمة  ،المسؤولية الرئيسية عف صوف السمـ واألمف الدولييفعمى عاتؽ ىذه الييئة  قعوي
 أعضاء خمسة: عضوا 2 مف لمجمس التسمسؿ اليرمي لييئات منظمة األمـ المتحدة، ويتألؼ ا

عمى جميع الدوؿ األعضاء ويجب  ،غير دائميف، ولكؿ عضو صوت واحدأعضاء وعشرة  ،دائميف
 مدى وقوعفي تحديد سمطتو  بحكـ اختصاصاتو األمف مجمسفعؿ وي ،لقرارات المجمس االمتثاؿ

ويطمب إلى الدوؿ األطراؼ في  ،عمؿ مف أعماؿ العدوافحدوث أو واألمف الدولييف تيديد لمسمـ 
وء إلى فرض جزاءات وفي بعض الحاالت يمكف لمجمس األمف المج ،النزاع تسويتو بالطرؽ السممية

عادتيما باستخداـوصوال إلى األذف  عف طريؽ إصدار قرارات  القوة لصوف السمـ واألمف الدولييف وا 
وعبلقة مجمس األمف بمجاؿ حقوؽ  ممزمة وليا األسبقية عمى جميع االتفاقات الدولية األخرى،

اإلنساف تبرز مف خبلؿ تحوؿ الصراعات الداخمية إلى نزاعات تيدد السمـ واألمف الدولييف نظرا 
لمفظائع واالنتياكات التي تعرضت ليا البشرية خبلليا كاإلبادة الجماعية في رواندا، مما جعؿ 

في األصؿ لمجاؿ اختصاصاتو، إال مجمس األمف في مواجية قضايا حقوؽ اإلنساف التي ال تدخؿ 
                                                           

ـ، 992 ، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة قانون التنظيم الدوليمصطفى سيد عبد الرحماف،  1
والتوزيع، الطبعة األولى، : حامد سمطاف، القانوف الدولي العاـ وقت السمـ، دار النيضة العربية لمنشر أنظر كذلك. 5  ص

 .  9، ص5 9 القاىرة، ج ـ ع، سنة 
ـ،  92 ، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، ج ـ ع، سنة التنظيم الدوليعائشة راتب،  -

 .9  ص
 وما يمييا.  59، ص   9 ، دار الفكر العربي، القاىرة، ج ـ ع، سنة المجوء إلى التحكيم الدوليإبراىيـ العناني،  -
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لتقدير  تبقى خاضعةالمتعمقة بحقوؽ اإلنساف في أعماؿ مجمس األمف الدولي  االعتباراتنطاؽ أف 
ويترؾ ذلؾ لمجمس حقوؽ اإلنساف، بالرغـ مف  رغب في توسيع حدودىاي الالمجمس نفسو، والذي 

ـ بمناسبة مؤتمر 5222مف سنة في عمؿ مجمس األمف بدءا  "المسؤولية عن الحماية"ترسخ مبدأ 
 ،مسؤولية كؿ دولة عف حماية سكانياالقمة العالمي ويرتكز ىذا المبدأ عمى ثبلثة ركائز ىي أوال: 

ومسؤولية المجتمع ، وثالثا: مسؤولية المجتمع الدولي عف مساعدة الدوؿ في حماية سكانياثانيا: و 
اإلبادة وىي تتعمؽ أساسا بجرائـ  سكانيا الدولي عف الحماية عندما تفشؿ الدولة بوضوح في حماية

، وىنا تترتب مسؤولية الجماعية وجرائـ الحرب والتطيير العرقي والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية
مجمس األمف إزاء حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ التدابير التي يتخذىا لحماية السكاف المعرضيف لميجـو 

لمجمس األمف أف يفحص أي ؽ األمـ المتحدة :" ( مف ميثا  طبقا لتفسير واسع لنص المادة )
نزاع أو أي موقؼ قد يؤدي إلى احتكاؾ دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كاف استمرار ىذا 

"، وبمساعدة لجاف التحقيؽ النزاع أو الموقؼ مف شأنو أف يعرض لمخطر حفظ السمـ واألمف الدولي
حقوؽ  انتياكاتليبو القسرية وغير القسرية لمتعامؿ مع يتمكف مجمس األمف مف توجيو تدابيره وأسا

ال التي ، كالتنظيمات اإلرىابيةعسكرية غير حكومية  مف قبؿ أطراؼ، وبالخصوص (1)اإلنساف
الوسائؿ  باستعماؿيمكف مساءلتيا بموجب القوانيف الدولية لحقوؽ اإلنساف والقوانيف اإلنسانية 

ف كاف اإلرىاب ،التقميدية السكاف أىـ حقوؽ اإلنساف األساسية أال وىو الحؽ في الحياة، يسمب  وا 
إلى حد بعيد المسؤوؿ عف تحويؿ عبء الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لذا فقد أصبح 
تعزيز حقوؽ اإلنساف إلى مجمس األمف الدولي، ويرجع ذلؾ في األساس  وأجيزة العمؿ مف آليات

، وقد انعكس (2)تيا عمى التعامؿ مع األطراؼ غير الحكوميةوعدـ قدر  األجيزةإلى نقص خبرة ىذه 
ىذا الوضع عمى قرارات عدة أصدرىا مجمس األمف متعمقة بالخصوص بحماية المدنييف في 

ـ( 5222)  2 ـ( والقرار 5222)592 ـ( والقرار 999 )522 النزاعات المسمحة ومنيا القرار 
تي أشار في مضمونيا :"ويشدد مجمس األمف وال ـ(5229) 29 ـ( والقرار 5222)2   والقرار 

عمى ضرورة وضع حد لئلفبلت مف العقاب عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني وما يرتكب مف 
                                                           

، مقاؿ منشور عمى حقوق اإلنسان ومنع األعمال الوحشية الجماعية ودور مجمس األمن الدوليىارديب اس بوري،  1
 : أنظر كذلك. * https://www.un.org/ar/chronicle/article/2  00:عمى الرابطموقع األمـ المتحدة، 

: عمى الرابطايفاف سيمونوفيتش، المسؤولية عف الحماية، مقاؿ منشور عمى موقع األمـ المتحدة،  -
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075.   

، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة الدولي، الجماعة الدولية، األمم المتحدةالتنظيم محمد سامي عبد الحميد،  -
 .22 ـ، ص5222

2
 Jared Genser, Bruno Stagno Ugarte, The United Nations Security Council in the Age of Human Rights, 

Cambridge University Press, New York, USA, Year:2014, Pp:50-    

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20066
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075
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انتياكات وتجاوزات لحقوؽ اإلنساف ويؤكد مف جديد عمى وجوب تقديـ مرتكبي تمؾ االنتياكات 
وبما أف مجمس األمف يعد ، وعميو (1)والتجاوزات والمسؤوليف عنيا عمى نحو آخر إلى العدالة"

لؤلمـ المتحدة فيو بذلؾ يعد القادر عمى تفعيؿ حماية حقوؽ اإلنساف والضغط  يالجياز التنفيذ
 عمى أية دولٍة تنتيؾ أيًا مف تمؾ الحقوؽ، سواًء أكاف باستعماؿ الفصؿ السادس مف الميثاؽ 

الموجبة لذلؾ بموجب  االلتزاماتيرىا لتنفيذ إمكانية استعماؿ القوة العسكرية وغ أيأو السابع منو، 
 .قراراٍت صادرٍة عف مجمس األمف

 .المجمس االقتصادي واالجتماعيج/ 
مف أجؿ النيوض بالتنمية المستدامة  نقاشاتوال المشاوراتالرئيسي لتعزيز  حفؿالم ويمثؿ

 ىذه المتحدة لتحقيؽ قمب منظومة األمـوىو  ،لشعوب وأمـ العالـ االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ميثاؽ األمـ مف  ( بنص المادة ) أنشئ المجمس االقتصادي واالجتماعي عمبلوقد  ،األبعاد الثبلثة

في  كفرع رئيسي لؤلمـ المتحدة، وتتمثؿ اختصاصاتو طبقا لمفصؿ العاشر مف الميثاؽ المتحدة
ادي، وتوفير الحموؿ تحسيف مستويات المعيشة، والتوظيؼ الكامؿ والتقدـ االجتماعي واالقتص

لممشاكؿ االقتصادية واالجتماعية والصحية والمشاكؿ ذات الصمة عمى المستوى الدولي، والتعاوف 
وىو ، الثقافي والتعميمي عمى المستوى الدولي، واالحتراـ العالمي لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

المنبر ويعد  فعاليات،يتصؿ بيا مف االقتصادية واالجتماعية وما  نشطةالرئيسي لتنسيؽ األ الجياز
، وتنسيؽ الجيود لتحقيؽ (2)واألفكار المبتكرة وصياغة التوافؽ لمسير ُقدماً  حوارالرئيسي لتشجيع ال

وىو مسؤوؿ أيضًا عف متابعة مؤتمرات األمـ المتحدة الرئيسية  ،األىداؼ المتفؽ عمييا دولياً 
الموارد البشرية والمالية لمنظومة عف ويتولى المجمس مسؤولية واسعة النطاؽ ، ومؤتمرات القمة

كذلؾ و  تقنية،لجاف  مجموعةمتخصصة، و ت الوكاالال العديد مفاألمـ المتحدة بأكمميا، ومف بينيا 
( مف الميثاؽ عبلقة المجمس بمجاؿ حقوؽ اإلنساف مف حيث 22، وقد حددت المادة )لجاف إقميمية

                                                           
، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ عيف شمس، دور مجمس األمن في تفعيل حماية حقوق اإلنسانىناء مصطفى الخبيري،  1

 ومايمييا.  ، ص2 52القاىرة، ج ـ ع، سنة
، بياف رئيس S/PRST/2014/3ـ مرجع:   52فيفري  5 المؤرخة في  29  األمـ المتحدة، مجمس األمف، الجمسة  -

 :عمى الرابطمجمس األمف، حماية المدنييف في النزاعات المسمحة، 
 id=5301c42c4bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&doc-https://www.refworld.org/cgi.  
، دار حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بين العيود والمواثيق في الطرح اإلسالمي والطرح الغربيعبد العزيز جابر،  2

األمم : سييؿ حسيف الفتبلوي، أنظر كذلكوما يمييا. * 22 ـ، ص5222المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة 
 وما يمييا. 2 عة المنظمات الدولية، دار الحامد، عماف، األردف، ص، موسو المتحدة االنجازات واإلخفاقات

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5301c42c4
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ينشئ لجانًا لمشؤوف االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوؽ اإلنساف، كما ينشئ غير سمطتو في أف 
 .ذلؾ مف المجاف التي قد يحتاج إلييا لتأدية وظائفو

، وأنشأ ـ إلى مجمس حقوؽ اإلنساف5222في  وقد انشأ المجمس لجنة حقوؽ اإلنساف التي تحولت
عية والثقافية وقد ساىـ في الرقابة عمى تنفيذ كذلؾ المجنة المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتما

العيد الولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتتبعو أجيزة تعنى بحقوؽ  مقتضيات
اإلنساف مثؿ مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف وصندوؽ األمـ المتحدة لرعاية الطفولة، وقد 

ة لممنظمات غير الحكومية المشاركة في التشاور مع ( مف ميثاؽ األمـ المتحد  سمحت المادة )
المجمس االقتصادي واالجتماعي وأصبح بإمكانيا الحصوؿ عمى مركز قانوني استشاري، ومنو 

عبلقات تشاور مع المنظمات الدولية واإلقميمية ودوف اإلقميمية والوطنية غير الحكومية، نشأت 
بقبوؿ المنظمات  ، كما يسمح(1)أو المنظمات التطوعيوالمنظمات غير اليادفة لمربح والقطاع العاـ 

غير الحكومية التابعة لمنظمة دولية ذات مركز بالفعؿ شريطة أف تثبت أف برنامج عمميا ذو صمة 
  .مباشرة بأىداؼ ومقاصد األمـ المتحدة

 .مجمس الوصايةد/ 

واإلشراؼ عمى األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ  نظاما دوليا لموصاية األمـ المتحدة وضع ميثاؽ
أنشأ مجمس ولغرض ذلؾ  الذاتي وذلؾ بموجب الفصؿ الثاني عشر مف ميثاؽ األمـ المتحدة،

بو ميمة  تطيكأحد األجيزة الرئيسية لؤلمـ المتحدة وأن ( مف الميثاؽ22بنص المادة )الوصاية 
وكاف مف األىداؼ الرئيسية لمنظاـ تشجيع  ،ةاإلشراؼ عمى إدارة األقاليـ المشمولة بنظاـ الوصاي

 النيوض بسكاف األقاليـ المشمولة بالوصاية وتقدميـ التدريجي صوب الحكـ الذاتي 
والمجمس عمى ىذا النحو يسير عمى تحقيؽ أسمى حؽ إنساني وىو تقرير  ،(2)أو االستقبلؿ
ارير المقدمة مف السمطة أف يفحص ويناقش التق بموجب الميثاؽ يؤذف لمجمس الوصايةالمصير، و 

القائمة باإلدارة عف التقدـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتعميمي لشعوب األقاليـ المشمولة 
بالوصاية، وبأف يفحص بالتشاور مع تمؾ السمطة العرائض المقدمة مف األقاليـ المشمولة 

وقد تحققت  .تمؾ األقاليـ بالوصاية، ويضطمع ببعثات دورية أو غير ذلؾ مف البعثات الخاصة إلى

                                                           
، الطبعة األولى، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، األمم المتحدة منظمة تبقى ونظام يرحلالبطاينة فؤاد،  1

 : أنظر كذلكوما يمييا. * 5 5، ص  522لبناف، سنة 
- Simon Chesterman, David M. Malone, & Others, United Nations Treaties, Oxford University Press, New 

York, USA, Year: 2019, P: 337& F. 

- Marcus F. Franda, The United Nations in the Twenty-first Century, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 

Maryland, USA, Year:2006, P:157 &F. 
 .55 ، مرجع سابؽ، صاألمم المتحدة منظمة تبقى ونظام يرحل البطاينة فؤاد، 2
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أىداؼ نظاـ الوصاية إلى درجة أف جميع األقاليـ المشمولة بالوصاية حصمت عمى الحكـ الذاتي 
ـ  99  سنةوبحموؿ ، أو االستقبلؿ، إما كدوؿ عمى حدة أو باالنضماـ إلى بمداف مستقمة مجاورة

عدؿ  ، عندىاأو االستقبلؿكانت كؿ األقاليـ المشمولة بالوصاية قد حصمت عمى الحكـ الذاتي 
، وعبلقة المجمس مجمس نظامو الداخمي حتى يتسنى لو االجتماع كمما وحيثما اقتضى األمر ذلؾ

الفقرة ج( مف ميثاؽ األمـ المتحدة بتأكيدىا  2 بحقوؽ اإلنساف وطيدة وىو ما عبرت عنو المادة )
لمتحدة" المبينة في المادة األولى األىداؼ األساسية لنظاـ الوصاية طبقًا لمقاصد "األمـ اعمى أف 

التشجيع عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب  - :ميثاقيامف 
الجنس أو المغة أو الديف، وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء والتشجيع عمى إدراؾ ما بيف شعوب العالـ 

اممة في األمور االجتماعية واالقتصادية كفالة المساواة في المع، و مف تقيد بعضيـ بالبعض
 والتجارية لجميع أعضاء "األمـ المتحدة" وأىالييا والمساواة بيف ىؤالء األىالي أيضًا فيما 

ييدؼ نظاـ الوصاية مف خبلؿ النصوص التي تحكمو إلى كفالة ، ومنو (1)يتعمؽ بإجراء القضاء
 .الخاضعة لو احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في األقاليـ

 .محكمة العدل الدوليةه/ 

األجيزة عمى خبلؼ والمحكمة  ،ىي الجياز القضائي الرئيسي لؤلمـ المتحدة محكمة العدؿ الدولية
وأنشأت  ببلىاي "ىولندا"، خارج مدينة نيويورؾ األمريكية يوجد مقرىاالرئيسية الست لؤلمـ المتحدة 

وتتولى المحكمة الفصؿ طبقا ألحكاـ ـ، 952 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة سنة  بموجب المادة )
بأحكاـ نيائية غير قابمة لمطعف وتتمتع  القانوف الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بيف الدوؿ

أف  أيلممحكمة ( مف النظاـ األساسي 22( و)29بقوة الشئ المقضي فيو طبقا ألحكاـ المادتيف )
بشأف المسائؿ القانونية التي قد تحيميا إلييا أجيزة  )فتاوى( ، وتقدـ آراء استشاريةليا قوة إلزامية

ة طبقا لما تضمنو الفصؿ الثالث عشر مف ميثاؽ األمـ المتحدة األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصص
ولكي تتمكف المحكمة مف  زامية،وال تمتع ىذه الفتاوى بقوة الشئ المحكـو فيو وليست ليا قوة إل

تسوية منازعة ما يجب عمى الدولة المعنية أف تقبؿ واليتيا القضائية، وىي تتيح وسيمة مبلئمة 
، وأف 2وفعالة لحؿ الخبلفات بيف الدوؿ بطريقة سممية ولتعزيز سيادة القانوف عمى الصعيد الدولي

                                                           
مكتبة القانوف  أىم المواثيق واإلعالنات والعيود واالتفاقيات الدولية في شأن حقوق اإلنسان،محمد إبراىيـ خير الوكيؿ،  1

 :أنظر كذلكوما يمييا. *   ـ، ص2 52واالقتصاد، الطبعة األولى، الرياض، ـ ع س، سنة 
، مرجع سابؽ، دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد من سيادة الدولة، إبراىيـ جودة عمي العاصي -

 وما يمييا.   ص

، المركز العربي دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي اإلنسانيصبلح جبير البصيصي،  2
 وما يمييا.  5 ، ص  52سبلـ القانونية، الطبعة األولى، القاىرة، ج ـ ع، سنة لمدراسات والبحوث العممية، مكتبة دار ال
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يعرضيا عمييا األطراؼ وجميع المسائؿ  الوالية الفريدة لممحكمة التي تشمؿ جميع القضايا التي
المنصوص عمييا بصفة خاصة في ميثاؽ األمـ المتحدة أو في المعاىدات واالتفاقيات المعموؿ بيا 
إلى جانب طابعيا العالمي، وكذلؾ حجية القرارات التي تتخذىا وطابع واليتيا القائـ عمى الموافقة، 

ة لمفصؿ في المنازعات القانونية بيف الدوؿ، كما جميعيا أمور تجعؿ مف المحكمة اآللية المفضم
تضطمع المحكمة بميمة شرح وتفسير قواعد القانوف الدولي وينطبؽ ذلؾ بصفة خاصة عمى قواعد 
القانوف الدولي العرفي، وتعد المحكمة قاضي حقوؽ وحريات أساسية بإمتياز وىو ما برز في 

خضاعيـ لقيود مادية في حرماف الأف ": (1)أحكاميا القضائية مثؿ تصريحيا بشر مف حريتيـ وا 
ظروؼ تتسـ بالشدة دوف وجو حؽ، يشكؿ في حد ذاتو أمرًا يتعارض بوضوح مع مبادئ ميثاؽ 
األمـ المتحدة، وكذلؾ مع المبادئ األساسية المنصوص عمييا في اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

ف حؽ الطعف في شرعية يكفؿ عدد مف الصكوؾ الدولية األساسية لحقوؽ اإلنساو  "،اإلنساف
ال يتجزأ مف ميثاؽ  اجزءيعد نظاميا األساسي وتجدر اإلشارة إلى أف ، أماـ المحكمة االحتجاز

حقوقيـ وحرياتيـ إذ يبقى ىذا  انتياؾ، كما ال يمكف لؤلفراد التقاضي أماميا بداعي األمـ المتحدة
مف النظاـ األساسي    مادةالحؽ محصورا لمدوؿ دوف الكيانات الدولية األخرى وىذا بموجب ال

لممحكمة، كما أف المحكمة ليست ليا والية قضائية جنائية وتقتصر عمى تقدير التعويضات 
 . (2)المستوجبة لجبر األضرار الناتجة عف ىذا النوع مف الجرائـ

 .األمانة العامةو/ 

األمانة العامة ىي جياز يتألؼ مف موظفيف دولييف يعمموف في مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ 
كما ىو موضح في الفصؿ  ،ضطمع بشتى األعماؿ اليومية لممنظمةتأنحاء العالـ، و كؿ وفي 

الخامس عشر مف ميثاؽ األمـ المتحدة فإف أمانة األمـ المتحدة تكوف في خدمة جميع الييئات 
دارة البرامج كما  لرئيسية لؤلمـ المتحدة لتنفيذ برامجياا األخرى تتولى األمانة العامة خدمة وا 

 والسياسات التي تضعيا. 
تعينو الجمعية العامة و ، الذي يعد أعمى رئيس إداري في المنظمة األميف العاـ ويرأس األمانة العامة

تتعّيد كؿ دولة عضو  ، ىذا وبناء عمى توصية مف مجمس األمف لفترة خمس سنوات قابمة لمتجديد
                                                           

، تقرير الفريؽ العامؿ المعني باالحتجاز التعسفي،  5األمـ المتحدة، الجمعية العامة، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة  1
، ؽ الطعف في شرعية االحتجاز أماـ المحكمةتجميع لمقوانيف واألنظمة والممارسات الوطنية واإلقميمية والدولية المتعمقة بح

 :أنظر كذلك. *2 -5ـ، ص  52جوافA/HRC/27/47 ،52مرجع الوثائؽ: 
- United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports 1980, p: 42. 

، دار أمجد لمنشر والتوزيع، عماف، الدولي الجنائيمحكمة العدل الدولية ودورىا في تطوير قواعد القانون عيسى عبيد،  2
 وما يمييا. 55، ص 9 52األردف، سنة 
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بأف تحتـر الصفة الدولية البحتة لؤلميف العاـ وموظفيو وأال تسعى إلى التأثير فييـ عند اضطبلعيـ 
، ويمكف لؤلميف العاـ القياـ بإجراءات تتعدى اختصاصاتو كالتحقيؽ والتفاوض بمسؤولياتيـ

لو عبلقة بتيديد األمف  والوساطة ووضع خطط السبلـ، أو إشعار مجمس األمف بأي موضوع
 .(1)والسمـ الدولييف

بمياـ متنوعة تنوع القضايا التي تتطرؽ إلييا األمـ المتحدة مثؿ: إدارة عمميات السبلـ، قـو كما ت 
عداد دراسات عف حقوؽ اإلنساف وغيرىا مف المياـ ، ومسح االتجاىات االقتصادية واالجتماعية، وا 

اإلرىاب التنظيـ اإلداري لؤلمانة العامة، كما تدير األمانة ويتبع مكتب األمـ المتحدة لمكافحة 
العامة إدارة الشؤوف السياسية وبناء السبلـ والتي تضـ مكتب منع اإلبادة الجماعية ومسؤولية 

، وكذلؾ وحدة إنياء االستعمار وبالخصوص المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف التي تعد (2)الحماية
، وىذه األجيزة عمى عبلقة مباشرة ية تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتياركيزة أساسية مف ركائز آل

 بمجاؿ حقوؽ اإلنساف.

 ثانيا: األجيزة الفرعية لألمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان.
يعد ميثاؽ األمـ المتحدة بمثابة دستور المجتمع الدولي ورأس ىـر القواعد الناظمة لمقانوف الدولي، 

يتعمؽ بإنشاء وتوزيع اختصاصات األجيزة الرئيسية لؤلمـ المتحدة وتحديد وىو المرجع الرئيس فيما 
وظائفيا وعبلقتيا بمجاؿ حقوؽ اإلنساف، ولكي تستطيع ىذه األجيزة الرئيسية ممارسة مياميا في 

وضعت األمـ المتحدة إجراءات إضافية لحماية وتعزيز عالـ متشعب تفاعمي متحوؿ ومركب، 
وتعتبر ىذه اإلجراءات ميمة ألنيا تنطبؽ عمى جميع  ،ييا في ميثاقياحقوؽ اإلنساف المنصوص عم

 الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بغض النظر عما إذا كانت الدوؿ أطرافا في معاىدات معينة 
في تعزيز  المجتمع الدولي ؼاىدأأجيزة أخرى تدعـ والغرض مف ىذه اإلجراءات وضع  أو لـ تكف

 .وحماية حقوؽ اإلنساف
ارس ىذه األجيزة الفرعية مياميا تحت والية أحد األجيزة الرئيسية المختصة، إال أنيا تتمتع وتم

الذاتي فيما يتعمؽ بحرية ممارسة نشاطاتيا نظرا لطبيعة الموظفيف الدولييف  االستقبلؿبقدر مف 
 القائميف عمييا وكذلؾ نظرا لطبيعة المياـ المتخصصة المنوطة بيـ.

                                                           
 .  5، مرجع سابؽ، صحقوق اإلنسان في المواثيق واالتفاقيات الدوليةشفيؽ السامرائي،  1

مركز العربي ، الالعدالة االنتقالية ودور أجيزة األمم المتحدة في إرساء مناىجياعامر حادي عبد اهلل الجبوري،  2
 وما يمييا.  52، ص2 52لمدراسات والبحوث العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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 وفي نطاؽ دراستنا ىذه نقسـ ىذه األجيزة إلى قسميف: القسـ األوؿ خاص باألجيزة 
أو اآلليات المنبثقة عف ميثاؽ األمـ المتحدة والقسـ الثاني خاص باألجيزة المنشئة وفقا لممعاىدات 

 الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف. واالتفاقيات
 األجيزة المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة. -أ/
 مجمس حقوق اإلنسان. -1

ـ 5222مارس 2 في  22/ 52 مجمس حقوؽ اإلنساف بموجب قرار الجمعية العامة رقـ تأسس
 ،ىو ىيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة األمـ المتحدةليحؿ محؿ لجنة حقوؽ اإلنساف السابقة، و 

تعميـ حقوؽ اإلنساف  ويقـو عمى فمسفة أف حقوؽ اإلنساف ليس ليا حدود وأف تكوف والية المجمس
دولة عضوًا    ويتألؼ مف حقوؽ اإلنساف في العالـ،  انتياكاتفي منظومة األمـ المتحدة ومنع 

تعزيز جميع تدعيـ مسؤولة عف  تكوف في األمـ المتحدة تنتخبيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
ياؾ حقوؽ اإلنساف وتقديـ حاالت انت معالجةعف و  ،العالـ أرجاءحقوؽ اإلنساف وحمايتيا في كافة 

مناقشة جميع القضايا والحاالت المواضيعية لحقوؽ اإلنساف  سمطةمجمس لمو  ،توصيات بشأنياال
 .(1)في مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ اجتماعاتوويعقد المجمس  ،طواؿ العاـ اىتماموالتي تتطمب 

ويعتبر إنشاء ىذا المجمس كضماف لتمتع الجميع فعميا بحقوؽ اإلنساف متمثمة في الحقوؽ المدنية 
والسياسية وكذا الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والثقافية بما فييا الحؽ في التنمية، وأف المجمس 

جميع، دوف مسؤوؿ عف تحقيؽ االحتراـ الدائـ لحماية جميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لم
ويتميز المجمس بتبعيتو المباشرة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة، 

ىيئة فرعية تابعة ليا ويمكف تعميؽ عضوية دولة ما في المجمس بغالبية ثمثي أعضاء  باعتباره
النتياكات جسيمة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الحاضريف والمصوتيف في حاؿ ثبوت ارتكابيا 

في مارس  "ليبيا"، وفي ىذا السياؽ فقد تـ تعميؽ عضوية دولة (2)وخطيرة وممنيجة لحقوؽ اإلنساف
وفيما ، (3)" الحكومة الميبية المستمر والخطير لحقوؽ اإلنسافانتياؾـ بسبب ما سمي آنذاؾ "  52

                                                           
 ـ، منظمة األمـ المتحدة الجمعية العامة.5222مارس 2 المؤرخ في  22/ 52قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  1
 ـ، منظمة األمـ المتحدة الجمعية العامة.  52جواف   في المؤرخ  22/ 52قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  -

  .resolutions/index.html-assembly-https://www.un.org/ar/sections/documents/general:عمى الرابط

، مرجع سابؽ، دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد من سيادة الدولةإبراىيـ جودة عمي العاصي،  2
 .  ص

 ، عمى الرابط:A/60/PV.72، محضر رسمي مرجع:5 ، الجمسة العامة 22األمـ المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  3

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/PV.72* .أنظر كذلك: 
 .2، مرجع سابؽ، صاآلليات الدولية لمرقابة عمى حماية حقوق اإلنسانلمياء عمي الزرعوني،  -

https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/PV.72
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)في إطار لجنة حقوؽ ـ 5222يتعمؽ بعبلقة مجمس حقوؽ اإلنساف باإلرىاب فإنو تـ في أفريؿ 
العمؿ  تعييف مقرر خاص لمدة ثبلث سنوات أنيط بو 22/5222اإلنساف السابقة( ووفقا لمقرار 

وعمى غرار  ب،تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاعمى 
قرار الجمعية العامة وفقا ل بيذه الوالية مجمس حقوؽ اإلنساف اضطمعاإلجراءات الخاصة األخرى، 

يتناوؿ المقرر الخاص الدور القائـ عمى تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والحريات و ،  22/52
، نشاطات التقصي المحددة المياـ في دوؿ معينةاألساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاب بواسطة 

إلى مجمس حقوؽ وتقديميا التقارير وضع و  لمدوؿ المعنية،الزيارات تقصي الحقائؽ عف طريؽ منيا 
لى الجمعية العامة  .اإلنساف وا 

األوؿ  تقريرال إذ خصص ،بضحايا اإلرىابومف أمثمة تقارير المقرر الخاص ما تعمؽ بوضعية 
المبادئ اإلطارية لضماف حقوؽ اإلنساف لضحايا "لموضوع  ـ5 52 سنة مجمس حقوؽ اإلنسافل

لممِزمة قانونا والمعترؼ بيا دوليا حقوؽ اإلنساف االذي تضمف  ،(1) "(A/HRC/20/14)اإلرىاب
كما  ،الحقوؽ ـلضحايا اإلرىاب، وتناوؿ بالتفصيؿ االلتزامات الدولية ذات الصمة لمدوؿ بتأميف تمك

الدوؿ األساسي بإجراء تحقيؽ  والتزاـالدوؿ قانونا بحماية الحؽ في الحياة،  التزاـشدد عمى وجوب 
في تشكيؿ منظمات تمثميـ، وعمى مسؤولية الدوؿ  مستقؿ ونزيو، وعمى حؽ ضحايا اإلرىابمحايد 

تقرير بأف تمضي الدوؿ نحو تكريس ىذه ال أوصىو  ،عف تقديـ تعويضات إلى ضحايا اإلرىاب
 .الحقوؽ وااللتزامات في صؾ دولي محدد

ويستخدـ مجمس حقوؽ اإلنساف آليتيف رئيسيتيف لتقصي ومتابعة وضع حقوؽ اإلنساف في العالـ، 
سالؼ الذكر، و آلية  22/ 52ستعراض الدوري الشامؿ المستحدثة وفقا لمقرار وىما: آلية اال

 اإلجراءات الخاصة الموروثة عف لجنة حقوؽ اإلنساف السابقة.
 االستعراض الدوري الشامل. 1-1

سجبلت حقوؽ اإلنساف الخاصة بجميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة  استعراض ويقصد بيا
مجمس حقوؽ اإلنساف  في يد ةىام ىذه األداة وسيمةعتبر تو  ،أربع سنواتمرة كؿ دوريا البالغ 

في االطبلع عمى وضعية حقوؽ اإلنساف  المساواة في المعاممة بيف جميع البمدافأساسيا تحقيؽ 
الموجية لمجنة حقوؽ اإلنساف السابقة مف حيث التمييز بيف مركز  االنتقاداتفييا والتي كانت أحد 

ويوفر االستعراض فرصة لجميع الدوؿ لئلعبلف عف  ية حقوؽ اإلنساف،الدوؿ في عرض وضع

                                                           
وحماية حقوؽ ، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز 52األمـ المتحدة، الجمعية العامة، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة 1

 :عمى الرابط،.A/HRC/20/14، مرجع: 5 52جواف  اإلنساف والحريات األساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاب، بتارخ 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14 .   

https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
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لتحسيف أحواؿ حقوؽ اإلنساف في بمدانيا والتغمب عمى التحديات التي  اتخذتيااإلجراءات التي 
كما يتضمف االستعراض الدوري الشامؿ تقاسما ألفضؿ ممارسات  ،تواجو التمتع بحقوؽ اإلنساف
بالتوازي إنشاء أنشئ االستعراض الدوري ء المعمورة، ىذا وقد أرجاحقوؽ اإلنساف في مختمؼ 
وقد أناط ىذا القرار ،  22/52وبنفس القرار األممي  ـ5222مارس  2 مجمس حقوؽ اإلنساف في 

استعراض دوري شامؿ يستند إلى معمومات موضوعية وموثوؽ بيا بمجمس حقوؽ اإلنساف "إجراء 
لمدى وفاء كؿ دولة بالتزاماتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف عمى نحو يكفؿ شمولية التطبيؽ والمساواة 

 .(1)في المعاممة بيف جميع الدوؿ"
 ويستند إجراء االستعراض الدوري الشامؿ إلى مجموعة مصادر ىي:

 .لدولة قيد االستعراض يمكف أف تأخذ شكؿ "تقرير وطني"( معمومات مقدمة مف ا  
حقوؽ اإلنساف المستقميف المعروفيف باسـ المقرريف  وفرؽ( معمومات واردة في تقارير خبراء 5

 .الخاصيف والييئات المنشأة بموجب معاىدات حقوؽ اإلنساف وكيانات األمـ المتحدة األخرى
ومف بينيـ المنظمات غير  )حكومية وغير حكومية(الييئات الحقوقية األخرى ( معمومات مف  

 الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف.
الدوؿ اللتزاماتيا إزاء حقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا  احتراـعمؿ االستعراض عمى تقييـ مدى ي

ف وصكوؾ حقوؽ اإلنساف التي تكو  ،واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،ميثاؽ األمـ المتحدة: في
والتعيدات   ،دقت الدولة المعنية عميياامعاىدات حقوؽ اإلنساف التي صو  ،الدولة طرفا فييا

برامج وطنية بشأف حقوؽ اإلنساف تـ و سياسات  :وااللتزامات الطوعية التي قدمتيا الدولة مثبل
 .(2)القانوف اإلنساني الدولي القابؿ لمتطبيؽأخيرا و  ،تنفيذىا
التزامات عمى عاتقيا وتتبع بمداف أخرى تمؾ االلتزامات التي مجموعة تأخذ الدولة  األمرنياية  وفي

، إلغاء بعض القوانيف أو إصبلح بعض المؤسسات التي تطرح إشكالياتتعديؿ أو قد تؤدي إلى 
عندما يمثؿ البمد المعني ُمجددا أماـ آلية االستعراض الدوري الشامؿ، ستتمكف البمداف والحاؿ أنو 

     .مف قياس درجة تنفيذه اللتزاماتو ىاألخر 

                                                           
، المتعمؽ بإنشاء مجمس حقوؽ اإلنساف، مرجع  22/52العامة ، قرار الجمعية 22األمـ المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  1

   .https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/251: عمى الرابط، A/RES/60/251ي:وثائق

الثالث المقدم إلى المراجعة الدورية بالمجمس الدولي االستعراض الدوري الشامل، وموجز تقرير مصر عمر مرواف،  2
 :عمى الرابط، عمى موقع الويب لدراسات في حقوؽ اإلنساف، 5079نوفمبر  ،لحقوق اإلنسان

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/2019/ . 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=A
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/251
https://hrightsstudies.sis.gov.eg/2019/
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جرائيا يتـ االستعراض بتقديـ الوثائؽ والتقارير التي تقدميا الدولة المعنية إضافة إلى تقرير  وا 
مجموعة العمؿ تتضمف التوصيات ونتائج التقصي المتوصؿ إلييا مف طرؼ لجاف األمـ المتحدة 

غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوؽ المعنية بحقوؽ اإلنساف وتضاؼ مساىمات المنظمات 
اإلنساف، ليثار بعدىا حوار تفاعمي تتضمنو مداخبلت شفيية بيف األطراؼ حوؿ محتوى الوثائؽ 
والتقارير والردود ليخمص االستعراض إلى مرحمة المصادقة عمى التقرير والتوصيات، وعمميا فيذه 

حددات نطاؽ االستعراض وديناميكيتو، بحيث اآللية عممية حكومية تسودىا مقاربة توافقية وىي م
منيا وذات السجؿ الحقوقي  االستبداديةطغت اإلشادة بيف مختمؼ الدوؿ بحسف األداء حتى 

، كما أف التوصيات التي ترفضيا الدولة المستعرضة ال تسجؿ إال في القسـ السردي (1)الضعيؼ
تعمؽ منيا بإبداء المبلحظات، كما أف الدوؿ مف التقرير وال تمتـز الدولة المعنية بالتوصيات إال ما 

التي ترفض إقامة آليات داخمية مستقمة وترفض كذلؾ أف تقبؿ باآلليات الدولية لمرقابة تحولت 
إرادتيا إلى مجرد خطابات ببلغية، وقد ظير توجو معيف تقوده الدوؿ المعنية بمكافحة اإلرىاب 

ستناد إلى الظروؼ الصعبة المبلزمة لمكافحة وذلؾ بإعفائيا مف التقييـ النقدي مف خبلؿ اال
في حالة ما إذا ثابرت  اتخاذىامجمس حقوؽ اإلنساف التدابير التي يتعيف اإلرىاب، ىذا ويقرر 

 . الدولة عمى عدـ التعاوف مع االستعراض الدوري الشامؿ
 الدوؿ لحقوؽ بانتياكاتيتمثؿ في كشؼ الحقائؽ المتعمقة  االستعراضوخبلصة فإف جوىر 

نصاؼ ضحايا ىذه االنتياكات مف خبلؿ النظر فييا، وتبياف طرؽ تأىيؿ الضحايا مف  اإلنساف، وا 
خبلؿ تقوية القانوف ونظاـ العدالة الداخمي بواسطة وسيمة التوصيات، والعمؿ عمى الوقاية عمى 
األقؿ لمحد مف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، وتحسيف وضعية الحقوؽ والحريات عمى 

 .(2)ض الواقع مف خبلؿ جمب االىتماـ والتركيز عمى المستوى الدوليأر 
 اإلجراءات الخاصة لمجمس حقوق اإلنسان. 1-2

وىي مجموعة اآلليات الموروثة عف لجنة حقوؽ اإلنساف التي سبقت إنشاء مجمس حقوؽ اإلنساف 
ـ، وتتشكؿ أساسا مف فرؽ عمؿ لمتقصي ومقرريف خاصيف أو خبراء مستقميف تابعيف 5222في 

لؤلمـ المتحدة متخصصيف في مسائؿ حقوؽ اإلنساف تعينيـ لجنة حقوؽ اإلنساف )مجمس حقوؽ 
لمعالجة أوضاع دولية محددة أو مسائؿ معينة والتحقيؽ فييا وتقديـ تقارير عنيا،  اإلنساف حاليا(

                                                           

، مقاؿ منشور في موقع سويس الدوري الشامل آلية مفيدة لكن فعاليتيا لم تتضح بعد ، االستعراضفريديريؾ بورنوف 1
 . /https://www.swissinfo.ch/ara/7081632: عمى الرابط، 5009ديسمبر  1آنفو، بتارخ 

، منظمة Freiderich Ebert Stiftung، أولي، الحوار حول العولمة االستعراض الدوري الشامل، تقييمثيودور رثغبار،  2
 .. files/bueros/genf/05721.pdf-https://library.fes.de/pdf:عمى الرابطأبيرت شتيفتونغ، برليف، ألمانيا، 

https://www.swissinfo.ch/ara/7081632/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/05721.pdf
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ويكمؼ ىؤالء في إطار اإلجراءات الخاصة بالقياـ بزيارات قطرية، والتعامؿ مع الحاالت الفردية 
والتيديدات واالنتياكات المبمغ عنيا ذات الطبيعة الجسيمة واألوسع نطاقا، وذلؾ عف طريؽ مراسمة 

جراء دراسات موضوعاتية ال دوؿ والجيات الفاعمة األخرى إلببلغيا باالنتياكات أو التجاوزات، وا 
جراء  دورية، وتمقي الشكاوى وجمع المعمومات وتقديـ المداخبلت وعقد مشاورات مع الخبراء، وا 

صدار النداءات العاجمة، وكذلؾ المساىمة في تطوير المعايير الدولية ل حقوؽ الشكاوى والتبميغ، وا 
 .(1)اإلنساف، وزيادة الوعي العاـ، وتقديـ المشورة بشأف التعاوف الفني

يقدـ ىؤالء الخبراء المستقموف "أخصائيو اإلجراءات الخاصة" تقريًرا مرة واحدة عمى األقؿ سنوًيا إلى 
المجمس بشأف نتائجيـ وتوصياتيـ، وكذلؾ إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، في أحياف عدة 

اإلجراءات الخاصة ىي اآللية الفعالة التي تنبو المجتمع الدولي إلى بعض قضايا حقوؽ كانت 
 االحتجازاإلنساف، وىناؾ نوعاف مف واليات اإلجراءات الخاصة: الواليات الموضوعاتية، كمواضيع 

بالبشر، واالختفاء القسري،  واالتجارالتعسفي، وحقوؽ المياجريف، والعنؼ ضد المرأة، والتعذيب 
اإلعداـ خارج القضاء، أما الواليات القطرية فيي التي تتقصى وضعية حقوؽ اإلنساف في بمد و 

 .(2)معيف
وبعكس ىيئات معاىدات األمـ المتحدة يمكف تحريؾ اإلجراءات الخاصة حتى إذا لـ تكف الدولة قد 

إلنصاؼ صادقت عمى االتفاقية المعنية أو المعاىدة المعنية وليس مف الضروري استنفاذ سبؿ ا
المحمية قبؿ الوصوؿ إلييا، كما تستطيع المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بغض 
النظر عف مركزىا االتصاؿ بمقرري وخبراء الواليات الموضوعاتية أو القطرية، وتتسـ اإلجراءات 

أدوات مرنة  باعتبارىا حقوؽ اإلنساف انتياؾالخاصة بالقدرة عمى االستجابة السريعة الدعاءات 
، كما تعد ىي عيوف وآذاف المجتمع نتائج ميدانية إلىومستقمة وعممية لترجمة المعايير الدولية 

الدولي المستقمة في تقييـ مسالة مدى تطبيؽ المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف في حاالت محددة، 
ضمف منظومة دولية أكبر تعني بحقوؽ اإلنساف، وليـ  واستشعارويعمؿ الخبراء كعناصر حساسية 

دور متعاظـ في تشكيؿ المعايير الدولية المبلئمة لحقوؽ اإلنساف فيـ عمى حد تعبير األميف العاـ 
 .   (3)كوفي عناف "جوىرة في تاج المنظمة"

                                                           

عمى ، الفصؿ الخامس، موقع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف عمى الويب، اإلجراءات الخاصةمجمس حقوؽ اإلنساف،  1
  .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/OHCHRngohandbook5.pdf: الرابط

2
 United nations, Human Rights Council, Special Procedures of the Human Rights Council, on the link: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.  
3
 Ted Piccone, The contribution of the UN's special procedures to national level implementation of human 

rights norms, The International Journal of Human Rights, Volume 15, Issue 2, Year: 2011, Pp: 206-2    

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/OHCHRngohandbook5.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. -2
نساف ىي الييئة األساسية التابعة لؤلمـ المّتحدة المعنّية بحقوؽ مفوضّية السامية لحقوؽ اإلالإّف 

 52الصادر في     /2 وقد تـ إنشاؤىا بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ف،اإلنسا
العالـ بتعزيز وحماية المجموعة الكاممة لحقوؽ اإلنساف  التزاـوىي تجّسد ـ،  99 ديسمبر 

 .إلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافوالحريات المنصوص عمييا في ا
 (1) :تقضي خالصةوالمفوضية والية  ولكّؿ مف المفوض السامي

بموضوعّية في  وذلؾ بالتعبير عف رأي المفوضية :بتعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا لمجميع -
في تحديد المعايير المستخدمة لتقييـ التقدـ الُمحَرز  المساعدةمواجية انتياكات حقوؽ اإلنساف، و 

 .أنحاء العالـ كؿفي مجاؿ حقوؽ اإلنساف في 

في مجاؿ األبحاث والتثقيؼ والمناصرة في مف خبلؿ النشاط  :المساىمة في تمكيف الشعوب -
 يسمحما  ،توعية المجتمع الدولي والرأي العاـ عمى قضايا حقوؽ اإلنساف وزيادة االنخراط فييا

 .تمكيف آالؼ األشخاص في جميع أنحاء العالـ مف المطالبة بحقوقيـب

في منع التجاوزات وتيدئة األوضاع  والمساىمةالميداني،  التواجدمف خبلؿ  :مساعدة الحكومات -
عممية صنع القرارات الحساسة وبرامج و الرصد والتحميؿ  ةأنشط عزيزوت نزاع،التي قد تؤدي إلى 

دعـ سّف القوانيف تؤلشخاص، و لـ خدمات بناء القدرات والمشورة القانونية قدتكما  ،التنمية
 .والسياسات السميمة في جميع أنحاء العالـ

عمؿ عمى تعميـ مراعاة وذلؾ بال :أنشطة األمـ المّتحدة كؿ دمج منظور حقوؽ اإلنساف في -
أنشطة األمـ المّتحدة لضماف أف يكوف السمـ واألمف، والتنمية، وحقوؽ  كافة حقوؽ اإلنساف في

 .(2) اإلنساف، وىي الركائز األساسية الثبلث لؤلمـ المتحدة، مترابطة ومتعاضدة
ليا  تقدـ المفوضيةبما أّف الحكومات تتحمؿ المسؤولية الرئيسية عف حماية حقوؽ اإلنساف، فإف و 

وتنطوي ىذه سبؿ تنفيذىا، المتعّمقة بالمعايير الدولّية لحقوؽ اإلنساف و  بالتزاماتيالئليفاء المساعدة 
المساعدة عمى توفير الخبرة والتدريب التقني في مجاالت إقامة العدؿ واإلصبلح التشريعي والعممية 

  .االنتخابية

                                                           

، مكتب المفوض السامي، لمحة عامة، موقع الويب مفوضّية األمـ المّتحدة السامية لحقوؽ اإلنسافاألمـ المتحدة،  1
 أنظر كذلك:* .//:www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspxhttpsلممفوضية، عمى الرابط: 

، منشورات المعهد العالي جدلية التأصيل والتحديثحقوق اإلنسان والحريات العامة في تونس ماهر عبد مواله،  -

 وما يليها. 595م، ص  52لإلعالمية والملتيميديا، جامعة قابس، تونس، سنة 
2 Elvira Domínguez-Redondo, In Defense of Politicization of Human Rights, Oxford university press, New 

York, USA, Year: 2020, P: 93. 

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
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فاء اإلنساف عمى الو الكيانات األخرى المسؤولة عف حماية حقوؽ مع أيًضا  كما تتعاوف المفوضية
دعـ إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوؽ تو  ،األفراد عمى إعماؿ حقوقيـكذلؾ توعية و  بالتزاماتيا،

عمؿ بشكؿ كما ت، تعاوف معيا لتنّفذ والياتيا وتعّزز حقوؽ اإلنساف وتحميياتوتمكينيا، و  اإلنساف
ف وتعّزز وثيؽ مع الجيات الفاعمة في المجتمع المدني كي تبني معارفيا في مجاؿ حقوؽ اإلنسا

  ضمف األمـ المتحدة( 1)مشاركتيا في عمميات صنع القرار
ووفًقا لممقاربة الموضوعاتية تدعـ المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف الدوؿ األعضاء في جيودىا 
لضماف أف تستند سياساتيا واستراتيجياتيا وتدابيرىا األمنية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب بقوة إلى 

حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف، وتعمؿ المفوضية أيًضا عمى تعزيز حقوؽ اإلنساف وسيادة  احتراـ
القانوف كأساس لسياسات واستراتيجيات مكافحة اإلرىاب الوطنية واإلقميمية والدولية مف خبلؿ 

اؿ مبادرات المساعدة التقنية وبناء القدرات، فضبًل عف الرصد والدعوة واإلببلغ بما يتعمؽ باالمتث
 .لحقوؽ اإلنساف في سياؽ مكافحة اإلرىاب

تشارؾ المفوضية السامية كعضو نشط في الفرؽ العامؿ المعني بمؤازرة ضحايا اإلرىاب ىذا و 
، كما شجعت عمى االمتثاؿ لحقوؽ اإلنساف كجزء ال يتجزأ مف  (CTITF) والتوعية بقضاياىـ

، السياسات المتعمقة بمكافحة اإلرىابالمساعدة المقدمة إلى الدوؿ في وضع وتنفيذ التشريعات و 
مجمس حقوؽ اإلنساف لمجموعة مف  إلىوفي ىذا اإلطار قامت المفوضية السامية برفع تقارير 

المسائؿ الدولية المتعمقة بمواجية اإلرىاب وعبلقتيا مع حقوؽ اإلنساف، ومنيا تقرير المساءلة 
والتعويض، وتقرير سيادة القانوف والعقوبات باالستيداؼ، وتقرير المقاتميف األجانب، وتقرير الوقاية 

الحؽ في المحاكمة العادلة، ىذا وتجدر اإلشارة  ومكافحة اإلرىاب، وتقرير خاص بالضحايا، وتقرير
بمقتضى قراره أف مجمس حقوؽ اإلنساف قد طمب مف المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف  إلى
مارس   5فيفري إلى   5مف  انعقدت، أف توافيو في دورتو الرابعة والثبلثيف  التي 2 /  

تع بجميع حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، ، تقريرًا عف اآلثار السمبية لئلرىاب في التم(2)ـ  52
اىتماـ خاص ألفضؿ الممارسات  إيبلءسيما الحؽ في الحياة والحرية واألمف الشخصي، مع ال

، وأىـ ما جاء في ىذا التقرير إف مجمس حقوؽ اإلنساف يديف والتحديات الرئيسية في ىذا الصدد
مية غير مبررة ويعرب عف بالغ القمؽ إزاء بشدة جميع األعماؿ اإلرىابية باعتبارىا أعماال إجرا

                                                           
، HR/PUB/06/10مع مفوضية األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف، دليؿ لممنظمات غير الحكومية، مرجع توثيقي: العمؿ  1

 . bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=483eaf692-https://www.refworld.org/cgi:عمى الرابط

2 United nations, general assembly, Human rights council, 34
th

 session, 27 feb-24 march 2017, On  the link:  

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/071/02/PDF/G1707102.pdf?OpenElement.  

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=483eaf692
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/071/02/PDF/G1707102.pdf?OpenElement
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( مف اإلعبلف  أثارىا الضارة عمى التمتع بحقوؽ اإلنساف عمى النحو المنصوص عميو بالمادة )
 العالمي لحقوؽ اإلنساف.

 األجيزة المنبثقة عمى المعاىدات.-ب/
عاىدات الدولية وتسمى كذلؾ "بييئات المعاىدات" وتقـو األجيزة المنبثقة عف المعاىدات برصد الم

لحقوؽ اإلنساف والتي ترتب التزامات قانونية عمى الدوؿ بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف، وعند 
انضماـ أو مصادقة إحدى الدوؿ عمى واحدة مف ىذه المعاىدات، فإنيا تتحمؿ التزاما قانونيا بتنفيذ 

مف الخبراء المستقميف الحقوؽ الواردة في تمكـ المعاىدة بحيث أنشئت لكؿ معاىدة لجنة دولية 
المختصيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، تعرؼ باسـ "ىيئة المعاىدة" لرصد تنفيذ أحكاـ المعاىدة في 

تقارير التنفيذ التي تقدميا الدوؿ األطراؼ بشكؿ  استعراضالدوؿ األطراؼ، ويتـ ذلؾ عف طريؽ 
 الشكاوى الفردية والتحقيؽ فييا. استقباؿدوري وتناط كذلؾ ببعض ىذه الييئات والية 

 تستند في وجودىا إلى األحكاـ الواردة في صؾ قانوني محددوتتمثؿ خصائصيا في كونيا 
المعاىدة، مجموعة القضايا المدونة في ب بحيث تختص فقط واليات أضيؽ نطاقا وذات )معاىدة(،

تستند في اتخاذ و  ،ني وحدىاالصؾ القانو  إلى انضمتالبمداف التي  ة وىيمحدد أطرافاُتخاطب كما 
 .قراراتيا إلى توافؽ اآلراء

وتتمثؿ طريقة عمميا في تقديـ الدولة الطرؼ لتقارير دورية عف كيفية إعماؿ الحقوؽ الواردة في 
المعاىدات التي ىي طرؼ فييا، وتقـو المجنة المعنية بالمعاىدة بدراسة ىذه التقارير عمى ضوء 

بما فييا المعمومات المقدمة مف طرؼ منظمات أخرى مثؿ المنظمات كافة المعمومات المتاحة ليا، 
غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف وىيئات األمـ المتحدة، وكذلؾ مف 
خبلؿ نظاـ األسئمة الشفوية والمكتوبة الموجية إلى الدولة الطرؼ، واستنادا إلى ىذه العممية تعتمد 

حظات النيائية والتي تشير إلى الجوانب االيجابية في تنفيذ الدولة الطرؼ المجنة ما يعرؼ بالمبل
لممعاىدة والمجاالت التي توصي فييا ىيئة المعاىدة بقياـ الدولة الطرؼ باتخاذ المزيد مف 

 . (1)اإلجراءات
كما تمارس ىيئات المعاىدات مياـ الرصد والمراقبة واإلنذار بغية تعزيز االمتثاؿ لممعاىدات، 

 ويمكف حصر ىيئات المعاىدات في:
 ـ 99 المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف ، أنشئت في سنة  -

                                                           
: عمى الرابطوثائؽ األمـ المتحدة، حقوؽ اإلنساف، الييئات المنشاة بموجب معاىدات، موقع الويب لمكتبة داغ ىمرشولد،  1

https://research.un.org/ar/docs/humanrights/treaties.  
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 ـ.2 9 لجنة القضاء عمى التمييز العنصري، أنشئت سنة  -
 ـ، والمجنة الفرعية لمنع التعذيب. 92 لجنة مناىضة التعذيب أنشئت سنة  -
 ـ.925 سنة  لجنة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، أنشئت -
 ـ. 522لجنة حماية حقوؽ العماؿ المياجريف  وأفراد أسرىـ، أنشئت سنة  -
 ـ.922 لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنشئت في  -
 ـ 99 لجنة حقوؽ الطفؿ، أنشئت سنة  -
 ـ5222، أنشئت سنة المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة -
 ـ.  52، أنشئت سنة االختفاء القسريالمجنة المعنية ب -
وتتمقى معظـ ىذه الييئات دعمًا بخدمات األمانة مف مجمس حقوؽ اإلنساف وشعبة المعاىدات في  

 .المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
ويحؽ ليذه المجاف أف تتمقى الشكاوى والببلغات والرسائؿ مف األفراد أو مف مجموعات مف األفراد 

ف حقوقيـ قد انتيكت، مف قبؿ الدولة الطرؼ، وفي إطار ىذه اآلليات لمتعامؿ مع الذيف يعتقدوف أ
الشكاوى يمكف لييئات المعاىدات أف تعتمد إجراءات مؤقتة في الحاالت العاجمة بغرض الحفاظ 
عمى وضع ما حتى يمكف اتخاذ قرار نيائي في الموضوع، وبالنسبة لمجنة مناىضة التعذيب ولجنة 

مييز ضد المرأة فيمكنيما الشروع في إجراء تحقيقات عند تمقي معمومات موثوقة القضاء عمى الت
تشتمؿ عمى مؤشرات واضحة بحدوث انتياكات جدية أو خطيرة أو منتظمة لممعاىدات في إحدى 

 .(1)الدوؿ األطراؼ
أما لجنة القضاء عمى التمييز العنصري فقد وضعت إجراءات تتعمؽ بتدابير اإلنذار المبكر 

جراء مناقشات والت صرؼ بشكؿ عاجؿ، كما تقـو ىيئات المعاىدات كذلؾ باعتماد تعميقات عامة وا 
 .(2)موضوعاتية بغرض إعطاء توجييات جوىرية بشاف تنفيذ أحكاـ المعاىدات

وليذه الييئات بجميع لجانيا المذكورة أعبله والية رصد تنفيذ المعاىدة ذات الصمة مف خبلؿ آلية 
متقارير التي تقدميا الدوؿ األعضاء، والخاصة باإلجراءات التي تتخذىا فيما االستعراض الدوري ل

                                                           
ضية السامية لؤلمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف، حقوؽ اإلنساف، إجراءات الشكاوى الفردية بموجب األمـ المتحدة، المفو  1

 :عمى الرابطمعاىدات األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف،
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_ar.pdf.  

ال يتضمف العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنشاء ىيئة معاىدة ولكف المجمس االقتصادي  2
عية والثقافية بموجب قرار المجمس واالجتماعي لو والية رصد تنفيذ االلتزامات، وقد أنشأت لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتما

 ـ وتعد حاليا بمثابة ىيئة معاىدة.922 ماي  52بتاريخ  922 /  االجتماعي واالقتصادي لؤلمـ المتحدة رقـ 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_ar.pdf
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لممعاىدة، وتقـو ىذه آليات الرصد بدراسة  انضماميايخص تنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا جراء 
تقارير الدوؿ األطراؼ والنظر في الشكاوى الواردة إلييا مف طرؼ األفراد الذيف يدعوف انتياؾ 

طرؼ الدولة العضو ومباشرة التحقيقات )لجنة مناىضة التعذيب ولجنة القضاء عمى  حقوقيـ مف
التمييز ضد المرأة( والقياـ بإجراءات اإلنذار المبكر والتدابير العاجمة )لجنة القضاء عمى التمييز 

صبلحية ىذه الييئات في تفسير بنود وأحكاـ المعاىدة في شكؿ  إلىالعنصري(، باإلضافة 
توصيات عامة وىذا لتقديـ توجييات بخصوص تنفيذ المعاىدة، كما تطرح لممناقشة العامة 
المواضيع والقضايا الممحة ويمكف لممنظمات غير الحكومية وممثمي الدوؿ األطراؼ والخبراء 

 .(1)المشاركة فييا
الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف واالتفاقيات أنو بالتوقيع والتصديؽ عمى  اإلشارةف الميـ وخبلصة فم

األساسية وحمايتيا وحرياتو حقوؽ اإلنساف  باحتراـالدوؿ  ألزمت، والبرتوكوالت الدولية الممحقة
 ممثمي الحكومات تعيدااللتزاـ ىذا وفي إطار  الجميع مف التمتع بيا عمى قدـ المساواة، تمكيفو 

مواطنييـ بؿ أيضًا بااللتزاـ بالمعيار العالمي  تطمعاتأف يكونوا مسؤوليف ليس فقط عف عمى 
 لممجتمع الدولي.

عمى الدوؿ لحمؿ  أداة ضروريةحالة حقوؽ اإلنساف ورصدىا يوفر  قصيإف النظاـ الدولي لت 
لتقييـ حالة حقوؽ اإلنساف تشكؿ بالفعؿ ركيزة  الدوليةاآلليات  غدتقد و  ،الوفاء بتمؾ االلتزامات

المجاف والفرؽ فبسبب وجود عمؿ معايير المساءلة والتحقيؽ،  باعتماد أساسية عمى الساحة الدولية
االستعراض الدوري الشامؿ الذي وكذلؾ استحداث ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف، والخبراء في 

متعدد المداخؿ وحساس لرصد ىيكؿ عالمي  كؿتشمجمس حقوؽ اإلنساف لجميع البمداف،  سسوأ
، ولتحديد المسؤوليف عف االنتياكات وتعييف الضحايا واالنتصاؼ لتقييـ انتياكات حقوؽ اإلنسافو 

ليـ بالوسائؿ القانونية الدولية والداخمية، وسمح ىذا النسؽ كذلؾ بجعؿ الخطاب المتعمؽ بحقوؽ 
نظاـ  ومية واألفراد دور في ترقيتو وتغذيتو، كما أفاإلنساف شائعا وأصبح لكؿ الكيانات غير الحك

متابعة ، فإف بناء القواعد لو حدوده دوف جوىريالقائـ عمى المعاىدات ىذا و  قابة والفحصالر 
مسؤولية جماعية عف الحيمولة دوف تآكؿ ىذه  األطرؼوتتحمؿ الدوؿ  ،التزاـ ثابت بالتنفيذو  مستمرة

الدوؿ المتعسفة، والعمؿ عمى معالجة الفوارؽ اإلقميمية المبادئ األساسية عف طريؽ محاسبة 
اليجرة و كراىية و والسياسية بينيا مف أجؿ التعامؿ مع قضايا عالمية مثؿ ومكافحة اإلرىاب 

حقوؽ اإلنساف وتتبعيا ال يكفي  تجاوزاتلرصد  قدـىيكؿ مت إرساء أف جميمف ال، بيد أنو األجانب
                                                           

األمـ المتحدة، المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف، رصد المعاىدات الدولية األساسية لحقوؽ اإلنساف،  1
  .https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx :عمى الرابطىيئات المعاىدات، 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx
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، (1)كثيرة ال تتطابؽ العبارات الخطابية ببساطة مع الواقع مناطؽوفي  ،إلنياء ىذه االنتياكات
ى تبنفقد  ا،ومميم بارزاإف التقدـ المحرز في تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا كاف وبالرغـ مف ذلؾ ف
ال  ميمشةكانت  لشرائح اجتماعية كاممةقرارات مخصصة و اتفاقيات معاىدات و  المجتمع الدولي

، واألطفاؿ، والعماؿ المياجريف، مرأةاألقميات العرقية، والكصوت ليا عمى الصعيد الدولي 
وخبلؿ ىذه الفترة ركز العمؿ في  ،واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضحايا التعذيب واالختفاء القسري

، مف إصبلح (2)اإليجابيةميداف حقوؽ اإلنساف بصورة متزايدة عمى الوقاية ومشاركة الممارسات 
الفشؿ في حماية حقوؽ  إال أف تكرر صور ،لى التعميـ الشامؿإ سجوفومراقبة الأجيزة األمف 

عدد األشخاص الذيف تحولت حياتيـ ىو وكـ ال يجب أف يكوف قاعدة فيو استثناء، اإلنساف 
 .بتطبيؽ ىذه المعايير، وكـ عدد االنتياكات التي تـ منعيا

 المطمب الثاني:أثر الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق المدنية والسياسية: 

التعاوف لمعمؿ عمى القضاء عمى اإلرىاب في ظؿ عجزه المستمر  إلىإف سعي المجتمع الدولي 
عمى إيجاد تعريؼ جامع وموحد لمصطمح "اإلرىاب" مف شأنو أف تكوف لو تداعيات وخيمة عمى 
حقوؽ اإلنساف، فقد يعتقد البعض مف أصحاب القرار أف موضوع اإلرىاب وتحديد مدلولو قد ترؾ 

قراءات متفاوتة ومتباينة لمقصد مف  إلىما يفتح الباب لتفسير كؿ دولة بحسب مقاربتيا لو، م
المصطمح ترتب تيديدا لحماية حقوؽ اإلنساف بفعالية أثناء مواجية الجرائـ اإلرىابية، كما أف ذلؾ 

 استخداـالتي تقـو بيا الدولة مف باب  (3)مف شأنو أف يضفي الشرعية عمى بعض الممارسات
ة، والمبلحظ أيضا أف تشريعات مكافحة اإلرىاب تضمنت الصرامة البلزمة لمقضاء عمى الظاىر 

مصطمحات أخرى فضفاضة مف قبيؿ "المساس بمصالح الدولة" و"زعزعة أمف واستقرار  إلىاإلشارة 
"تجريـ أداء الخطبة في رائـ الموصوفة بأفعاؿ تخريبية" والمجتمع" و"اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ" و"الج

                                                           
، مقاؿ منشور عمى موقع الويب لؤلمـ أزمة منتصف العمر لنظام حقوق اإلنسان القائم عمى المعاىداتأكشيا كومار،  1

  .https://www.un.org/ar/chronicle/article/20057: الرابطعمى المتحدة، 

، مقاؿ منشور عمى موقع الويب لؤلمـ الدور المتطور لألمم المتحدة في تامين حقوق اإلنسانزيد رعد الحسيف،  2
  .https://www.un.org/ar/chronicle/article/20084: عمى الرابطالمتحدة، 

طرؽ االستنطاؽ المتقدمة كاإليياـ بالغرؽ، والحرماف مف النـو المتواصؿ، العزؿ االنفرادي، ومجتمع المراقبة، واالحتجاز  3
ة األمريكية عمى موافقة وزارة العدؿ األمريكية واعتبرتيا وسائؿ مبررة لجمع دوف مبلبس، حصمت في الواليات المتحد

الذي  Military Commission Actالمعمومات عف األنشطة اإلرىابية، بموجب القانوف الفدرالي )االتحادي( المسمى 
سماح باستعماؿ أساليب ـ، المتضمف ال5222أكتوبر   أقره الكونغرس والموقع والصادر مف طرؼ الرئيس األمريكي في 

 استجواب قاسية ضد المشتبو فييـ بارتكاب جرائـ إرىابية. 

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20057
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20084
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عييف مف السمطة" وربطيا كميا مع نطاؽ الجرائـ اإلرىابية، أو ترخيص أو ت اعتمادالمسجد دوف 
ف مكافحة اإلرىاب لجعميا أوسع وأشمؿ نطاقا بحيث يمكف أقحميا المشرعوف عنوة في قوانيفقد 

 معو مساءلة المعارضيف والناشطيف ومنتقدي الحكومة بوصؼ أفعاليـ بالجرائـ اإلرىابية.
يف محاربة ة إزاء حقوؽ اإلنساف عند سف قوانالدول التزامات احتراـوبغية حمؿ المشرع عمى 

اإلرىاب فقد أسند مجمس األمف الدولي كسابقة والية مف واليات حقوؽ اإلنساف لصالح لجنة 
الدوؿ عند اتخاذ أي  تحرصبتأكيده عمى أف  (1)ـ(5222) 25 مكافحة اإلرىاب بموجب قراره رقـ 

اماتيا بموجب القانوف الدولي متثاؿ لجميع التز تدبير مف تدابير مكافحة اإلرىاب عمى كفالة اال
سيما القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف وقانوف البلجئيف والقانوف اإلنساني، وطالب المجنة بأف تقدـ وال

( مف ميثاؽ األمـ 52تقريرا بمدى التزاـ الدوؿ بمقتضيات ىذا القرار، وىذا طبقا ألحكاـ المادة )
 يد أعضاء األمـ المتحدة بقبوؿ قرارات مجمس األمف وتنفيذىا.   المتحدة التي تنص عمى أف يتع

ممنيج ومستمر لمعنؼ الجسيـ بدوافع سياسية بإثارة  استخداـفإذا قبمنا بأف اإلرىاب ينطوي عمى 
أعماؿ إجرامية تيدؼ إلى إيذاء األفراد األبرياء بيدؼ إجبار  ارتكابالرعب والتخويؼ لغرض 

الحكومات أو المجتمعات عمى اتخاذ إجراء أو االمتناع عنو، فمف الواضح أف الجريمة اإلرىابية 
 ارتكابفي الواقع حقوؽ اإلنساف األساسية وبشكؿ أعـ مفيـو سيادة القانوف، فمف خبلؿ  نتيؾت

ابيوف القيـ اإلنسانية األصيمة التي في صميـ اإلعبلف العالمي لحقوؽ جرائـ إرىابية، يياجـ اإلرى
اإلنساف والعيديف الدولييف لحقوؽ اإلنساف، وغيرىا مف الصكوؾ، السيما العديد مف حقوؽ "الجيؿ 
األوؿ" مثؿ الحؽ في الحياة والحرية والسبلمة الجسدية، ولكف أيضا حقوؽ الجيؿ الثاني والثالث، 

يمكف التمييز بيف األعماؿ اإلرىابية والجرائـ "العادية" عمى وجو التحديد ألف  وعبلوة عمى ذلؾ
رعاب المجتمع المدني، وتعريض  استقراراألولى تيدؼ إلى تقويض الدولة، وزعزعة  الحكومات، وا 

السبلـ واألمف لمخطر، وتيديد المجتمع واالقتصاد والتنمية، وىذه األىداؼ جميعيا خارج القنوات 
ة والقانونية "العادية"، فمقد اعترؼ المجتمع الدولي مراًرا كما رأينا بتأثير اإلرىاب المدمر السياسي

                                                           
ـ، مرجع 5222سبتمبر    المنعقدة في   252ـ(، جمسة 5222)  25 األمـ المتحدة، مجمس األمف الدولي، القرار  1

  .https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1624(2005) :عمى الرابط، S/RES/1624(2005)توثيقي: 

 52المنعقدة في  22  (ـ، جمسة  522)     أنشئت لجنة مكافحة اإلرىاب بموجب قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 :عمى الرابط، S/RES/1373(2001)ـ، مرجع توثيقي: 522سبتمبر

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1373%20(2001).   

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1373%20(2001)
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:" (1) (  52) 92 5عمى حقوؽ اإلنساف واألمف، فعمى سبيؿ المثاؿ أشار قرار مجمس األمف رقـ 
ييف، وأف أف اإلرىاب بجميع أشكالو ومظاىره يمثؿ أحد أشد األخطار التي تيدد السبلـ واألمف الدول

أي عمؿ إرىابي ىو عمؿ إجرامي ال يمكف تبريره أيا كانت دوافعو أو توقيتو أو مكانة أو ىوية 
ذ يظؿ )مجمس األمف( مصمما عمى مواصمة اإلسياـ في تعزيز فعالية مجمؿ الجيود  مرتكبيو، وا 

لمسبلـ  الرامية إلى مكافحة ىذه الظاىرة عمى الصعيد العالمي ويؤكد أف اإلرىاب يشكؿ تيديدا
واألمف الدولييف وأف مكافحة ىذا التيديد تتطمب بذؿ جيود جماعية عمى الصعيد الوطني واإلقميمي 
والدولي تقـو عمى أساس احتراـ القانوف الدولي وميثاؽ األمـ المتحدة، وأف اإلرىاب والتطرؼ 

ارة....واف العنيؼ المفضي إلى اإلرىاب ال يمكف وال ينبغي ربطيما بأي ديف أو جنسية أو حض
المسؤولية الرئيسية عف مكافحة األعماؿ اإلرىابية والتطرؼ العنيؼ المفضي إلى اإلرىاب تقع عمى 

 عاتؽ الدوؿ األعضاء".
ومنو يترتب واجب إيجابي يقع عمى عاتؽ الدولة لحماية األفراد الخاضعيف لواليتيا القضائية مف  

سيما الحؽ في الحياة والحرية والحؽ في ال، (2)التدخؿ في التمتع بحقوؽ اإلنساف الخاصة بيـ
ألنو في  ُوصؼ ىذه الحقوؽ بأنيا حقوؽ أصيمة وجوىرية ولصيقة وغير قابمة لمتصرؼ األمف، وأف

ذا كاف اإلرىاب ييدؼ في كثير مف (3)غيابيا ستكوف جميع الحقوؽ األخرى ببل معنى فعمًيا ، وا 
ية وسمطات إنفاذ القانوف فربما األىـ مف كؿ النواحي إلى تقويض قدرة الحكومات والييئات الحكوم

ذلؾ تقويض ثقة السكاف في قدرة الدولة عمى حماية المجتمع بشكؿ مباشر، فأعماؿ اإلرىاب تنتيؾ 
حينيا حقوؽ األفراد والضحايا الذيف يتعرضوف العتداء عمى حقيـ األساسي في العيش في سبلـ 

ومف ناحية أخرى قد يوصؼ فشؿ الحكومات في تقديـ المساعدة واإلغاثة لضحايا اإلرىاب  ،وأمف
   .بأنو مف حقوؽ اإلنساف ويعرض الدولة لنطاؽ "مسؤولية الحماية" الدولية

ونتناوؿ في ىذا المطمب دراسة وتحميؿ طبيعة األثر الذي توقعو الجرائـ اإلرىابية عمى الحقوؽ 
خبلؿ أىـ مصدر دولي رئيسي ليذا الصنؼ مف حقوؽ اإلنساف: الفرع األوؿ المدنية والسياسية مف 

يتمثؿ في الحقوؽ المدنية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب، والفرع الثاني يخص الحقوؽ السياسية 
 ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.

                                                           
ـ، مرجع   52ديسمبر   5المنعقدة في  2  2ـ(، جمسة   52) 92 5األمـ المتحدة، مجمس األمف الدولي، القرار  1

 . https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)  :عمى الرابط، S/RES/2396(2017)توثيقي: 

2 Bernadette Rainey, Pamela McCormick, Clare Ovey, the European Convention on Human Rights, Oxford 

university press, 8
th

 Edition, Oxford, UK,Year: 2020, P: 159. 
3
 Tessa Boyd-Caine, the Impact of Antiterrorism Laws on Civilian Policing, New Delhi, India, 

Commonwealth Human Rights Initiative, CHRI report, Year:2007, P:17. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
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 الحقوق المدنية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.: الفرع األول
الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية بموجب المرسـو الرئاسي صادقت الجزائر عمى العيد 

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  اعتمدتووالذي  (1)ـ929 ماي  2 المؤرخ في   2-29رقـ 
ـ قد نصت عمى "أف المعاىدات التي 929 مف دستور   5 أف المادة  واعتباراـ، 922 /5 /2 

سب الشروط المنصوص عمييا في الدستور تسمو عمى القانوف"، يصادؽ عمييا رئيس الجميورية ح
المعاىدات منو التي تنص عمى: "أف  29 ـ وفقا ألحكاـ المادة 2 9 وىو تقريبا نفس نيج دستور 

الدولية التي صادؽ عمييا رئيس الجميورية طبقا لؤلحكاـ المنصوص عمييا في الدستور تكتسب 
 52المؤرخ في   بموجب قراره رقـ  اعتبرستوري الجزائري قد ، ونظرا أف المجمس الدقوة القانوف"

بعد المصادقة عمييا  اتفاقيةونظرا لكوف أية بأنو: " االنتخاباتـ المتعمؽ بقانوف 929 أوت 
 مف الدستور سمطة السمو ( 5 )ونشرىا، تندرج في القانوف الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 

، وىو ما كرسو (2)"جزائري أف يتذرع بيا أماـ الجيات القضائيةعمى القوانيف، وتخوؿ كؿ مواطف 
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس منو بتأكيدىا أف:" 5  ـ بنص المادة 992 دستور  

" وىو نفس محتوى الجميورية، حسب الّشروط المنصوص عمييا في الّدستور، تسمو عمى القانوف
الغرض مف ىذا العرض تبياف أف العيد الدولي ـ، و 5252مف التعديؿ الدستوري   2 المادة 

الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية يعد مرجعا قانونيا رئيسيا في إرساء وضماف الحقوؽ والحريات، 
الذي وردت اإلشارة إليو في ديباجة العيد : "إف الدوؿ األطراؼ في  المساواة في المكانةبدءا بمبدأ 

 حقوقما لجميع األسرة البشرية مف كرامة أصيمة فييـ، ومف ىذا العيد.....إذ ترى أف اإلقرار ب
ذ تدرؾ أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ المثؿ متساوية ثابتة ..." إلى مواجية الخوؼ: "....وا 

الجزء الثالث  ...."، ويضـوالفاقة ومتحررين من الخوفالعميا.....في أف يكوف البشر أحرارا....
الجرائـ اإلرىابية وىي كذلؾ المواد التي ترسي قواعد الحماية مف العيد المواد ذات الصمة بمواجية 

 األطراؼ المعنية بنشاطات محاربة اإلرىاب وتشمؿ: انتياكاتالقانونية ضد 
(،  (، حظر التعرض لمتعذيب والمعاممة والعقوبة القاسية )المادة2الحؽ في الحياة )المادة  - 

( وحؽ الفرد في 9(، حؽ الفرد في الحرية واألمف )المادة2واالستعباد )المادة االسترقاؽحظر 
                                                           

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  إلىـ، المتضمف االنضماـ 929 ماي  2 المؤرخ في   2-29المرسـو الرئاسي رقـ  1
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد 

ـ، 922 ديسمبر  2 وافؽ عمييا مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يـو الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الم
 وما يمييا.   2 ـ، ص: 99 فيفري   5، الصادرة بتاريخ:   الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ي ـ يتعمؽ بقانوف االنتخابات، المنشور عمى موقع المجمس الدستور 929 أوت سنة  52مد مؤرخ في -ؽ.ؽ- القرار رقـ  2
  constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-http://www.conseil- 0- 2- 0- 4-       -    : عمى الرابطالجزائري، 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-49-36/1989-1996
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(، حؽ المحروميف مف الحرية  -9المثوؿ أماـ قاض لمنظر في قضيتو في أجاؿ معقولة )المادة 
( 5 (، حرية التنقؿ وحرية اختيار مكاف اإلقامة )المادة 2 في أف يعامموا معاممة إنسانية )المادة

د الحؽ في التنقؿ واإلقامة وفقا لنص القانوف إذا كاف ذلؾ ضروريا لحماية األمف القومي وجواز تقيي
(، حؽ األجنبي المقيـ بصفة قانونية في عدـ إبعاده إال تنفيذا لقرار  -5 أو النظاـ العاـ )المادة

ادلة (، الحؽ في محاكمة ع  أتخذ وفقا لمقانوف والحؽ في مراجعة قضائية لذلؾ القرار )المادة 
(، حؽ الفرد في أف يعترؼ بو كمركز 2 (، عدـ التعرض لمعقوبة بأثر رجعي )المادة   )المادة 

(، الحؽ في المحافظة عمى حرمة 2 قانوني )شخصية قانونية( أماـ القانوف في كؿ مكاف )المادة
لديف (، حرية الفكر والوجداف وا  وفي حماية السمعة )المادة االتصاالتالحياة الخاصة وسرية 

(، وحرية الرأي والتعبير والحصوؿ عمى المعمومة وتداوليا دوف عائؽ )المادة 2 والعقيدة )المادة
(، حرية التجمع وتكويف 52(، حظر التحريض عمى التمييز أو الكراىية أو العنؼ )المادة 9 

المشاركة (، الحؽ في 52(، التساوي في التمتع بحماية القانوف )المادة 55و  5الجمعيات )المادة 
ثنية أو المغوية أو الدينية في التمتع بثقافتيـ (، حؽ األقميات اإل52في إدارة الشؤوف العامة )المادة 

(، الحؽ في التظمـ  5لغتيـ )المادة  استخداـالخاصة أو المجاىرة بدينيـ أو إقامة شعائرىـ أو 
 (.5القضائي الفعاؿ )المادة  واالنتصاؼ

مف الديباجة التي جعمت حرية الجزائري  انطبلقانص عمى ىذه الحقوؽ أما الدستور الجزائري فقد 
أصيمة في كيانو، والحاؿ أف مصدر المشرع الدستوري الجزائري في إرساء القواعد الدستورية 

الذي يعد شيادة ميبلد الدولة  (1)والمرجعية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ىو بياف أوؿ نوفمبر
ف الكتمة الدستورية الوطنية الشاممة، فبالنص: "أف االستعمار الذي ىو العدو الجزائرية، وىو جزء م

فإف اآلباء  (2)الوحيد األعمى الذي رفض أماـ وسائؿ الكفاح السممية أف يمنح أدنى حرية"
حؽ تقرير مصير الشعوب الوارد في ميثاؽ األمـ المتحدة  إلىالمؤسسيف لمثورة الوطنية يشيروف 

إنماء العبلقات الودية بيف األمـ  مقاصد األمـ المتحدة ىي( باعتبار "أف 5فقرةال  بنص المادة )
عمى أساس احتراـ المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوؽ بيف الشعوب وبأف يكوف لكؿ منيا 

 االستقبلؿإعبلف منح في  (3)" وىو األمر الذي قررتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةتقرير مصيرىا
   المؤرخ في  922 /  2 عتمد بموجب قرار الجمعية العامة الذي أ لمبمداف والشعوب المستعمرة

                                                           
 ـ.999 ، دار ىومة، الجزائر،سنة الحرب رسالة لمسالم قراءة في البيان إلىبيان أول نوفمبر دعوة محمد جغابة،  1

2
 Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, Office des publications universitaires, Alger, Année: 1979, P : 186 et 

S. 
لمبمداف والشعوب المستعمرة، القرار رقـ  ، إعبلف منح االستقبلؿ2 األمـ المتحدة، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدورة  3

   https://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtml:عمى الرابطـ، 922 ديسمبر    ، الصادر في   2 

https://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtml
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ـ، والذي أعمف بموجبو المجتمع الدولي رسميا ضرورة وضع حد بسرعة وبدوف قيد 922 ديسمبر 
األجنبي  الستعبادالشعوب  إخضاع بجميع صوره ومظاىره بتأكيده الراسخ أف لبلستعمارأو شرط 

األساسية، ويناقض ميثاؽ األمـ المتحدة، ويعيؽ  اإلنسافلحقوؽ  إنكاراطرتو واستغبللو يشكؿ وسي
جميع الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا وليا بمقتضى ىذا ، وأنو لقضية السمـ والتعاوف العالمييف

االقتصادي واالجتماعي  إنمائياتحقيؽ  إلىتحدد بحرية مركزىا السياسي وتسعى بحرية  أفالحؽ 
، وما كانت ىذه المواد والقرارات الواردة في المحفؿ األممي لتخفى عف فرنسا االستعمارية، والثقافي

التي تعد مف األعضاء المؤسسيف لؤلمـ المتحدة وبمد دائـ العضوية في مجمس األمف الدولي، كما 
 2 الجمعية العامة في باريس بتاريخ  اعتمدتووأف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 ـ.2 9 ديسمبر
ونظرا ألف اإلرىاب كما رأينا في الفصؿ التمييدي يتخذ العديد مف الصور، وليس بالظاىرة المستقمة 
بذاتيا وال ينتج عف سبب واحد، بؿ عف مجموعة مف الدوافع تحيط بيا ظروؼ محفزة عديدة 

ي تخطط لمنشاط مع البيئة الت وتتبلءـومتغيرة والتي تختمؼ مف حيث الطبيعة والتأثير والمدى، 
حقيقية لحقوؽ اإلنساف  تفييا، فالثابت أف الدوافع والظروؼ في حاالت كثيرة تنطوي عمى انتياكا

، إذ مف بيف الظروؼ المحفزة التي يتـ (1)وفي مقدمتيا حقوؽ الجيؿ األوؿ منيا السابؽ اإلشارة إلييا
االستشياد بيا بشكؿ شائع والتي تجعؿ اإلرىاب ممكًنا أو محتمبل: التعصب والتمييز الديني 
والعرقي، القمع السياسي والحرماف مف المساواة في القانوف، واإلقصاء القبمي والطائفي...، ومما ال 

ولوجية ليا أثرىا العميؽ في تعبئة الوسائؿ اإلرىابية شؾ فيو أف األىداؼ السياسية والتوجيات األيدي
 Softأو المعنوي   Hard Power ، مف قبيؿ مواجية التدخؿ الخارجي المادياستمرارىاوضماف 

Powerمثميا (2)، أو اإلطاحة بنظاـ سياسي معيف، أو الترويج لشكؿ معيف مف أشكاؿ الحكـ ،
 يماف المرء أو ىي مف وصايا الكتب المقدسة.مثؿ العوامؿ الدينية كاإليماف بتفوؽ ديف وا  

ومع ذلؾ فمف الواضح أنو في العديد مف الحاالت، إف لـ يكف معظميا  فإف الظروؼ المحفزة ىي 
التي تخمؽ القابمية لمتطرؼ وتشجعيا في ذلؾ البيئة والبنية االجتماعية المناسبة، والتي تجعؿ 

معقوؿ ومبرر وحتى ضروري تعكس بحد ذاتيا العنؼ اإلرىابي ضد المدنييف يظير كأنو خيار 
 انتياكات لحقوؽ اإلنساف.

األمر في الواقع ليس بيذه البساطة في أف يختار بعض األفراد منحى اإلرىاب عندما يحاولوف فقط 
أو سياسي أو تاريخي، ولكف األمر يكوف أكثر واقعية عندما  اجتماعيتصحيح ما يروف أنو ظمـ 

                                                           
1
 Randy Borum, Psychology of Terrorism, Psychology of Terrorism Initiative, Create Space Independent 

Publishing  Platform, Florida, USA, Year:2011, Pp:79&F. 
2
 Tori DeAngelis, understanding terrorism, American psychology association, Volume: 40, №:  0, Year: 

200 , on the link: https://www.apa.org/monitor/2009/11/terrorism.  

https://www.apa.org/monitor/2009/11/terrorism
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، فيـ عندما يشعروف بأنيـ (1)يارات متاحة أخرى لمحاولة فرض التغييريدركوف أنو ليس لدييـ خ
مقصوف مف الممارسة واإلسياـ وفؽ الخيارات األخرى لتحقيؽ التغييرات المرجوة سيجدوف محفزا 

األفراد والجماعات اآلخريف المحروميف مف  استيداؼعشوائيا يستمسكوف بو، وسيكوف غرضيـ 
، إذ أف غياب استبداديةأولئؾ الذيف تعرضوا ألنظمة فاسدة وقمعية أو حقوؽ اإلنساف األساسية مثؿ 

البديؿ واإلقصاء مف حقوؽ اإلنساف يغذي وينمي ىذا الشعور باالغتراب والتيميش الذي غالًبا ما 
  .يستخدـ كمحفز لتبرير األعماؿ اإلرىابية

إلنساني كالبعد القيمي في إال أنو بالطبع ىناؾ المزيد مف العوامؿ الذاتية المرتبطة بالسموؾ ا
المجتمع والتنشئة األسرية وجودة التعميـ ونوعيتو ووجود روح النقد مف عدمو وما إلى ذلؾ، يمكف 
أف تكوف جميعيا محفزات في حاالت معينة، كما أنو مف المؤكد أيًضا أف بعض األفراد الذيف 

موؾ عنيؼ أو غير اجتماعي أصبحوا إرىابييف لدييـ ميوالت معينة أو سمات نفسية تؤدي إلى س
ينجذب العديد منيـ لمحاكاة ما يروف أنو مآثر بطولية لآلخريف، كما يكوف واقعيا أيًضا أف  كأف

 .(2)ىناؾ ذىنية استبدادية موجودة في بعض الشرائح مف المجموعات البشرية بالسميقة
الدوافع نتجت فظائع فظاعة وحشية الجرائـ اإلرىابية واضحة في المثاؿ الجزائري فبمثؿ ىذه 

بشرية، وبدوف شؾ تحدث جرائـ العنؼ واإلرىاب حتى في أكثر المجتمعات امتثاال لحقوؽ 
ال يمكف أف يمنع االمتثاؿ لبللتزامات الدولية لحقوؽ اإلنساف جميع أعماؿ العنؼ  ، بحيث(3)اإلنساف

دعوما بالمظالـ المتجذرة ومع ذلؾ  ثبت أف التجنيد لصالح الجماعات اإلرىابية يكوف م أو اإلرىاب،
التي يغذييا الفقر والييمنة األجنبية وغياب حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، فضبًل عف االفتقار 
 أو عجز وسائؿ االنتصاؼ في الدولة عف جبر الضرر ومعاقبة الجناة، فالحقوؽ المدنية والسياسية

كيد أف المجتمعات االجتماعية قد ال تكوف حصنا منيعا ضد اإلرىاب ولكف مف الثابت بالتأ
والسياسية األكثر امتثاال لمعايير حقوؽ اإلنساف تميؿ إلى أف تعاني أقؿ مف اإلرىاب خاصة 

، كما أف بذؿ الجيود لتحسيف أوضاع حقوؽ اإلنساف المحمية تتجسد في الحد مف (4)المحمي منو
 .مستوى العنؼ اإلرىابي

 ة بمكافحة اإلرىاب.الحقوق السياسية ذات الصم: الفرع الثاني
                                                           

1
 Rex A. Hudson, The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes A Terrorist and why? , 

Federal Research Division, Library of Congress, Washington, DC, USA, Year: 1999, Abstract. 
2

 Barry Geoghegan, Making Enemies: Psychoanalysis and the Personality Profiling of Ideologically 

Adversaries, PhD thesis, Middlesex University, London, UK, Year: 2016, Pp: 180-220  
، تقرير مفوضية األمـ المتحدة السامية 22األمـ المتحدة، المجمس االقتصادي واالجتماعي، لجنة حقوؽ اإلنساف، الدورة   3

 :عمى الرابط، E/CN.4/2002/18لحقوؽ اإلنساف ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف، مرجع توثيقي: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/110/19/PDF/G0211019.pdf?OpenElement-dds-https://documents.    

4
  Albert C. Boada, Julia F. Molina, No Security without Rights, International Institute for Nonviolent 

Action, OPEV, Creative Commons, Catalunya, SPAIN, Year: 2017, P: 10& F. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/110/19/PDF/G0211019.pdf?OpenElement
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يعد حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا بنفسيا رأس ىـر الحقوؽ السياسية لئلنساف، فبدوف ىذا الحؽ 
رادة مستعمر أو سمطة أجنبية قاىرة لكرامة  يسمب حؽ األفراد في الحرية، فالعيش تحت سمطة وا 

ممارستيا، تقصي اإلنساف تختار ىو مف ينوب عف الشعب في تمثيمو وتحدد ىي قواعد السمطة و 
 المجتمع مف تقرير مركزه السياسي بيف جمعية األمـ الحرة.

ويرتب حؽ تقرير المصير سيادة الشعب عمى مقدراتو وعمى استقبللية قراره، وعمى حريتو في 
التصرؼ في موارده وثرواتو، ويجسد الخيارات المبلئمة التي يراىا الشعب مبلئمة لحكـ نفسو 

 السياسية التي تقود دولتو وفقا إلرادتو.ووضع أسس السمطة 
عمى أف تحتـر ىذه الدولة الحقوؽ والحريات المعترؼ بيا وتكفميا لجميع مف يتواجد عمى إقميميا 

تمييز كاف، وأف تسمح قوانينيا لؤلفراد بالمشاركة  أيومف ىـ تحت واليتيا عمى قدـ المساواة ودوف 
الديمقراطية بكؿ حرية في الحياة السياسية  وفي اتخاذ القرار الوطني، وأف تمكف الفرد مف التمتع 

حؽ في حرية تكويف الجمعيات مع وال دوف قيود بحقوقو السياسية، ومنيا الحؽ في التجمع السممي
لمدولة وال يجوز  ،ابات واالنضماـ إلييا مف أجؿ حماية مصالحوآخريف، بما في ذلؾ حؽ إنشاء النق

ضع مف القيود عمى ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي تفرض طبقا لمقانوف وتشكؿ تدابير تأف 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمف القومي أو السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو حماية 

قانوف  ، كما يجب أف يحظرة أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـالصحة العامة أو اآلداب العام
أية دعوة إلى الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكؿ تحريضا عمى التمييز أو العداوة  الدولة

حؽ في اعتناؽ آراء اللكؿ إنساف ، أو أية دعاية إلى الحرب، كما يجب أف تكفؿ الدولة أو العنؼ
كؿ إنساف في حرية التعبير ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو مف القانوف ويحمي حؽ ، وأف يضدوف مضايقة

في التماس مختمؼ ضروب المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى آخريف دونما اعتبار لمحدود 
عمى أف تقيد  سواء عمى شكؿ مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا

راـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ وكذا لحماية األمف القومي أو النظاـ العاـ ممارسة ىذه األخيرة باحت
لمتظمـ ألي شخص  ةتوفير سبؿ فعال الدولة تكفؿأو الصحة العامة أو اآلداب العامة، عمى أف 

المعترؼ بيا، حتى لو صدر االنتياؾ عف أشخاص يتصرفوف السياسية انتيكت حقوقو أو حرياتو 
كفؿ لكؿ متظمـ عمى ىذا النحو أف تبت في الحقوؽ التي يدعى انتياكيا بأف تو  بصفتيـ الرسمية،

سمطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سمطة مختصة أخرى ينص عمييا نظاـ الدولة 
، تبعا قياـ السمطات المختصة بإنفاذ األحكاـ الصادرة لصالح المتظمميف أيضا بأف تكفؿ، و القانوني

( 5( و) د الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية في شؽ الحقوؽ السياسية المواد )لما نص عميو العي
  ( منو.55( و) 5( و)52( و)9 و)
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أما عف العبلقة بيف ىذه الحقوؽ واإلرىاب فإف دور الحقوؽ والحريات السياسية في تحفيز اإلرىاب 
ويات المتوسطة مف واضح مف خبلؿ ثبوت أف انتشار اإلرىاب يكوف كثيفا في الدوؿ ذات المست

 الحرية السياسية، بينما في األنظمة شديدة الديمقراطية أو االستبدادية فاف انتشاره يكوف اقؿ كثافة،

دراسة توزيعية لقاعدة بيانات األنشطة اإلرىابية حوؿ العالـ، والتي  استقراءوىذا مف خبلؿ 
الدوؿ وبتفصيؿ البيانات بيف  تستكشؼ الصمة بيف اإلرىاب والحقوؽ السياسية باستخداـ عينات مف

اإلرىاب المحمي واإلرىاب العابر لمحدود، وجد أف اإلرىاب المحمي فقط ىو المرتبط بمستوى 
الحقوؽ السياسية، وأف االنتقاؿ مف االستبداد إلى الديمقراطية قد يكوف مرتبًطا بزيادة ممحوظة في 

بالصبر عمى طريؽ الديمقراطية، كما أف  النشاط اإلرىابي ما يعني أف الدولة قد تحتاج إلى التحمي
منح المزيد مف الحقوؽ السياسية لممواطنيف قد ال يقمؿ بشكؿ فوري مف اإلرىاب في البمد، كما 
تشير تحاليؿ القاعدة البيانية إلى أف الوضع االقتصادي أو نقص التعميـ قد ال يكوف مف أىـ 

ود عبلقة أوثؽ مع االفتقار إلى الحريات العوامؿ التي تحفز اإلرىاب، إذ تشير األدلة إلى وج
السياسية أو المدنية في الدوؿ المعنية باالنتقاؿ الديمقراطي، ربما ألف اإلحباط مف األنظمة القائمة 
يجعؿ الناس أكثر استعداًدا لبلعتماد عمى العنؼ، كما تشير إلى أنو عمى المدى الطويؿ فإف 

نوف والحريات المدنية والحقوؽ السياسية لمدولة النامية اإلصبلحات السياسية التي تمنح سيادة القا
 .(1)ستكوف أفضؿ طريقة لمحد مف حوادث اإلرىاب

إف تركيز وضع احتراـ وحماية حقوؽ اإلنساف تحت رعاية مخرجات الشرعة  * رأي الباحث:
الدولية لحقوؽ اإلنساف وبالخصوص العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ليس مف قبيؿ توزيع 
نما عمبل بمبدأ عالمية حقوؽ اإلنساف  المسؤوليات وتخفيؼ العبء عف الدولة في ىذا اإلطار وا 

 مكافحة اإلرىاب مجموعة القيـ اإلنسانية التي تدمرىا الحرب عمى اإلرىاب  ومف أجؿ أف ال تنتيؾ
، ألف تزامف الفعؿ اإلرىابي يقترف مع رد فعؿ الدولة لحماية مواطنييا باستعماؿ أدوات (2)نفسيا

ف ىذا االستعماؿ لف يخمو مف أضرار جانبية وقد تكوف جسيمة عمى حقوؽ اإلنساف  الردع لدييا وا 
ساسية، إال أنو مف الضروري األخذ بعيف االعتبار أف كرامة اإلنساف ىي الحد الذي ال وحرياتو األ

يمكف تجاوزه حتى في تنفيذ سياسات وتشريعات مكافحة اإلرىاب، ومع ذلؾ فاف مركزة المبادئ 
لـ يترجـ بالقدر  استشعارىاالتوجييية في األدوات القانونية الدولية وتنويع مداخميا وتوسيع نطاؽ 

                                                           
1
 Alberto Abadie, Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism, American Economic Review, 

USA, Date: May 2006, volume: 96, issue: 2, pages: 50-    *See also: https://www.start.umd.edu/gtd/access/. 

Global Terrorism Database. 
2
 Martin Scheinin and Mathias Vermeulen, Unilateral Exceptions to International Law: Systematic legal 

Analysis and Critique of Doctrines that seek to Deny or Reduce the Applicability of Human Rights Norms 

in the Fight against Terrorism, Working Paper, delivered under the DETECTER project, DETECTER: 

(Detection Technologies, Terrorism Ethics, and Human Rights), European university institute, Florance, Italy, 

Year:2010, Pp:1-40  

https://www.start.umd.edu/gtd/access/
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كافي في النظـ القانونية الداخمية ومنيا النظاـ القانوني الجزائري بحسب ما سنراه في الباب ال
االنتياكات الصارخة لحقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية ال تزاؿ ُتبلحظ وُيبمغ عنيا ىي الثاني، ف

زمة لمنع تفويض السمطة لتنفيذ التدابير البل مؤشر جيد عمى عدـ امتثاؿ الدوؿ األعضاء بسبب أف
اإلرىاب ومكافحتو في إطار سيادة الدولة قد أدى إلى تعميـ الممارسات التي ال يمكف تحمميا عمى 

، فالتغيرات السياسية والقانونية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب التي (1)اإلطبلؽ بموجب القانوف الدولي
لى إ بي كامؿ وـ أدت إلى إرساء ىيكؿ حر  522سبتمبر9حدثت في المجتمع الدولي بعد أحداث 

عسكرة المجتمعات عف طريؽ برمجتيا بواسطة األدوات المناسبة كالتضميؿ اإلعبلمي والتمويح 
بالتيديد اإلرىابي المستمر )باستعماؿ األلواف: اصفر، برتقالي، أحمر... لمتدليؿ عمى درجة التيديد 

ذاعة ذلؾ كخمفية لقنوات البث اإلعبلمي(، كما أثر ذلؾ حتى عمى مشرعي  اإلرىابي المحتمؿ وا 
قوانيف مكافحة اإلرىاب فكمما زادت األعماؿ اإلرىابية وتنوعت شراستيا أدخؿ المشرعوف تعديبلتيـ 
عمى القوانيف وشرعوا في تقميص ىامش الحقوؽ والحريات األساسية، وتحت تأثير وضغط الدوؿ 

ا الخاصة الكبرى وظيور التحالؼ "ضد اإلرىاب"، عززت دوؿ العالـ أدواتيا ووسائميا وتشريعاتي
بمكافحة اإلرىاب، فتمددت السمطات التنفيذية وترسخت ثقافة اإلفبلت مف العقاب، وتولد عف ىذه 

منطؽ عسكري وتفسير حربي لمعايير اإلطار المفاىيمي والقانوني حوؿ  اعتمادالممارسات 
ذ الدفاع ، بينما يتخ(2)اإلرىاب، والذي بموجبو يتـ تحديد المشتبو فييـ عمى أساس مقاتميف أعداء

 المشروع كذريعة لتبرير انتياؾ حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية.
و في سياؽ ىذا المنطؽ العسكري القائـ عمى المواجية مع العدو، فإف تطبيؽ تدابير الدفاع عف 
النفس "المبررة" تصبح ىي القاعدة، إذ أف حماية السبلمة عمى أراضي الدولة تتطمب تعريؼ العدو 

ديد التيديدات ولكف مف جية أخرى فاف أساليب ممارسة السمطة والقيـ التي تحكميا المشترؾ، وتح
والقدرة عمى احتكار استعماؿ العنؼ تصبح ميزة خاصة  يتجاوز استخداميا حدود مكافحة اإلرىاب 

 .ومجرد ردع العنؼ
حتجاجات فتغدو المعارضة السياسية وانتقاد النظاـ الحاكـ والتنديد بانتياكات السمطات، واال

األمف، ىي  انعداـالمدنية، ووجود المياجريف والبلجئيف الذيف تثير سماتيـ مخاوؼ وتصورات 

                                                           
1
 Marco Sassòli, Legal Qualification of the Fight Against Terrorism,   

th
 Bruges colloquium on Terrorism 

Counter- Terrorism and International Humanitarian Law, Year:2016, Pp:47- 4  
2
 International Commission of Jurists, Assessing Damage, Urging Action, Report of the Eminent Jurists Panel 

on Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights, An initiative of the  

International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, Year: 2009, Pp: 16-24  
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، وبيذا المعنى (1)الشكؿ الممموس لتيديد معيف والذي عادة ما يتجاوز حدود اإلرىاب ومجرد العنؼ
 )المنطؽ العسكري( يمكف اعتبارىا جرائـ إرىابية.

 احتراـالمبتغى كمنع اإلرىاب ومكافحتو تتجاوز الحاجة إلى إف المشروعية المفترضة لميدؼ و 
الشرعية، بحيث تشمؿ القدرة عمى تجريـ أي عمؿ يخؿ باستقرار وضع معيف مف األشياء، وفي 

ليس فقط فيما يتعمؽ  تصبح قوانين مكافحة اإلرىاب تعمو عمى شرعية الدولةالوقت نفسو  
ولي لحماية الحقوؽ المدنية والسياسية، ولكف أيًضا بااللتزامات المنصوص عمييا في القانوف الد

أن الحرب ضد اإلرىاب تعطي ، فيبدو االحتجاجعمى شرعية التغيير أو االختبلؼ أو المقاومة أو 
، بينما تتواصؿ قنوات تفويًضا مطمًقا لالنتياكات والتجاوزات عمى الحقوق والحريات األساسية

مف شأنو أف  ،عدـ وجود تعريؼ توافقي لئلرىاب اجترارألة النظاـ القانوني الدولي بشأف ىذه المس
يمنع االنتياؾ العشوائي والتعسفي لمحقوؽ السياسية والمدنية وتستغمو الدولة لمتمسؾ بالمصالح 

سياسات وتشريعات تقوض في األساس  اعتمادالتيديدات اإلرىابية بيدؼ  احتماالتالذاتية وتغذية 
  .(2)حقوؽ اإلنساف

ترسخت والثقافية.  واالجتماعيةالمطمب الثالث: أثر الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق االقتصادية 
منذ القدـ عبلقة وطيدة بيف اإلرىاب والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتبارىا أحد أىـ 

ية أو الستخداـ الدوافع والمحفزات سواء لحماية المقدرات الفردية والجماعية مف الجرائـ اإلرىاب
اإلرىاب لمحاولة تحسيف الوضع االقتصادي واالجتماعي لممنضوييف تحت لوائو، إذ يتأثر اإلرىاب 
وتدابير مكافحة األعماؿ اإلرىابية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لؤلفراد حوؿ العالـ، 

ة، خصوصا في الدوؿ بحيث يقوض اإلرىاب كجرائـ خطيرة التنمية االقتصادية واالجتماعي
 حوكمةوالمناطؽ التي توجد بيا نزاعات إلسقاط األنظمة السياسية أو التمسؾ بيا، أو ذات نظـ 

، ومف آثار اإلرىاب السمبية اقتصادي استقرارسياسية واجتماعية ىشة ونظـ عدالة مختمة وعدـ 
يرى المستثمروف األجانب عمى الدورة االقتصادية تقويض االستثمار واألعماؿ التجارية، فكثيرا ما 

والمحميوف أف اإلرىاب وتعرض البمد لميجمات عبلمة تدؿ عمى عدـ االستقرار االجتماعي وخطر 
واضح عمى االستثمار اآلمف واألمواؿ المودعة وعبلوة عمى ذلؾ، يقوض اإلرىاب رأس ماؿ البمد 

خوؼ وفزع تناؿ مف نوعية االجتماعي والبشري نظرا إلى أف اليجمات اإلرىابية وما يتصؿ بيا مف 
الحياة ويمكف أف ترغـ النخب االقتصادية والعممية والميارية عمى مغادرة البمد، كما تقوض الجرائـ 

                                                           
1
 Merrick Yamamoto, Terrorism Against Democracy, Center for International and Security Studies at 

Maryland, University of Maryland, USA, Year: 2015, Pp: 71-     
2
 Jack M. Beard, “America’s New War on Terror: The Case for Self-Defense under International Law, 

Harvard Journal of Law & Public Policy, Massachusetts, USA, Year: 2002, Volume 59 issue 2, p: 559 &F. See 

Also: Emanuel Gross, The Laws of War Waged between Democratic States and Terrorist Organizations: 

Real or Illusive?, Florida Journal of International Law, Florida, USA, volume:   , №:4, Pp:    -40   
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مكانية الوصوؿ إلى  اإلرىابية والخوؼ مف حدوثيا حقوقا أساسية أخرى لممواطنيف، مثؿ حرية التنقؿ وا 
 فرص العمؿ والتعميـ وتثني عف جمع األصوؿ.

واالجتماعية لـ تكف لتتميز جوىريا عف الحقوؽ السياسية والمدنية إال أف آثار  القتصاديةاوالحقوؽ 
الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي والغربي وضعت نطاقا لكمييما، بحيث ركز الغرب القائـ عمى 

الشرقية  فكرة الرأسمالية وحرية السوؽ عمى أولوية الحقوؽ السياسية والمدنية، بينما ركزت المجموعة
ودوؿ عدـ االنحياز القائمة خططيا االقتصادية عمى المركزية وتدخؿ الدولة في تنظيـ السوؽ والحياة 
االقتصادية واالجتماعية لؤلفراد عمى أسبقية تمتع اإلنساف بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ظ في ىذا السياؽ أف المجموعة اعتماد عيديف دولييف منفصميف، إال أنو مف المبلح إلىمما أدى 
الدولية لـ تعد تعتمد نطاؽ الفصؿ الصاـر بحيث تراجعت مكونات المجتمع الدولي إلى اعتمادىا 

ُدمجت جميع الحقوؽ في  كبنياف موحد مصدره اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والثابت انو قد
فاقية حقوؽ األشخاص ذوي معاىدات حقوؽ اإلنساف المعقودة مثؿ اتفاقية حقوؽ الطفؿ أو ات

 .(1)اإلعاقة
ىذا وقد أشارت المجموعة الدولية أنيا تدرؾ مف خبلؿ العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 

في أف  ،أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ المثؿ األعمى المتمثؿ وفقا لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافوالثقافية 
تييئة الظروؼ الضرورية لتمكيف كؿ  مف خبلؿ يكوف البشر أحرارا ومتحرريف مف الخوؼ والفاقة

عمى حد سواء، وينصرؼ تحقيؽ ىذا  إنساف مف التمتع بحقوقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ومراعاة حقوؽ  احتراـبتعزيز اليدؼ إلى الدولة وما عمييا مف التزامات وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة 

كؿ نشاط متعمؽ بحقوؽ  في نطاؽ سيادتيا، وينصرؼ كذلؾ إلى الفرد باعتباره ىدؼ اإلنساف وحرياتو
اإلنساف مف خبلؿ واجباتو تجاه بقية األفراد واتجاه المجتمعات األخرى وذلؾ بالتمتع المسؤوؿ 

 بالحقوؽ والحريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزىا.
 ول: الحقوق االقتصادية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.الفرع األ 

ال يمكف تصور تمتع اإلنساف بحقوقو االقتصادية دوف أف يتمتع باألصؿ المتمثؿ في حؽ تقرير 
المصير الذي يعني حؽ المجتمع في إنشاء تنظيـ قانوني وسياسي واجتماعي مستقؿ ولـ ينص 

صريح إال أف العيديف الدولييف لمحقوؽ االقتصادية عميو اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بشكؿ 
واالجتماعية والسياسية والمدنية نصا صراحة عميو، الف إسقاط ىذا الحؽ يجعؿ مف مصير الحقوؽ 

                                                           
ـ الخاص باعتماد اتفاقية حقوؽ الطفؿ، 929 نوفمبر  52المؤرخ في    /52األمـ المتحدة، الجمعية العامة، قرار رقـ  1

 ـ.992 سبتمبر  5تاريخ بدء النفاذ 
فاقية حقوؽ ، الخاص باعتماد ات5222ديسمبر   ، المؤرخ في22   2 رقـقرار األمـ المتحدة، الجمعية العامة،  -

 . 5222ماي    األشخاص ذوي اإلعاقة، ، تاريخ بدء النفاذ 
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االقتصادية متعمؽ بإكراه سمطوي صادر عف قوة استعمارية أو استيطانية تحتكر لوحدىا مقدرات 
رز مف خبلؿ عدـ تمتع الجزائري بمقدرات ببلده إباف المجتمع الرافض لوجودىا، وىو األمر البا

 الفترة االستعمارية.
التصرف في  حق الشعوب في( مف العيد الدولي ح.ا.اج.ث، عمى  وقد نصت المادة األولى )
دونما إخبلؿ بأي التزامات منبثقة عف مقتضيات التعاوف االقتصادي  ثرواتيا ومواردىا الطبيعية

المنفعة المتبادلة وعف مقتضيات القانوف الدولي ومف ذلؾ حقوؽ دوؿ المنبع  الدولي القائـ عمى مبدأ
والمصب في المياه المشتركة العابرة لمحدود المشتركة، وكذلؾ حقوؿ النفط والغاز والمياه الباطنية 
المشتركة بيف الدوؿ...، كما ال يجوز في أية حاؿ حرماف أي شعب مف أسباب عيشو الخاصة، 

لتي تتنافى مع مبدأ المسؤولية الدولية في إيقاع العقوبات االقتصادية عمى الدوؿ وىي الجزئية ا
"غير المنسجمة مع النظاـ الدولي" بحيث يتـ منعيا وحظر أو تقييد تمتعيا بعائدات مبيعات 
مقدراتيا ومواردىا وكذلؾ حظر قياميا بالمشاركة في النشاط االقتصادي الدولي وفرض الحصار 

آليات اقتصادية ومالية دولية لمييمنة تجبر الشعوب والدوؿ الفقيرة بالخصوص  عمييا، أو وضع
عمى البقاء ضمف دائرة الفاقة والحاجة مف خبلؿ ربطيا بدوامة الديوف والقروض والفوائد ومف ثـ 

 حرمانيا مف االستقبلؿ االقتصادي.
رة أف تعتمد الدوؿ تدابير ج. ث، عمى ضرو .ح. ا. ا ػ( مف العيد الدولي ل5ونصت المادة الثانية )

تشريعية حمائية لضماف أف يتمتع ويمارس مواطنوىا والمقيميف فييا تدريجيا بحقوقيـ المعترؼ بيا 
ضمف ىذا العيد، ويكوف ذلؾ بتضمينيا ضمف البناء التشريعي لمدولة وبالخصوص في نطاؽ 

ر تمييزية بيف السكاف النصوص األساسية أو التأسيسية، عمى أف يكوف ذلؾ بمنأى عف أية تدابي
ستضمف أي مدى  إلىألي سبب كاف، وتـ استثناء الدوؿ النامية بأف منحت حؽ أف تقرر لنفسيا 

مع إيبلء المراعاة الواجبة لحقوؽ  الحقوؽ االقتصادية المعترؼ بيا في ىذا العيد لغير المواطنيف
تقمة حديثا أو الخارجة مف ، ويتعمؽ ىذا العنصر أساسا بالدوؿ المساإلنساف والقتصادىا القومي

 فعيد االستعمار باعتبار اتخاذىا الضروري لمتدابير االقتصادية والسياسية لتمييز االستيطانيي
 "الكولوف" واسترداد ممتمكاتيا التي استولوا عمييا تحت حماية االستعمار منيـ.

قوؽ االقتصادية ( عمى حؽ الجنسيف في التمتع بنفس القدر مف الح كما نصت المادة الثالثة )
المنصوص عمييا في ىذا العيد، عمى أف تمتـز الدوؿ بالعمؿ عمى تحقيؽ الرفاه االقتصادي العاـ 

 في إطار مجتمع ديمقراطي أساسو سيادة القانوف بحسب نص المادة الرابعة منو.
ؿ تأويؿ ( مف العيد والمتعمقة باألمف القانوني لموثيقة فقد حظرت عمى الدو 2أما المادة الخامسة )

أو تفسير أي بند أو حكـ يتضمنو عمى نحو ييدر الحقوؽ االقتصادية المنصوص عمييا بحيث 
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يستأثر بيا شخص أو جماعة أو دولة دوف غيره، أو بفرض قيود أوسع مف تمكـ المنصوص عمييا 
لغرض  ضمف العيد، كما ال يقبؿ تسميط تشريعات الدولة وقوانينيا أو أعرافيا الداخمية أو اإلقميمية

 الحد أو التضييؽ عمى الحقوؽ االقتصادية النافذة بموجب ىذا العيد.
معيشي كاؼ لو اقتصادي حؽ كؿ شخص في مستوى  ( عمى  كما نصت المادة الحادية عشر )

مف األساسية المعيشية  تيـ احاجبما يسمح لو بتوفير  ،ولؤلشخاص الذيف يوجدوف تحت رعايتو
ف ىذا الحؽ االقتصادي مقترف بتغيرات ظروؼ العيش وتكمفتو عمى أف يكو ، مسكفغذاء وكساء و 

الدوؿ باتخاذ التدابير البلزمة إلنفاذ ، كما ألـز العيد متواصؿبشكؿ  ياتحسين بحيث يحؽ لؤلفراد
، عمى أف تعمؿ الدوؿ بمجيودىا الفردي أو بواسطة التعاوف الدولي عمى اتخاذ التدابير ىذا الحؽ
 ساسية لعيش اإلنسافطرؽ إنتاج وحفظ وتوزيع المواد األاألساليب االقتصادية في تحسيف لالبلزمة 

المعارؼ التقنية والعممية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصبلح نظـ  باالستناد إلى
د كما ألـز العي نتفاع بيا،االتوزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفؿ أفضؿ إنماء لمموارد الطبيعية و 

بشكؿ يأخذ تأميف توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات،  الدوؿ عمى
  .والمصدرة لو عمى السواء غذاءالبمداف المستوردة لم اتاعتبار مصالح و 

مف أحكاـ ىذا العيد  بند أو حكـليس في أي ( منو عمى أنو 52ونصت المادة الخامسة والعشريف )
مو عمي نحو يفيد مساسو بما لجميع الشعوب مف حؽ أصيؿ في حرية التمتع واالنتفاع ما يجوز تأوي

، ما يعني عدـ سقوط ىذا الحؽ سواء بأي شكؿ مف أشكاؿ كميا بثرواتيا ومواردىا الطبيعية
االستعمار أو السمب الممنيج التدليسي أو حتى سف التشريعات المبررة أو بإصدار أحكاـ قضائية 

 رىاب لتقييد حرية ىذه الشعوب في التمتع بمقدراتيا االقتصادية.مضممة، أو باإل
ويتجمى أثر اإلرىاب عمى ىذه الحقوؽ االقتصادية في طبيعة نشاط الكياف اإلرىابي القائمة عمى 

عمى الموارد االقتصادية ومقدرات الشعوب، ويبرز ذلؾ مف محاوالت  باالستيبلء واستمراريتضماف 
ستيبلء عمى المناطؽ الزاخرة بالنفط والغاز في العراؽ وسوريا وقياميا الجماعات اإلرىابية اال

بسرقتيا ونيبيا وتيريبيا نحو تركيا، وبالنتيجة حرماف شعوب ىذه الدوؿ مف مواردىا باستعماؿ القوة 
 الفتاكة أو بالترىيب والتخويؼ.

 ولة وتقويضيا كما تقـو الكيانات اإلرىابية بضرب ىذه المقومات االقتصادية إلضعاؼ الد
أو دفعيا لمتفاوض وفؽ األجندة اإلرىابية، كما حصؿ في الجزائر مف تخريب وتدمير وحرؽ لمبنى 
والمنشات والمؤسسات االقتصادية وكذا ألنابيب نقؿ النفط والغاز وحرؽ لممحاصيؿ الزراعية وقطع 

عادة تدويرىا وتب ييضيا في مشاريع لطرؽ المواصبلت واستيبلء عمى مقدرات الشعب مف أمواؿ وا 
 إرىابية، مما اثر عمى مصدر رزؽ شريحة واسعة مف السكاف وأىدر مقدراتيـ االقتصادية. 
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 الفرع الثاني: الحقوق االجتماعية والثقافية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.
( مف العيد عمى اعتراؼ الدوؿ بحؽ مواطنييا والمقيميف فييا بالعمؿ 2نصت المادة السادسة )

 اتإمكانيوالمشاركة مف خبللو في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمدولة، وذلؾ بتيسير 
ذ تدابير باتخا الدولة الطرؼ تقـوعمى أف يختاره أو يقبمو بحرية،  الذي الرزؽ بواسطة العمؿكسب 

لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ توفير  المتخذةتشمؿ التدابير أف و  مناسبة لصوف ىذا الحؽ
مف شأنيا  بإتباع سياسات وتقنياتالتقنييف والمينييف،  والتأىيؿ والتدريب والتكويفالتوجيو  برامج

ظؿ شروط تضمف  ومنتجة في مزدىرةتحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة 
 .لمفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية

مف حؽ  موجود عمى إقميميا الدوؿ األطراؼ بما لكؿ شخص اعتراؼ(  ونصت المادة السابعة )
أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى  :في التمتع بشروط عمؿ عادلة ومرضية تكفؿ كحد أدنى

يضمف لممرأة خصوصا تمتعيا بشروط عمؿ ال تكوف أدنى  قيمة العمؿ دوف أي تمييز، عمى أف
ما العمؿ،  ظروؼ تساوى عندمف تمؾ التي يتمتع بيا الرجؿ، وتقاضييا أجرا يساوى أجر الرجؿ 

 عمؿالظروؼ الدولة وتشريعاتيا تكفؿ ، وأف وألسرىـ معماؿعيشا كريما ل مف شأنو أف يضمف
في فرص الترقية داخؿ عمميـ إلى  العامميف جميعتساوى ي وأف السبلمة والصحة، بتحقيؽ شروط

عمى أف يستفيد العامؿ مف  مرتبة أعمى مبلئمة، دوف إخضاع ذلؾ إال العتباري األقدمية والكفاءة،
تحديد أف يوضع نظاـ عمؿ يأخذ بعيف االعتبار حدود الجيد البشري ك، و واالسترجاعبلستراحة ل فترة

  .رية المدفوعة األجر وكذلؾ المكافأة عف أياـ العطؿ الرسميةالدو  واإلجازاتمعقوؿ لساعات العمؿ، 
 إنشاءفي  شخص "عامؿ"تعيد الدوؿ األطراؼ بكفالة حؽ كؿ ( منو عمى 2ونصت المادة الثامنة )

باالشتراؾ مع آخريف وفى االنضماـ إلى النقابة التي يختارىا، دونما قيد سوى  يةالنقابالتنظيمات 
الدفاع عنيا تعزيز مصالحو االقتصادية واالجتماعية و وىذا لغرض ، ودةالتنظيمية المعيقواعد ال

ال يجوز إخضاع ممارسة ىذا الحؽ ألية قيود  ضد التجاوزات المحتممة لمدولة أو المستخدـ، كما
وتشكؿ تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمف  ،غير تمؾ التي ينص عمييا القانوف

المحمية  حؽ النقابات إضافة إلى كفالة أو لحماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ،القومي أو النظاـ العاـ 
في  كذلؾ ، وحؽ ىذه االتحاداتوطنية أو إقميمية أو دوليةاتحادات  إلنشاء التكتؿ فيأو الجيوية 

حؽ النقابات في ممارسة كما تكفؿ الدولة العضو  االنضماـ إلييا،و  جديدة تكويف منظمات نقابية
ة، دونما قيود غير تمؾ التي ينص عمييا القانوف وتشكؿ تدابير ضرورية، في مجتمع نشاطيا بحري

، كما تكفؿ ديمقراطي لصيانة األمف القومي أو النظاـ العاـ أو لحماية حقوؽ اآلخريف وحرياتو
ال تحوؿ ىذه المادة دوف إخضاع عمى أف  مقوانيفلحؽ اإلضراب، شريطة ممارستو وفقا  الدولة
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قانونية عمى ممارستيـ د المسمحة أو رجاؿ الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقيو  أفراد القوات
 .ليذه الحقوؽ

تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ كؿ شخص في الضماف االجتماعي، ( عمى أف 9ونصت المادة التاسعة )
حالة مف تعويضات و  بما في ذلؾ التأمينات االجتماعية ريوع عجز ومصاريؼ عبلج واستشفاء وا 

 .عمى التقاعد
وجوب منح األسرة، التي تشكؿ الوحدة الجماعية  ( مف العيد عمى2 وأقرت المادة العاشرة )

عند وخصوصا  ،رعاية والمساعدةالطبيعية واألساسية في المجتمع أكبر قدر ممكف مف الحماية وال
 د الزواج برضاأف ينعق عمى ،بمسؤولية تعيد وتربية األوالد الذيف تعيميـ تكفمياوطواؿ  إنشاءىا
وجوب توفير حماية خاصة  ونصت كذلؾ عمى .زواجيما رضاء ال إكراه فيو المزمع الطرفيف

فترة الحمؿ وبعده األميات العامبلت أثناء  ، عمى أف تستفيدقبؿ الوضع وبعده الحامبلتلؤلميات 
دابير جوب اتخاذ تو و ة، مصحوبة باستحقاقات ضماف اجتماعي كافي أجازهمأجورة أو  إجازة مف

واجب حماية  ، كما أقرتحماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفاؿ والمراىقيف دوف أي تمييز
في أي عمؿ مف شأنو  غبلليـجعؿ القانوف يعاقب عمى است مع ،األطفاؿ والمراىقيف مف االستغبلؿ

 ،يعيضرار بصحتيـ أو تيديد حياتيـ بالخطر أو إلحاؽ األذى بنموىـ الطبإفساد أخبلقيـ أو اإل
الذيف لـ يبمغوىا في عمؿ  األطفاؿ غبلؿأف تفرض الدوؿ حدودا دنيا لمسف يحظر القانوف استب ذلؾو 

  .مأجور ويعاقب عميو
حؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمى مستوى مف ( مف العيد عمى 5 ونصت المادة الثانية عشر)

عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذىا تشمؿ التدابير التي يتعيف  ، وأفالصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو
المواليد ومعدؿ وفيات الرضع  ىخفض معدؿ موت ىالعمؿ عم: لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ
الوقاية مف و تحسيف جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، و  وتأميف نمو الطفؿ نموا صحيا،

ظروؼ التييئة  مع مكافحتيا،األمراض الوبائية والمتوطنة والمينية واألمراض األخرى وعبلجيا و 
 .مف شأنيا تأميف الخدمات والعناية الطبية لمجميع في حالة المرضالتي 

الدوؿ األطراؼ بحؽ كؿ فرد في  إقرار ( عمى  ( و الرابعة عشر )  ونصت المادتيف الثالثة عشر )
د احتراـ حقوؽ اإلنساف اإلنماء الكامؿ لمشخصية اإلنسانية والحس بكرامتيا وتوطي لغرض ،التربية والتعميـ

ستيدؼ التربية والتعميـ تمكيف كؿ شخص مف اإلسياـ بدور نافع في ت ، عمى أفوالحريات األساسية
ويتجسد ، البشريةمجتمع حر، وتوثيؽ أواصر التفاىـ والتسامح والصداقة بيف جميع األمـ ومختمؼ الفئات 

تاحتو مجانا لمجمب ذلؾ جعؿ و  تعميـ التعميـ الثانوي بمختمؼ أنواعووب يع،جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا وا 
تكثيفيا، إلى أبعد  وتشجيع التربية األساسية و التعميـ العالي متاحا لمجميع عمى قدـ المساواة تبعا لمكفاءة ، 
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إنماء شبكة  وضع و عمىوالعمؿ  ؤلشخاص الذيف لـ يتمقوا أو لـ يستكمموا الدراسة االبتدائية،لمدى ممكف 
، كما أقرت المادة مدرسية عمى جميع المستويات ومواصمة تحسيف األوضاع المادية لمعامميف في التدريس

أو األوصياء في اختيار مدارس ألوالدىـ وبتاميف تربية أولئؾ األوالد دينيا  اآلباءباحتراـ حرية  بإلزاـ الدوؿ
 . وخمقيا وفقا لقناعاتيـ الخاصة

أف يشارؾ في الحياة  :مف حؽ كؿ فرد والدوؿ األطراؼ بأن ( عمى إقرار2 مسة عشر )وتنص المادة الخا
فيد مف حماية المصالح المعنوية والمادية ستأف يو  أف يتمتع بفوائد التقدـ العممي وبتطبيقاتو،و  الثقافية،

بير التي تراعى الدوؿ األطراؼ في التدا ، عمى أفالناجمة عف أي أثر عممي أو فني أو أدبي مف صنعو
نماؤىما  ىذا ضماف ممارسةلستتخذىا  تتعيد الدوؿ نشرىما، واف الحؽ أف تشمؿ صيانة العمـ والثقافة وا 

تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا ، وأف لبحث العممي والنشاط اإلبداعيااألطراؼ في ىذا العيد باحتراـ حرية 
نماء االتصاؿ والتعاوف ال  .دولييف في ميداني العمـ والثقافةالعيد بالفوائد التي تجنى مف تشجيع وا 

ويبرز أثر اإلرىاب عمى ىذه الحقوؽ االجتماعية في طبيعة أعماؿ الكياف اإلرىابي القائمة عمى ضماف 
استمراريتو وانتشاره وذلؾ بتجنيده واستقطابو لممنخرطيف واألعضاء والمتعاطفيف مف طبقات المجتمع 

قصاة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، والعمؿ عمى نشر المختمفة وبالخصوص الطبقات الميمشة أو الم
األفكار المتطرفة التي تميز المرأة عف النسيج االجتماعي، واستغبلؿ حاجة األسر واألفراد والقصر لئلعانة 
والدعـ جراء تعطؿ العجمة االقتصادية، كما توظؼ الكيانات اإلرىابية حاجة الشباب لمعمؿ وذلؾ 

المستشرية وانعداـ فرص العمؿ وكذا ظاىرة التسرب المدرسي والميني بإغرائيـ باستغبلؿ ظروؼ البطالة 
 بكؿ السبؿ لبلنخراط في أعماليا اإلجرامية.

كما تستثمر الكيانات اإلرىابية في جيؿ األفراد وأميتيـ وانعداـ مستوى تعميمي مقبوؿ لدييـ يقييـ شر 
دؼ كؿ مف يعارضيا الرأي مف عمماء ومفكريف، الدعاية المغرضة ويرد عنيـ أفكارىا المتطرفة، وتستي

خمؽ وبث أسس الكراىية والضغينة والتفرقة بيف مكونات المجتمع  إلىوتسعى كذلؾ التنظيمات اإلرىابية 
 الواحد باستغبلؿ الديف والمعتقد لجمب المتعاطفيف وتحييد المعارضيف والمتنوريف. 

أىدافيا وتكتيكاتيا،  شاطاتيا اإلرىابية لتوظيفيا فيما يخدـوتستغؿ الكيانات اإلرىابية العمـ والثقافة في ن
والكيمياء واالتصاالت والجغرافيا وعموـ الحرب واالنترنيت كميا مستغمة مف طرؼ  فعمـو اإللكترونيؾ

الجماعات اإلرىابية ألغراضيا اإلرىابية، وثبت استعماليا ألحدث التجييزات والمعدات التي تتطمب قدرا 
مع إيديولوجيتيا  تتبلءـعاليا مف المعرفة والتأىيؿ، وتستيدؼ الجماعات اإلرىابية كؿ الثقافات التي ال 

بادتيـ كما حدث لبعض الطوائؼ في العراؽ وسوريا، وتطمس معالـ  فتقوـ بتكفيرىا واستعباد أتباعيا وا 
ى جاىدة لنشر ثقافة الوالء التاريخ والحضارة التي تعتقد أنيا تتعارض مع معتقداتيا األصولية، وتسع

 واستبعاد روح النقد مف النفوس. 
سنو لتشريعات حقوق اإلنسان في سياق معايير ب المشرع الوطني التزامالمبحث الثاني: مدى 

 اإلرىاب. كافحةم
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 متيا لمضوابط والمعاييرتشريعات مكافحة اإلرىاب ومدى مبلءاستميـ المشرع الجزائري أسس وضع 
الدستورية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف مف القانوف الدولي وبالخصوص مف الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف 
واالتفاقيات ذات الصمة كما رأينا، وكذلؾ مف الوثائؽ والنصوص الدستورية ذات األبعاد التأسيسية 

في "الكتمة الدستورية لمدولة الجزائرية والحاكمة لمضموف وطبيعة العقد االجتماعي الوطني والمنضوية 
ـ( تنص عمى أف مقاومة الشعب الجزائري ضد 0202الوطنية"، فديباجة الدستور الجزائري )تعديؿ 

المحاوالت العنيفة التي ىددت وحدة واستقرار الدولة عززت مف تمسكو بقيـ التسامح والسمـ وقرر 
والمصالحة الوطنية التي أعطت بفضؿ إيمانو وتمسكو الثابت بوحدتو وبكؿ سيادة تحقيؽ سياسة السمـ 

ثمارىا وىو مصمـ عمى الحفاظ عمييا، وأف الشعب عاـز عمى جعؿ الجزائر في منأى عف الفتنة 
والعنؼ وكؿ تطرؼ وعف خطابات الكراىية وكؿ أشكاؿ التمييز مف خبلؿ ترسيخ قيمو الروحية 

زائري يعتز بجيشو الوطني والحضارية القائمة عمى الحوار والمصالحة واألخوة، كما أف الشعب الج
والشعبي ويديف لو بالعرفاف عمى ما بذلو في سبيؿ الحفاظ عمى الببلد مف كؿ خطر خارجي وعمى 
مساىمتو الجوىرية في حماية المواطنيف والمؤسسات والممتمكات مف آفة اإلرىاب، وتكرس ىذا التوجو 

ؤولية ضماف أمف األشخاص ( مف الدستور التي وضعت عمى عاتؽ الدولة مس02في نص المادة )
والممتمكات، وفي الفضؿ الثاني مف الدستور المتعمؽ بالواجبات المفروضة عمى األفراد والمجتمع نص 
المشرع الدستوري عمى واجب كؿ مواطف في أف يحمي ويصوف استقبلؿ الببلد وسيادتيا وسبلمة ترابيا 

قب بكؿ صرامة عمى الخيانة والتجسس الوطني ووحدة شعبيا وجميع رموز الدولة، واف القانوف يعا
، ومنيا الجرائـ اإلرىابية المنصوص عمييا وعمى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولةوالوالء لمعدو 

 مكرر( مف قانوف العقوبات. 28طبقا لنص المادة )
وعميو ومف خبلؿ ىذا المبحث سندرس نطاؽ استجابة المشرع الوطني بمعايير حقوؽ اإلنساف عند 

 أوليما متعمق بنطاق الحقوق المدنية والسياسية: مطمبينسنو لتشريعات مكافحة اإلرىاب مف خبلؿ 
ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب، والمطمب الثاني يتضمن دراسة نطاق الحقوق االقتصادية  الدستورية

 ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب. الدستورية واالجتماعية والثقافية
 
 الحقوق المدنية والسياسية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب. نطاق المطمب األول:  

 2 صادقت عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية في كما رأينا سمفا فإف الجزائر 
 ـ929  أوؿ دستور قانوف تعددي وديمقراطي في الببلد سنة اعتمادىاـ، وذلؾ بعد 929 ماي 

وتخمت بذلؾ الجزائر عف نيجيا الدستوري السابؽ  ف نفس السنة،يفري مف  5 استفتاءبواسطة 
ـ التي ىيمف عمييا الحزب الواحد الطبلئعي الحاكـ، 2 9 ـ و 92 المتمثؿ في دساتير البرامج: 

ـ الذي سمي "ميثاؽ الجزائر" الصادر عف مؤتمر  92 ": األوؿ في وطنيالميثاؽ "ال مع وضع
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ـ الذي تـ االستفتاء عميو في 2 9 نتائجو، والثاني ميثاؽ  مداعتحزب جبية التحرير الوطني الذي 
يديولوجية تضمف برنامج وتالدستور  وىي المواثيؽ التي تسمو عمى ـ،2 9 جواف   5  الحزبوا 

يعد الدستور أحد األىداؼ الكبرى المسطرة في الميثاؽ الوطني، وىو المصدر  االشتراكية، كما
المصدر اإليديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات  وىولة، و األساسي لسياسة األمة وقوانيف الد

الميثاؽ الوطني مرجع أساسي أيضا ألي تأويؿ  ، ويعتبرالحزب والدولة عمى جميع المستويات
( CCPR/C/62/Add.1ـ قّدمت الجزائر تقريرىا األولي ) 99 أفريؿ  2وفي ، (1)رألحكاـ الدستو 

( مف العيد الدولي لمحقوؽ 9 إلى  52المنشئة بموجب المواد )إلى المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف 
المدنية والسياسية، الذي نظرت فيو في دورتيا السابعة واألربعيف في أثناء جمساتيا المنعقدة بتاريخ 

، لتتقيد بذلؾ بأحكاـ الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف وتعمف اعترافيا (2)ـ995  مارس  5و 52
ـ عمى اإلعبلف العالمي لحقوؽ  92 ية لحقوؽ اإلنساف بعد موافقتيا سنة الصريح بالمبادئ الدول
 مف الدستور. (  )اإلنساف بموجب المادة 

 الفرع األول: الحقوق الدستورية المدنية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.
 الحؽ المدني ىو امتياز وحصانة واجبة النفاذ يحمييا القانوف، والذي إذا تـ التدخؿ فيو 

التعرض لو أو إىداره مف قبؿ شخص آخر أو كياف آخر يؤدي إلى ترتيب لوقوع الضرر، وغالبا أو 
يحدث التمييز عندما يتـ إنكار الحقوؽ المدنية لمفرد أو التدخؿ فييا بسبب عضوية الفرد في  ما

 سنت العديد مف الواليات القضائية تشريعات لمنع التمييز عمى أساس مجموعة أو فئة معينة، وقد
العرؽ، والجنس، والديف، والسف، والموف، والقيود الجسدية )اإلعاقة(، واألصؿ القومي، وفي بعض 

تشير الحقوؽ المدنية إلى األحكاـ القانونية و  الحاالت لمنع التمييز عمى أساس التوجو الجنسي،
ساوية وال التي تنبع مف مفاىيـ المساواة أساسا، فالحقوؽ المدنية ىي شكؿ المواطنة الحرة والمت

، ومف ناحية أخرى تشير الحرية المدنية 3يمكف أف يتـ إنكارىا بشكؿ شرعي عمى أي شخص كاف
عمى سبيؿ المثاؿ الحؽ في حرية التعبير ىو ، فإلى الحريات الشخصية التي تضمنيا وثيقة الدستور

  .حرية مدنية
دي أو الجسدي أي مف طائفة وىو مف الحقوؽ المتعمقة بكياف اإلنساف الما الحق في الحياة: -أوال

الحقوؽ المتعمقة بجسد اإلنساف وسبلمة قواه البدنية والعقمية، ويعنى بو الحفاظ عمى حياة اإلنساف 
الييئات إنياء حياة اإلنساف كما ال  ومنع حرمانو منيا، بحيث يحظر عمى كافة األشخاص أو

                                                           
 ـ.2 9 مف دستور  2ـ، وديباجة ونص المادة  92 مف دستور  52و  5،  5أنظر المواد  1

2
 U.N. Doc, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Country: Algeria,  

CCPR/C/79/Add.1, Year of exam: 1992. Source: Human rights library, University of Minnesota, USA. 
3  Christopher Green, Equal Citizenship, Civil Rights, and the Constitution, Routledge research in 

constitutional law, Taylor & Francis, New York, USA, Year: 2015, P: 5-   
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درة الخالؽ، وال يجوز التنازؿ عف ىذا يستسيغ القانوف إنياء اإلنساف لحياتو ألف إنياء الحياة مف ق
الحؽ بأي شكؿ كاف، حتى واف كاف ذلؾ في مصمحة الفرد كالقتؿ الرحيـ لمميؤوس مف شفاءه، 
ويثبت ىذا الحؽ حتى قبؿ الوالدة مف خبلؿ حظر اإلجياض وتقرير التعويض في حالة الوالدة حيا 

ياؾ الجثة أو التمثيؿ بيا أو إخراجيا كما يستمر ىذا الحؽ حتى بعد وفاة الشخص بتقرير حرمة انت
فيذ حكـ اإلعداـ المأمور ، وىو ليس بالحؽ المطمؽ إذ ترد عميو استثناءات مف بينيا تن(1)مف القبر
، أو المشاركة في الحروب والنزاعات المسمحة التي تتـ تحت واليات قوانيف الحرب وكذلؾ بو قضاء

 س بصيغة التناسب.الحاؿ بالنسبة لحالة الدفاع الشرعي عف النف
ذ ينص التعديؿ الدستوري ) ـ( في ديباجتو عمى أف الشعب الجزائري يعبر عف تمسكو 5252وا 

ـ واالتفاقيات 2 9 بحقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 
( 2 لمادة )الدولية التي صادقت عمييا الجزائر، وعمى رأسيا الحؽ في الحياة الذي نصت عميو ا

مف الدستور بتأكيدىا باف الحؽ في الحياة لصيؽ باإلنساف ويحميو القانوف وال يمكف أف يحـر احد 
منو إال في الحاالت التي يحددىا القانوف، ىذا وقد صوتت الجزائر لصالح قرار الجمعية العامة 

 2 الصادر بتاريخ  الخاص بوقؼ العمؿ بعقوبة اإلعداـ 2 لؤلمـ المتحدة المنعقدة في دورتيا اؿ
، وعمميا يعد إدراج ىذا البند ضمف أحكاـ الدستور الجزائري ألوؿ مرة منذ (2)ـ5252ديسمبر 
ـ وتصويت الجزائر عمى قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سالؼ الذكر وكذلؾ  92 دستور 

خميا نيائيا عف إقرار الشعب الجزائري لممصالحة الوطنية إلغاءا لعقوبة اإلعداـ وبدرجة أقؿ ت
تنفيذىا، إال أف قانوف العقوبات الجزائري ال زاؿ ينص عمى عقوبة اإلعداـ فيما تعمؽ بجرائـ 

كسبيؿ لردع ىذا النوع مف الجرائـ التي أساس نشاطيا اإلجرامي يقـو عمى إزىاؽ  (3)اإلرىاب
 األرواح.

ويطرح السؤاؿ فيما إذا كانت األوامر والقرارات المتعمقة بما إذا كاف استخداـ القوة المميتة ينتيؾ 
الحؽ في الحياة بشكؿ عاـ عمى استيفاء عدد مف المعايير الدستورية، إذ تنشأ التعقيدات القانونية 

وليذا والجغرافية،  عندما يحدث نشاط لمدولة في إطار مكافحة اإلرىاب في حدود واليتيا القانونية
أىمية خاصة فيما يتعمؽ بإبعاد أفراد مف أراضي الدولة في محاولة إلخراجيـ مف واليتيا القانونية 

                                                           
، مؤسسة الشباب الجامعي، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، ج ـ ع، النظم السياسية والحريات العامةعمي الميث، أبو اليزيد  1

 . 9 ، ص925 سنة 

، وقؼ  2 -2 ، المجنة الثالثة، تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا، القرار رقـ 2 األمـ المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  2
 .A/RES/75/183التوثيقي:  العمؿ بعقوبة اإلعداـ، المرجع

ـ المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ 922 جواف2المؤرخ في  22 -22مف األمر رقـ   مكرر  2و  مكرر  2المادة  3
 والمتمـ.
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)حؽ المتابعة( وما يصاحب ذلؾ مف التزامات في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، إذ أف تواجد إرىابييف في 
ية القضائية لمجزائر تمتد إلى ما يطرح قضية ما إذا كانت الوالإقميـ دولة مجاورة حدوديا لمجزائر 

وراء الحدود الوطنية عندما يتعمؽ األمر بحاالت اإلرىاب الدولي والمساس بحؽ الحياة الخاص 
باإلرىابييف ومف في محيطيـ ويبدو أف ىيئات المعاىدات الدولية التي درسناىا سابقا تقبؿ بيذا 

المبدأ عندما تمارس الدولة )الجزائر(  االمتداد وتوافؽ عمى أف الوالية القضائية تسري مف حيث
السيطرة الفعمية عمى اإلقميـ المجاور / أو عمى األشخاص بشرط توافر عنصر التيديد المباشر وأف 
يكوف التنظيـ اإلرىابي قد نشط داخؿ الحدود الوطنية أو يكوف بصدد المساس بمصالح الجزائر 

اؿ التي تقـو بيا دولة ما في ممارسة واليتيا نطاؽ العيد يمتد إلى األعم، بمعنى أف (1)الحيوية
 القضائية خارج إقميميا.

ويشكؿ القتؿ باالستيداؼ باستعماؿ الطائرات المسيرة أو القتؿ عف بعد بواسطة التحكـ باألقمار 
الصناعية أحد التدابير الفعالة في محاربة اإلرىاب لكنيا قد تيدد الحؽ في الحياة مباشرة 

راد القريبة مف األىداؼ المراد قتميا كأفراد العائمة واألطفاؿ والشيوخ والنساء وبالخصوص حياة األف
، ولـ تضمف تدابير الدولة لمكافحة اإلرىاب تيديد عدد مف حقوؽ اإلنساف األساسيةوالعبيد، إذ ت

اإلجراءات المصممة لحماية حقوؽ اإلنساف مف اإلرىاب وسقطت عمى جانب الطريؽ مع تقاـو 
في "الحرب عمى اإلرىاب"، وكاف آلليات مكافحة اإلرىاب تأثير عميؽ في الحد مف إعبلف البدء 

حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، إال أف الدولة إذا كانت ال تمتثؿ لمقانوف الدولي ومعايير حقوؽ 
 اإلنساف في التعامؿ مع اإلرىابييف قد تؤدي  مف خبلؿ أفعاليا إلى زيادة اإلرىاب في نطاؽ واليتيا

   .القضائية
 ومف ثـ فإف الدولة تواجو تحدًيا كبيرا في جيودىا لمنع األعماؿ اإلرىابية التي غالًبا ما ترتكبيا

الجيات فاعمة غير حكومية تعمؿ في مجموعات صغيرة بيف شبكات عنقودية منفصمة لدييا القدرة 
المستقرة تزيد جممة  عمى ارتكاب فظائع واسعة النطاؽ بأقؿ قدر مف الموارد، ىذه العوامؿ غير

المخاطر التي تتعرض ليا الدولة ومواطنييا مف خبلؿ التغطية عمى الجيود المبذولة لتحديد األفراد 
ومع تراكـ اآلثار المترتبة عمى الكشؼ عف التيديدات اإلرىابية المحتممة  المرتبطيف باإلرىاب،

وسائؿ التواصؿ االجتماعي يتـ مف خبلؿ اإلنترنت و  والعمؿ عمى منع حدوث جرائـ إرىابية،
التشيير لصالح ىذه الجرائـ ومرتكبييا، مما ينقؿ األحداث عمى الفور إلى عامة الناس ويغذي ثقافة 

يؤدي إلى ممارسة ضغط ىائؿ  تقديـ التقارير اإلعبلمية عمى مدار الساعة طواؿ أياـ األسبوع، مما
                                                           

1
 Robert K. Goldman, Extraterritorial Application of the Human Rights to Life and Liberty Including 

Habeas Corpus during Situations of Armed Conflict, American University Washington College of Law, 

Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Edward Elgar Publishing LimitedYear:2013, Pp:104- 24  
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ييا القدرة عمى التصرؼ بسرعة وبقوة ، ولكف إلظيار أف لد(1)عمى سمطات الدولة ليس فقط لمعمؿ
مميتة لحماية حياة المواطنيف، ففي مثؿ ىذه األوقات نادًرا ما تتصرؼ السمطات بروية وىدوء 
وكياسة وتكوف ردود أفعاليا غير متناسبة مع وقع الفعؿ، فغالًبا ما تفشؿ الدولة في تحقيؽ التوازف 

اة في سياؽ مكافحة اإلرىاب، مما ييدد بإعاقة بيف حقوؽ اإلنساف ومتطمبات األمف والحؽ في الحي
نفس الحقوؽ التي تدعي الدولة حمايتيا، إذ يجب عمى مف سيؤمف حريتو أف يحرس عمى عدوه مف 
الظمـ، فإذا كاف اإلرىاب يعتبر تيديًدا حقيقًيا وقائًما لمغاية إال أف ذلؾ ال ينفي التزامات الدولة 

ـ الحقوؽ والحريات األساسية وحمايتيا والحفاظ عمييا وعمى رأسيا المحمية واإلقميمية والدولية باحترا
، كما يجب تطبيؽ جيود مكافحة اإلرىاب في أضيؽ ىامش تقدير ممكف دوف (2) الحؽ في الحياة

   .المساومة عمى الفعالية واحتراـ القيود المتعمقة بنطاؽ االستثناءات مف ىذه الحماية
ويعنى بيا الحؽ في السبلمة الجسدية، حظر التعرض لمتعذيب والمعاممة والعقوبة القاسية:  -ثانيا

وىو مف الحقوؽ المتعمقة بشخص اإلنساف نفسو أي كيانو المادي البدني والعقمي مف المساس 
واالعتداء عمى حرمة جسـ اإلنساف وحرمانو مف التمتع بالحماية القانونية الخاصة بو، بحيث ال 

التعرض ليذه السبلمة باإليذاء ال بالضرب أو بالتعذيب أو بالجرح أو بالبتر أو بإحداث يجوز 
عاىة بو، أو بتعريض الصحة العقمية والذىنية والنفسية لمفرد لبلنتياؾ أو إخضاعو لمتجارب الطبية 
أو العسكرية، وحؽ السبلمة الجسدية ليس مظيرا ايجابيا يخوؿ صاحبو حؽ االقتضاء مف الغير 

نما يفرض كواجب وعمى الغير احترامو وىو مف الحقوؽ لمطمقة التي ال يرد عمييا ف حسب وا 
االستثناء حتى واف أجاز الفرد ذلؾ عمى نفسو، فيما عدا إنقاذ شخص آخر بالتبرع بعضو جسدي 

، وينص الدستور الجزائري في مادتو (3)أو مرض شخص يتطمب بتر احد أعضاءه أو جزء منو
ولة الجزائرية تقـو عمى مبادئ ضماف الحقوؽ والحريات، وبأف القانوف يعاقب ( عمى أف الد2 )

( منو، وأف الدولة مسؤولة 52السمطة وفقا لنص المادة ) استعماؿالنفوذ والتعسؼ في  استغبلؿعمى 
( لتنص عمى "ضماف الدولة عدـ 9 (، وجاءت المادة )52عمى أمف األشخاص تبعا لنص المادة )

نساف، وحظر أي عنؼ بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، ويعاقب القانوف انتياؾ حرمة اإل
يقؼ اإلرىاب نسانية أو الميينة واالتجار بالبشر"، ىنا إيب وعمى المعامبلت القاسية والبلعمى التعذ

وحقوؽ اإلنساف عمى مفترؽ الطرؽ، إذ أف وحشية الجرائـ اإلرىابية وأساليب اإلرىابييف المعتمدة 
ياؾ كرامة اإلنساف وممارسة التعذيب والتنكيؿ والذبح وبتر األعضاء واإلجياض والتنكيؿ في انت
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بالجثث وكؿ الممارسات البشعة في حؽ أجساد الضحايا باستعماؿ العنؼ الشديد والقاسي واستعباد 
البشر والمتاجرة فييـ وفي أجسادىـ وأعضاءىـ، اختبرت إجراءات مكافحة اإلرىاب التوتر القائـ 

ومع ذلؾ  يف ىاتيف المنطقتيف، فالقانوف الوطني ومف وراءه القانوف الدولي يدينوف ىذه االنتياكات،ب
عمى الرغـ مف  يبدو أف آلياتو تابعة لنظاـ قانوني بدائي وغير عممي مع قيود واضحة عمى فعاليتو،
تطيع بمفرده حؿ أف القانوف يعد في حد ذاتو وسيمة رئيسية لتطوير الحموؿ، إال أف القانوف ال يس

كؿ المشاكؿ، لذلؾ فإف فعالية القانوف في تنظيـ سموؾ الدولة والجيات الفاعمة الوطنية والدولية 
األخرى في الظروؼ العممية لمكافحة اإلرىاب، ىي موضع تساؤؿ مف قبؿ الكثيريف مف 

ذ المختصيف رجاؿ القانوف وكذلؾ مف باقي األفراد،  انوف حوؿ يتـ نشر فكرة مدى فاعمية القوا 
تأطير ممارسات الدوؿ والجماعات واألفراد وانخراطيا في أعماؿ غير قانونية دولًيا دوف أية ضوابط 

مف قبؿ آليات الرقابة والتقصي الداخمية واإلقميمية والمنظمات الدولية إذ بالرغـ مف  ـعمى سموكياتي
ويشمؿ ىذا السموؾ  انوني،ذلؾ فاف الجيتيف الدولة واإلرىابييف ينشطوف عمميا خارج أي نظاـ ق

المشتبو بيـ دوف محاكمة، واستخداـ التعذيب وما يصاحبو مف  فغير المشروع اعتقاؿ اإلرىابيي
معامبلت قاسية وميينة في "الحرب ضد اإلرىاب" لمحصوؿ عمى المعمومات وبسرعة، والمجوء دوف 

 ي الدوؿ القائمة بدعـ عوائؽ إلى العنؼ العشوائي ضد المدنييف مف قبؿ الجماعات الموجودة ف
نكار الحقوؽ اإلجرائية والموضوعية(1)أو بدوف دعـ حكومة دوؿ أخرى لممحتجزيف وغيرىا مف  ، وا 

تشكؿ في مجمميا أعماؿ غير قانونية ضروب المعاممة القاسية والميينة لمكرامة اإلنسانية، 
ونتيجة لذلؾ ُينظر إلى القانوف عمى أنو فشؿ في أحد أىدافو ، وانتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف

الرئيسية المتمثمة في الحفاظ عمى مجتمع منظـ حيث يتـ حماية الضعفاء مف األعماؿ التعسفية 
الحؽ في عدـ التعرض لمتعذيب ىو حؽ عالمي يحكمو القانوف الدولي والقانوف الداخمي ، فلؤلقوياء

باحتجاز غير و، يسمح القانوف لمجرد الشبية في العبلقة اإلرىابية عمى ىذا النحو  لحقوؽ اإلنساف
يمكف احتجاز "اإلرىابي المشتبو بيـ فقط ألغراض االستجواب وجمع المعمومات اإلستخبارية، كما 

الدولي" المشتبو بو بغض النظر عف حقيقة أف إبعاده أو مغادرتو الجزائر يحظرىا القانوف الدوؿ، 
ـ األجيزة األمنية لمدولة تقنيات متقدمة لمحصوؿ عمى معمومات مف ىؤالء وتثار مسالة استخدا

عمى افتراض  ستخداـ أجيزة كشؼ الكذب وأمصاؿ الحقيقة والتنويـ المغناطيسي والبرمجة الذىنيةاك
التي تصطدـ بمبدأ سبلمة األدلة المستقاة ، وىي التدابير (2)أف االحتجاز لبلستجواب أمر ضروري
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و أو المحتجز وكذلؾ عدـ جواز إجبار الشخص أف يقدـ أدلة ضد نفسو، ويزداد مف المشتبو في
إذا كاف مف  بخصوص الحاالت التي يسمح فييا باحتجاز األطفاؿ لغرض السؤاؿالتساؤؿ إلحاحا 

وىؿ يمكف استخداـ  المحتمؿ أف مثؿ ىذا الطفؿ سيرتكب أو يرتكب أو ارتكب جريمة إرىابية
( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ،   ىي الممارسات التي تتنافى مع المادة )تقنيات االستنطاؽ معو، و 

تطبيؽ ىذه األنواع مف  ألف وأف سف بعض ىذه اإلجراءات يضع حماية حقوؽ اإلنساف في معضمة
، وىي نسانيةإوالمعاممة السيئة والميينة والبلتشريعات مكافحة اإلرىاب يسيؿ جريمة التعذيب 

( مف قانوف العقوبات الجزائري  9الوضعيات التي يمكف أف تحدث في حاؿ تطبيؽ أحكاـ المدة )
التي تسمح لمحكومة بموجب مرسـو تصدره أف تخضع األفعاؿ التي ترتكب ضد أمف الدولة الحميفة 

اء في أو الصديقة لمجزائر لكؿ أو لبعض األحكاـ الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمف الدولة سو 
( مف قانوف العقوبات الجزائري كؿ مجـر ميما كاف 525وقت الحرب أو السمـ، وتعاقب المادة )

مكرر( مف   52وصفو استعمؿ التعذيب أو ارتكب أعماال وحشية الرتكاب جنايتو، وعرفت المادة )
محؽ قانوف العقوبات التعذيب بكونو كؿ عمؿ نتج عنو عذاب أو ألـ شديد جسديا كاف أو عقميا ي

 ( كؿ مف يمارس  مكرر  52عمدا بشخص ما ميما كاف سببو، كما تعاقب المادة )
أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب عمى شخص، وبالنسبة لممارسة التعذيب أو التحريض عميو 

  اعترافاتأو األمر بو مف طرؼ أعواف الدولة وموظفييا لغرض الحصوؿ عمى 
( مف قانوف العقوبات، 5مكرر 52ولوف بنص المادة )أو معمومات أو ألي سبب آخر فيـ مشم
النص عمى صفة الرسمية وصيغة القبوؿ أو الموافقة  إلىبالرغـ مف أف ىذه المادة العقابية تفتقر 

الصريحة أو الضمنية ضمف اليـر القيادي أو الرئاسي، وكذلؾ تفتقر لحالة الشخص الثالث إذا كاف 
الج ىذه المادة حالة الوكيؿ الحكومي، أما بخصوص تنفيذ التحريض صادرا عف الموظؼ كما لـ تع

نظاـ الحبس االنفرادي ليبل ونيارا وال  إلىالعقوبات المحكـو بيا فإف المحكـو عميو باإلعداـ يخضع 
طبقا لنص المادة  االنفراديسنوات في نظاـ الحبس  2يمكف النظر في ىذا النظاـ إال بعد مرور 

وف الجزائري، كما أف عقوبة اإلعداـ ال تنفذ إال بعد رفض طمب ( مف قانوف تنظيـ السج 2 )
المحكـو  إلى( مف نفس القانوف، وأف رفض طمب العفو ال يبمغ 22 العفو بحسب نص المادة )

أحد المكونات األساسية لمتعذيب ىو عنصر تعمد عميو باإلعداـ إال عند تنفيذ العقوبة، والحاؿ أف 
ض الحصوؿ عمى معمومات أو اعتراؼ ويمكف ليذا التعذيب أف يمتد إلحاؽ األلـ أو المعاناة بغر 

حتى عند تنفيذ العقوبة وخاصة الجانب العقمي والنفسي منيا إذ لـ تحصؿ الحكومة عمى المعمومة 
لكن ضمنًيا لن يكون ىناك انتياك لمحق في عدم التعرض لمتعذيب إذا لم تكن التي تبحث عنيا، 

مف فرد أو شخص ثالث )الوسيط في ممارس  أو "اعتراف" ومات"ىناك "نية" "لمحصول عمى معم
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لذلؾ فإف فاعمية القانوف فيما يتعمؽ بجريمة التعذيب ىي محؿ نقد  التعذيب أو التحريض عميو(،
شديد، إذ ينبغي دمج الحؽ في التزاـ الصمت صراحًة في مجموعة القانوف الوطني والدولي لحقوؽ 

أنو مكرس أو غير منصوص عميو في معظـ أحكاـ القانوف اإلنساف، بصرؼ النظر عف حقيقة 
الجنائي لمدولة بالنظر إلى حقيقة أف القصد الرئيسي لمتعذيب ىو الحصوؿ عمى المعمومات، فإف 

عندىا  ،الحؽ الصريح في التزاـ الصمت يصبح جزًءا ال يتجزأ مف الحؽ في عدـ التعرض لمتعذيب
متعذيب والحؽ في التزاـ الصمت بأنيما حقيف يمكف منطقيا وصؼ الحؽ في عدـ التعرض ل

سيؤدي االلتزاـ بالحؽ في التزاـ الصمت  في نياية المطاؼ إلى تعزيز احتراـ الحؽ  متكامبلف، إذ
في عدـ التعرض لمتعذيب، وىكذا فإنو ال ينبغي أف يكوف الحؽ في التزاـ الصمت حًقا ضمنًيا، 

ف الداخمي لمدولة وبموجب القانوف الدولي لحقوؽ ولكف يجب أف يكوف حًقا صريًحا بموجب القانو 
 .(1)اإلنساف كذلؾ

مف حيث الجوىر، فإف الحؽ في التزاـ الصمت والحؽ في عدـ االعتراؼ تحت التعذيب كبلىما 
يمنع المحقؽ مف الحصوؿ عمى معمومات مف المشتبو فيو أو المتيـ عف طريؽ تحدي إرادة ذلؾ 

في الجرائـ اإلرىابية، وضمنًيا يحؽ لمشخص المتيـ أو المشتبو المشتبو بو أو المتيـ وبالخصوص 
، ويجب أال يجبر القانوف أو يكره المتيـ عمى إفشاء أي معمومات أو معطيات (2)فيو التزاـ الصمت

ال شؾ فيو أف التحقيؽ في الجرائـ اإلرىابية يمثؿ تحديات خطيرة لمجيات ، ومما ضد إرادتو
مف المتفؽ عميو أف القانوف الداخمي  خاطر إساءة معاممة األبرياء،الحكومية، وقد تشمؿ ىذه الم

والدولي ليس نظاًما قانونًيا مثالًيا، ولكف في الوقت نفسو كاف مف الممكف أف يكوف االنتياؾ 
الصارخ لحقوؽ اإلنساف ولمحؽ في السبلمة الجسدية بالخصوص أسوأ في غياب أي قانوف يتضمف 

لذلؾ عند النظر في فعالية اآلليات الحمائية الدولية وحتى  .إلنسافآليات الحد األدنى لحقوؽ ا
اإلقميمية في القانوف الداخمي سيكوف مف المضمؿ النظر إلى فعاليتيا بما يتماشى مع نظاـ القانوف 

يوجد انقساـ جوىري بيف النظاميف، فعمى سبيؿ المثاؿ ُيستمد القانوف الداخمي في المقاـ  الوطف،
( مف الدستور، وكذا    يع القوانيف التي تبادر بيا الحكومة طبقا لنص المادة)األوؿ مف مشار 

( منو، وبالتالي فإف البرلماف المشرع 5  رئيس الجميورية الذي يمكنو يشرع بأوامر طبقا لممادة )
(، األمر الذي ُينظر إليو عمى أنو المختص    األصيؿ يجد مزاحمة شرسة عمى ميدانو )المادة 

مف قبؿ النظاـ السياسي الذي ىو المخاطب األوؿ بالقانوف، وفي الظروؼ التي تتمتع فييا  قانونًيا
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نفاذه سيكوف األمر مختمًفا  السمطة الحاكمة بالسمطة والقدرة العممية والقانونية عمى سف القانوف وا 
بة بشكؿ كبير عف النظاـ المرغوب لمقانوف الوطني والذي سيعتمد بشكؿ أكبر عمى ممارسات قول

التنظيـ في شكؿ تشريع )اإلحالة( وىذا لغرض السيطرة عمى المواطنيف، والثابت أيضا أف المشرع 
الدستوري الجزائري قاـ بإسقاط مبدأ ركيف مف حقوؽ اإلنساف الجوىرية وىو أف جريمة التعذيب بكؿ 

 صوره وأشكالو ال تسقط بالتقادـ.
  عدـ جواز حرماف فرد مف حريتووالمقصود بو حق الفرد في الحرية واألمن:  -ثالثا

الحرية لصيقة ف أو احتجازه تعسفا، توقيفو أو اعتقالو أو تقييدىا بغير موجب قانوني، كما يحظر
 أماففي  والحياة ضمف المجتمع الفرد في العيش ، أما األمف فيو حؽباإلنساف وطبيعية فيو

 مف الترويع  حماية نفس اإلنسافوىذا بواسطة  رىبو أوواطمئناف مف دوف خوؼ 
وعدـ اتخاذ  أو تفتيشو بشكؿ تعسفي أو حبسو اختطافووعدـ جواز القبض عميو أو ، أو التخويؼ

بحؽ الفرد في الحرية فإف اإلقرار  وعميو ،(1)أي تصرؼ يمس بأمف الفرد الشخصي إال طبقا لمقانوف
منع تعدي بيدؼ  اضيلرقابة الق أساسا خضعت قانونية صمبةوجود ضمانات  تطمبيواألمف 

  .الحؽ إال في األحواؿ المبينة في القانوفعمى ىذا السمطة العامة 

الحضارات اإلنسانّية الُمعاِصرة، ترجوىا ، و األمـ والشعوبغاية تسعى إلييا واألمف ىو بحد ذاتو 
 ُمختمؼ الشرائع السماوّية حثَّت عمى وجود األمف باعتباره ضمانًا لتطوُّر واستمرارّية فكما أ
البشرية، والثابت أف التزاـ الدولة بيذه الحقوؽ ىو التزاـ بتحقيؽ النتيجة وليس التزاـ  تمعاتالُمج

  .(2)ببذؿ العناية
الشعب الجزائري ناضل وقد نص الدستور الجزائري في ديباجتو عمى ىذا الحؽ بالتأكيد عمى أف: "

واستقاللو الوطنيين ويعتزم ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وىو متمسك بسيادتو 
( الخاصة   ، أما المادة )أن يبني بيذا الدستور مؤسسات أساسيا.... ضمان الحرية لكل فرد"

ال يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إال بموجب " :باألمف القانوني فقد نصت عمى أنو
لوطنية وكذا تمك الضرورية قانون وألسباب مرتبطة بحفظ النظام العام واألمن وحماية الثوابت ا

لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسيا الدستور وفي كل األحوال ال يمكن أن تمس ىذه القيود 
( مف الدستور لتقر الحؽ في الحرية بتأكيده أنو:   "، وجاءت المادة )بجوىر الحقوق و الحريات

وطبقا لألشكال التي نص ال يتابع احد وال يوقف أو يحتجز إال ضمن الشروط المحددة بالقانون "
                                                           

، دار أبو المجد لمطباعة، الجيزة، ج ـ في دائرة حقوق اإلنسان، الحماية القضائية لحقوق اإلنسانر احمد جاد، منصو  1
 . 2 ـ، ص 99 ع، سنة 

2
 Zyberi.G, the International Court of Justice and Applied forms of Reparation for International Human 

Rights and Humanitarian Law Violation, Utrecht law review volume: 7, Issue: 1, Year:2017, Pp:204-2    
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عمييا، يتعين إعالم كل شخص موقوف بأسباب توقيفو، الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد 
 . القانون أسبابو ومدتو وشروط تمديده، يعاقب القانون عمى أعمال وأفعال االعتقال التعسفي"

 جوىريةركيزة تبر يعو الذي يعد أساس العيش المشترؾ في اطمئناف وسكينة، األمف أما الحؽ في 
وتضمف  قدراتيا، حيث تؤسس وتعمؿ عمى ضماف استمراريتو لتعمقيا بوجوده تقـو عمييا المجتمعات

ىذا وجاء في ديباجة الدستور: "يكفؿ إرساء األمف المستداـ فييا،  بواسطة تنميتياسبلمتيا و 
الديمقراطي"، كما الدستور الفصؿ بيف السمطات والتوازف بينيا .... وضماف األمف القانوني و 

"دور الجيش الوطني الشعبي سميؿ جيش التحرير الوطني عمى  إلىتضمنت الديباجة إشارة 
مساىمتو الجوىرية في حماية المواطنيف والمؤسسات والممتمكات مف آفة اإلرىاب"، ونصت المادة 

يؽ ( منو عمى "أف تسير الدولة عمى: ضماف بيئة سميمة مف أجؿ حماية األشخاص وتحق 5)
( منو عمى "مسؤولية الدولة عمى أمف األشخاص والممتمكات"، وحتى 52رفاىيـ"، وأكدت المادة )

( منو عمى أف "تعمؿ الدولة عمى حماية حقوؽ 59الجزائرييف المقيميف بالخارج فقد أكدت المادة )
بمداف المبرمة مع  واالتفاقياتالقانوف الدولي  احتراـالمواطنيف في الخارج ومصالحيـ في ظؿ 
( منو عمى أف "تمـز األحكاـ الدستورية ذات الصمة   االستقباؿ أو بمداف اإلقامة"، ونصت المادة )

بالحقوؽ األساسية والحريات العامة وضماناتيا جميع السمطات والييئات العمومية"، ونصت المادة 
تمتع كؿ أجنبي ( عمى حؽ األجانب بالتمتع باألمف كحاؿ المواطنيف وذلؾ بالنص عمى أنو "ي22)

يتواجد فوؽ التراب الوطني بشكؿ قانوني بحماية القانوف لشخصو وأمبلكو"، وىذا عمبل بمبدأ األمف 
دى مو القانوفية رمعياودة وعمى جـو يقو مفيـو معياري لدولة الحؽ والقانوفالقانوني الذي يعد 

والضماف بيف التغيرات المفاجأة لمقواعد  االستقراريمثؿ ، و يشكؿ مبلمح دولة القانوف، و استقراره
 .(1)ذلؾ عمى الحقوؽ والحرياتبالقانونية دوف عمـ المخاطبيف بيا محافظا 

والعبلقة بيف األمف والجريمة اإلرىابية مترابطة ومتزامنة، إذ تزداد الحاجة إلى األمف في المجتمع 
ي موجود في كؿ مكاف، إذ تنشر وسائؿ في زمف اإلرىاب، ألنو في الواقع األمر فإف التيديد اإلرىاب

اإلعبلـ بشكؿ شبو يومي تقارير عف ىجمات إرىابية ومخاطر تموح في األفؽ كما تنشر بيانات 
وزارة الدفاع الوطني الخاصة بتصدييا ومحاربتيا لمظاىرة، وجنًبا إلى جنب مع تزايد الجرائـ 

دفع أجيزة الدولة إلى تبني تدابير لمحد مف األمف، مما ي بانعداـاإلرىابية وانتشارىا يزداد الشعور 
 التيديد المتزايد والوشيؾ، بحيث تشمؿ اإلجراءات، عمى سبيؿ المثاؿ المراقبة المكثفة بالفيديو 

                                                           
، المركز العربي لمدراسات والبحوث مبدأ األمن القانوني، بين النص الدستوري والواقع العمميعكيمي محمد مجيد،   1

مبدأ األمن القانوني : مختار دويني، أنظر كذلكوما يمييا.*  2، ص9 52العممية ولمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
 . 2 - 5، ص2 52، سنة  ، رقـ  ، مجمة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة، حجـ ومقتضيات تحقيقو
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والتحديد الجغرافي لممواقع بواسطة تتبع اإلشارات )االلتقاط( واإلعاقة  والتصنتأو الياتؼ 
البريدية االليكترونية والتسمؿ االليكتروني، مع القياـ الحسابات  واختراؽ االتصاالتوالتشويش عمى 

بإجراءات احترازية أخرى منيا حظر نشر المعمومة األمنية في وسائؿ اإلعبلـ ومراقبة اتصاالت 
وعبلقات األحزاب السياسية ذات التوجيات القريبة مف المشتبو فييـ أو مف المتيميف بنشر الدعاية 

اف يتـ المجوء إلى أساليب االستجواب واالستنطاؽ "المقنعة" كما رأينا اإلرىابية، في كثير مف األحي
سمفا، وانتشرت ظاىرة أخرى تمارسيا الدوؿ حاليا وىي طرد المشتبو فييـ مف اإلرىابييف إلى دولة 
عداميـ بحجة منع ىجـو إرىابي وشيؾ  ثالثة والتعاقد مع مرتزقة أو شركات أمنية لمقضاء عمييـ وا 

، ُتتخذ كؿ ىذه اإلجراءات تحت مسمى "األمف" وسمطة (1)ـ وسائؿ القتؿ عف بعدأو حتى استخدا
وفي الوقت نفسو  الدولة في أف تحمي المجتمع مف التيديد اإلرىابي المتزايد بشكؿ محسوس، إال أنو

فإف ىذه التدابير لمكافحة اإلرىاب تتعدى بشكؿ كبير عمى حقوؽ اإلنساف والحريات المدنية 
ؽ في الحرية واألمف، لتشمؿ المساس بالحؽ في الحياة الخاصة والعائمية وحرية وبالخصوص الح

 .(2)التعبير والتجمع وتكويف الجمعيات وكذلؾ حظر التعذيب، والحؽ في الحياة
ومنو ينشئ تضارب واضح بيف حقوؽ وحريات الفرد وأمف المجتمع ككؿ، بحيث يغدو الخط 

ي، إذ يجب عمى القانوف أف يرسـ بوضوح مقدار التدخؿ الفاصؿ بيف الحرية واألمف متداخؿ وضباب
المقبوؿ في ىذه الحقوؽ والذي يجب إقراره باسـ األمف، إضافة إلى تحديد ما ىو مقدار األمف 
المسموح بو )وربما المطموب( مف منظور حقوؽ اإلنساف؟، فمف جية يقع عمى عاتؽ الدولة التزاـ 

رىابية، ولذلؾ فإف تقييد بعض الحريات الفردية لو ما يبرره إيجابي بحماية المجتمع مف الجرائـ اإل
 في بعض األحياف، ومف جية أخرى  يجب عمى الدولة تجنب وضع القيود غير المتناسبة 

وبالتالي فإف العبلقة بيف الحرية واألمف ىي عبلقة دقيقة  أو التعسفية أو المفرطة عمى ىذه الحقوؽ،
ضوء ىذه الخمفية يتطمب األمر وضع معايير وعناصر لتحقيؽ التوازف بيف الحؽ  وعمىوشائكة، 

في الحرية مقابؿ الحؽ في األمف مف منظور حقوؽ اإلنساف، وإليجاد توازف مناسب بيف كبل 
 التعامؿ مع التوتر بيف الحرية واألمف مف منظور حقوؽ اإلنساف.فكرة  القطبيف تطرح 

موًما والحؽ في الحرية وفي األمف الشخصي والمجتمعي خصوصا ُينظر إلى الحقوؽ المدنية ع
يقدـ ، و (3)عمى أنيا حريات ضد الدولة فيي فضاء يحدد المجاؿ الذي يظؿ خاليا مف تدخؿ الدولة

                                                           
1
 Vincent-Joel Proulx, Reflections on the Indefinite Detention and Targeting Killing of Suspected Terrorist, 

Hastings Law Journal, California, USA, Article 1, Volume: 56, Issue: 5, Year:2005, Pp:873-  4 
 

2
 Athanassia P.Sykiotou, Terrorism and Human Rights, Democritus University of Thrace, Greece, Cuadernos 

Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, №:  2   , Universidad de Valencia, Espagnia, Year: 2008, 

Pp: 203-2 2 
 

3
 Jaunius gumbis, jurgita randakeviciute, do human rights guarantee autonomy?, University of Vilnius, 

Lithuania, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, №:  2   , Universidad de Valencia, 
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منظور حقوؽ اإلنساف العاـ النظري التوجو األوؿ حوؿ توتر العبلقة بيف الحرية واألمف في إطار 
تتطمب امتناع  التزامات الدولة باالحتراـ والحماية والتدخؿ االيجابيمحاربة الجريمة اإلرىابية، ف

الدولة عف الخوض في مجاؿ حقوؽ اإلنساف األصيؿ والمنظـ وُيسمى ىذا عموما واجب االحتراـ، 
ومع ذلؾ فإف  والذي يشير إلى التزاـ الدولة بعدـ التدخؿ  مف حيث المبدأ في الحريات المدنية،

بؿ يقع عمى عاتؽ الدولة أيًضا  مـز فقط واجب االمتناع مف جانب الدولةحقوؽ اإلنساف ال تست
واجب الحماية مف انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ترتكبيا فواعؿ خاصة، ويجب عمييا أفقيًا منع 

 انتياكات حقوؽ اإلنساف الصادرة مف قبؿ أفراد آخريف.
طاًرا مفصبًل لتحقيؽ التوازف بيف يوفر النظاـ التشريعي الوطني لحماية حقوؽ اإلنساف نظريا إ

، مف حيث تكاتؼ وتكامؿ الحرية واألمف في مواجية الجرائـ اإلرىابية مف منظور حقوؽ اإلنساف
النصوص واآلليات وبالخصوص توازي سرياف ميثاؽ السمـ والمصالحة ومعاييره اإلنسانية المنبثقة 

رىاب في شقيا المتعمؽ بالمعالجة مف ثقافة التسامح الوطنية مع ترسانة تشريعات محاربة اإل
وفي ىذا األمنية والعسكرية والقانونية والقضائية لمجريمة اإلرىابية التي تتسـ بالصرامة الكافية، 

في حالة الحقوؽ المطمقة مثؿ  الصدد فإف المعايير األساسية تميز بيف مجموعات الحقوؽ المختمفة
ال يمكف ألي كاف االعتماد إذ  التدخؿ بشكؿ كامؿ،حظر انتياؾ الحرية، يتـ منع أجيزة الدولة مف 

ىذا الحؽ المطمؽ، كما ال يمكف أف يكوف ىناؾ أي  انتياكاتعمى االعتبارات األمنية في أف يبرر 
، أما الحؽ في األمف فيو في خانة الحقوؽ (1)وزف لممصالح عمى أساس الحرية مقابؿ األمف
مدنية األخرى كالحؽ في الحياة الخاصة والعائمية النسبية ويؤثر مباشرة عمى مجموعة الحقوؽ ال

واألمف الشخصي وسرية االتصاالت وحماية السمعة، بحيث يسمح التشريع الوطني لحقوؽ اإلنساف 
عمى كيفية  بالتدخؿ فييا في ظؿ شروط معينة صارمة، كأف ينص قانوف اإلجراءات الجزائية

يكوف الغرض مف التدخؿ ىو السعي إلى  التدخؿ في شؤوف تقييد الحرية أو طرؽ التحري، وأف
أي التناسب في وفقا تحقيؽ ىدؼ مشروع بأف يكوف ضروريا في مجتمع ديمقراطي ومتسامح، 

يمكف أيًضا ، و لمتغيرات العالقة بين المصمحة المستيدفة باإلجراء وخطورة أو درجة التدخل
اإلرىابية، إذ يتسع مجاؿ عمؿ أجيزة الدولة االستفادة مف ىذه المعايير في أوقات تزايد التيديدات 

االستغناء عف ما ىو ضروري في مجتمع ديمقراطي متسامح  يتـ ويتحوؿ التوازف نحو األمف عندما
(   في حالة الحقوؽ النسبية تماشيًا مع نص المادة )وتظير ىذه االستثناءات  ما يشكؿ االستثناء،

ييد الحقوؽ والحريات والضمانات إال بموجب قانوف، مف الدستور التي تنص عمى أنو: "ال يمكف تق

                                                           
1
 Russell Hardin, Civil Liberties in the Era of Mass Terrorism, The Journal of Ethics, Published By Springer, 
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وألسباب مرتبطة بحفظ النظاـ العاـ واألمف وحماية الثوابت الوطنية وكذا تمؾ الضرورية لحماية 
حقوؽ وحريات أخرى يكرسيا الدستور"، إذ يمكف لمدولة تعميؽ بعض ضمانات حقوؽ اإلنساف 

وبالتالي فإف الدستور  ا بتوسيع مجاؿ عمميا،)النسبية( في الحرب ضد اإلرىاب، مما يسمح لي
وتشريع حقوؽ اإلنساف يضع قيوًدا عمى عمؿ الدولة في مكافحة اإلرىاب مف منظور حقوؽ 

، ولعؿ ورود عبارة ومع ذلؾ يترؾ الدستور الجزائري مساحة لمعمؿ المحمي باسـ األمف اإلنساف
ة نظرا لمسوابؽ المعروفة لمسمطة الوطنية "الثوابت الوطنية" في مادة األمف القانوني تعتبر مضمم

الشعب الذي ال رجعة  اختيارفيما يخص التراجع عف بعض الثوابت كالميثاؽ الوطني واالشتراكية 
 فيو، وعدد العيدات الرئاسية، ومحدودية وسطحية اجتيادات المجمس الدستوري السابؽ وغيرىا.

واألمف يظير بشكؿ خاص فيما يتعمؽ بالمجاؿ  إف النيج الدقيؽ في التعامؿ مع التوتر بيف الحرية
لمدولة، بوجود جياز قضائي فعاؿ مستقؿ ومحايد ونزيو يسيطر بقدر كاؼ عمى عمؿ  الداخمي

األجيزة األمنية ويراقبيا، ويتعامؿ بدرجة مقبولة مع العمؿ العسكري في مجاؿ محاربة اإلرىاب، 
مف الدستور( بصفتيا  22 تورية )المادة الدور الخاص لممحكمة الدسومف ىذه المخرجات سيتضح 

في الواقع  فإف التدقيؽ الذي ستمارسو ىذه الجزائري وحرياتو،  الحارس األخير لحقوؽ اإلنساف
تحؿ المحكمة محؿ السمطات التي تعد أقرب إلى  إذ ال يمكف أف المحكمة سيبقى دائًما ثانوي،

ممجتمع مف منظور حقوؽ اإلنساف، بداًل الموقؼ وفي وضع أفضؿ لمحكـ عمى مقدار األمف الجيد ل
مف ذلؾ ستمنح المحكمة الدستورية لحقوؽ اإلنساف ولممؤسسات الوطنية المعنية بيذا المجاؿ 

معيًنا مف اإلجراءات التخاذ التدابير التي تراىا ضرورية لمتعامؿ مع تيديد إرىابي  فضاء)المشرع( 
بيف الحرية واألمف في زمف اإلرىاب مف  فتحقيؽ التوازف، متصور أو وشيؾ بالطريقة األنسب

تعتمد عمى تحديد الحؽ الذي و  منظور حقوؽ اإلنساف معادلة متعددة المجاىيؿ والطبقات ومركبة
البحث عف الضمانات اإلجرائية واآلليات االستقصائية الضرورية ثـ  يتـ التعدي عميو باسـ األمف،

ظر في انتياكات حقوؽ اإلنساف المزعومة باسـ باإلضافة إلى سبؿ االنتصاؼ المحمية الفعالة لمن
  .(1)األمف

وىذا يمكف الدولة مف إيجاد التوازف األمثؿ بيف الحرية واألمف عمى المستوى المحمي بأف يكوف 
في الوقت و  تطبيؽ القانوف الصاـر في صد اإلرىاب بصورة "شبكية" أو لنقؿ "اختيارية إقميمية"،

قضائية واجتماعية ووساطة لحماية حدود حقوق اإلنسان توضع ىناك آليات انتصاف نفسو 
وبالتالي فإف توازف الحرية واألمف في أوقات التصعيد اإلرىابي يعتمد  وتناسقيا مع عمل الدولة،

                                                           
1
 Aeyal Gross, The Securitization of Human Rights, The writing on the wall site, Cambridge University 
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إلى حد كبير عمى دولة تعمؿ في ظؿ سيادة القانوف مع الفصؿ بيف السمطات والمحاكـ المحايدة 
 افية. والمستقمة والضوابط والتوازنات الك

، دوف تمييز قيميف عمى إقميـ الدولةؽ القانوف عمى جميع الميطب: ويقصد بيا تحق المساواة -رابعا
وبيف بيف المواطنيف  مفاضمةأي عدـ ال ميما كانت الدواعي أو التبعات،أحدىـ عف اآلخر، 
المواطنيف لقد ضمف بياف أوؿ نوفمبر مبدأ المساواة بيف و في تطبيؽ القانوف،المواطنيف وغيرىـ 

حاممي الجنسية الجزائرية وذلؾ عندما اعتبر أف إمكانية اختيار الفرنسييف المقيميف في الجزائر 
لمجنسية الجزائرية عند االستقبلؿ سيعتبروف عندىا كمواطنيف جزائرييف بما ليـ مف حقوؽ وما 

"الشعب بالنص عمى أف  5252عمييـ مف واجبات، وىو ما أكدتو ديباجة التعديؿ الدستوري 
الجزائري ناضؿ ويناضؿ دوما في سبيؿ الحرية والديمقراطية.....والقدرة عمى تحقيؽ العدالة 
االجتماعية والمساواة وضماف الحرية لكؿ فرد"، والمقصود بالمساواة ىنا ىي المساواة أماـ القانوف 

أف  إلىباإلشارة  ( مف الدستور تؤكد عمى ىذا المنحى2 أي المساواة بالحقوؽ والواجبات فالمادة )
مؤسسات الجميورية تستيدؼ ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات، 

( مف الدستور بالنص عمى أف كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف   وىو ما كرستو كذلؾ المادة )
 المولد أو العرؽ  إلىوليـ الحؽ في حماية متساوية وال يمكف أف يتذرع بأي تمييز يعود سببو 

أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرؼ آخر شخصي أو اجتماعي، ومنح الدستور الحؽ في 
( مف الدستور، 22الحماية لؤلجنبي المتواجد فوؽ التراب الوطني في شخصو وأمبلكو وفقا لممادة )

في الدولة، ( عمى أف يتساوى جميع المواطنيف في تقمد المياـ والوظائؼ  2كما نصت المادة )
وتنفيذا ليذه المبادئ فانو يترتب عمى الدولة التزاـ إصدار قوانيف عامة ومجردة تفرض فييا مبدأ 
المساواة بيف المواطنيف بحيث يتمتع الجميع عمى السواء بحماية قانونية متكافئة، بالرغـ مف الواقع 

ة واالجتماعية يتعيف األخذ بيا االجتماعي الذي تظير فيو الفوارؽ بيف األفراد مف الناحية الطبيعي
، وينقسـ الحؽ في المساواة أماـ القانوف 1والتعامؿ معيا بصور مختمفة وموجبة في القواعد القانونية

مساواة عامة في الحقوؽ وااللتزامات ومثؿ ذلؾ الحؽ في الحياة والحؽ في الكرامة اإلنسانية  إلى
اوية عمى إقميـ الدولة يا كافة المقيميف بصورة متسوالحؽ في السبلمة الجسدية فيذه الحقوؽ يتمتع ب

ف وأجانب مقيميف أو غير مقيميف والجئيف وال يمكف أف يتمتع بيا البعض وتحـر منيا مف مواطني
فئة أخرى، أما النوع الثاني مف المساواة أماـ القانوف فيي المساواة الخاصة وتكوف بيف فئات مف 

التخصص الوظيفي لمميندسيف مثبل، فبل يمكف لغير حامؿ األفراد ليـ ميزات وخصائص فئوية ك
                                                           

، مقاؿ منشور في مجمة دفاتر السياسة الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائريمحمد منير حساني،  1
 . 92 -22 ، ص 2 52، جواف 2 والقانوف، جامعة ورقمة، الجزائر، عدد 
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شيادة ميندس أف يشرؼ عمى بناء ناطحة سحاب فممارسة اليندسة ال يقـو بيا إال الميندسوف 
ذا تقدـ ميندساف لنفس الوظيفة فيجب اختيار األكفاء منيـ  الحامميف لمشيادة المؤىمة ليذا العمؿ وا 

 يجوز التمييز بينيما عمى أساس العرؽ أو الجنس أو الموف  تبعا لمعايير تمييزية قانونية وال
 أو الديف أو المعتقد أو عمى أساس األفكار التي يعبر عنيا أو انتمائيـ الجيوي أو المذىبي 

  .     (1)أو أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية
فالة انوف والمتمثؿ في كوال يشير الدستور الجزائري إلى أحد العناصر األساسية في المساواة أماـ الق

الفرص وىي أحد الخطايا الدستورية الجوىرية التي تؤخذ عمى المشرع الدستوري  الدولة لمبدأ تكافؤ
ويبدو ىذا التغاضي في حدود طبيعة النظاـ السياسي الجزائري وأحسف دليؿ عمى ذلؾ االنعداـ 

ا وىي مف خصائص الدوؿ الريعية، التاـ لممعايير الشفافة في تقمد المناصب العامة والتداوؿ عميي
( مف الدستور الجزائري التي تشير إلى أف الدولة تقـو 2 ويختفي ىذا العنصر مف نص المادة )

عمى مبادئ التمثيؿ الديمقراطي والفصؿ بيف السمطات وضماف الحقوؽ والحريات والعدالة 
الفرص بيف الجميع،  وتكافؤمى مبادئ المساواة والعدؿ االجتماعية واألصؿ ىو أف الدولة تقـو ع

التزاـ يقع عمى كؿ مف يطبؽ القاعدة فالمساواة أماـ قاعدة القانوف منوطة بالقاضي أساسا فيي 
القانونية ويفرض عميو أال يرتكب تمييزًا بيف الخاضعيف لمقاعدة القانونية، أما المساواة ضمف 

أال تكوف ىناؾ فوارؽ جوىرية القاعدة القانونية فيي اختصاص أصيؿ لممشرع وتيدؼ إلى ضماف 
بيف المخاطبيف بالقاعدة القانونية، ويشكؿ تدخؿ الدولة عف طريؽ القانوف لضماف مبدأ المساواة 

اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ القانوف يتحقؽ بأي ، كما أف (2)تحقيقا لممساواة بواسطة قاعدة القانوف
و الدولة مف خبلؿ سمطتيا التشريعية أو عف طريؽ عمؿ ييدر الحماية القانونية المتكافئة، سواء تبنت

أي مف ىاتيف السمطتيف ال يجوز أف تفرض معاممة مغايرة في ذلؾ إال  أفسمطتيا التنفيذية، بمعنى 
إذا كاف مبررًا بفروؽ منطقية يمكف ربطيا باألغراض التي يتوخاىا العمؿ التشريعي الصادر 

حًقا مطمًقا لكؿ األفراد، عمى الرغـ مف وجود اختبلؼ ، ومنو تصبح المساواة في الحقوؽ (3)عنيا

                                                           
، الكتاب أثر الحق الدستوري في المساواة وعدم التمييز وعدم التمييز في تقميص عدم المساواةمصطفى احمد كماؿ،  1

 وما يمييا. 2  ، ص2 52-2 52السنوي لممنظمة العربية لمقانوف الدستوري، تونس، سنة 

، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربيةأحمد فاضؿ حسيف الربيعي،  2
: ميند نوح، مبدأ المساواة، مقاؿ منشور عمى موقع الموسوعة أنظر كذلكوما يمييا. * 55، ص   52لبناف، سنة 
 م(.80/81/2812)تاريخ االطالع: .ency.com.sy/law/detail/164272-http://arab: عمى الرابطالقانونية، 

: عمى الرابطـ،   52ديسمبر   ، مقاؿ منشور في موقع الوطف البحرينية، بتاريخ مفيوم مبدأ المساواةمرواف المدرس،  3
https://alwatannews.net/article/747632/Opinion  .:م(.80/81/2812)تاريخ االطالع 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164272
https://alwatannews.net/article/747632/Opinion
https://alwatannews.net/article/747632/Opinion
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في الشروط فاف ىذه المكنة يجب منحيا، الف االختبلفات بسبب عبلقات القوة تسبب الضرر، 
 .كالظمـ والبلعدؿ ليا أثارىا السمبية األخرى، بما في ذلؾ مجاؿ تطبيؽ القانوف

في الدولة بممارسة حؽ التقاضي عمى  أما المساواة أماـ القضاء فيي توحي بحؽ جميع المقيميف
جراءقدـ المساواة أماـ نظاـ قضائي موحد موضوعا  ، دوف تمييز أو تفرقة ألي سبب أو عمة وا 
( مف الدستور باعتباره أف مرفؽ القضاء مف  5كانت، فقد نوه بيا المشرع الدستوري بنص المادة )

د في الحصوؿ عمى الخدمات، وىو ما تـ المرافؽ العمومية المنوط بو ضماف المساواة بيف األفرا
( التي اعتبرت أف القضاء يقـو عمى أساس مبادئ الشرعية 22 التأكيد عميو بنص المادة )

والمساواة، ىذا ولـ يضمف المشرع الدستوري العنصر اآلخر الوارد في القانوف الدولي لحقوؽ 
بدأ المساواة أماـ القانوف اإلنساف وىو المساءلة، فالقضاء ىو الجية المنوط بيا حراسة م

"Watch Dog"  ومف ىنا يجب أف يشمؿ القضاء عمى مبدأ المساءلة وليس فقط الشرعية
والمساواة، بحيث تعني المساءلة منح الحرية الكافية لمقاضي في توجيو الدعوى بحثا عف اإلنصاؼ 

وكذلؾ لكي يحكـ بالعقوبة ، (1)وليس فقط تحقيؽ مبدأ الشرعية وااللتزاـ بالنص الحرفي القانوني
تبعا الختبلؼ ظروؼ المتيميف حتى ولو كانت الجريمة ئمة تبعا لعناصر وظروؼ الدعوى، و المبل

واحدة، ىذا وال يخالؼ مبدأ المساواة أماـ القضاء أف تؤسس محاكـ خاصة لمحاكمة فئات معينة 
وغيرىا وىذا إذا استمزمت  مف األفراد كالمحاكـ العسكرية ومحاكـ أمف الدولة أو محاكـ األحداث

، عمى أف أال يكوف تأسيس ىذا النوع مف المحاكـ سببًا في تمييز فئة مف (2)الضرورة إنشاءىا
األفراد عف غيرىا، ولكف في جميع الحاالت يجب عدـ التوسع في إنشاء مثؿ ىذه المحاكـ 

ال تـ خرؽ مبدأ المساواة أماـ القضاء وأف يقتصر إنش حاالت الضرورة وبما  اؤىا عمىالخاصة، وا 
 .(3)ـ ضرورات المصمحة العامةيبلء

وتبعا لذلؾ تظير مصادر الحؽ في المساواة أماـ القانوف وعدـ التمييز في القانوف الوطني أقؿ 
"شراسة" مف نظيرتيا في القانوف الدولي واإلقميمي، حتى واف حاوؿ ميثاؽ السمـ والمصالحة إدخاؿ 

إشكالية مثوؿ الضحية والمجـر أماـ القضاء الوطني وبالخصوص  التوازف إلى المعادلة باختزاؿ
سبلمة المراكز القانونية لؤلطراؼ، ألف تحميؿ االختبارات المختمفة التي تستخدميا الييئات الدولية 

                                                           
1
 International commission of jurists, President Justice Arthur CHASKALSON, international principles on the 

independence and accountability of judges lawyers and prosecutors, second edition, Geneva, Switzerland, 

Year:2007, P:55&F.  
، مقاؿ منشور عمى موقع الدكتور مبدأ المساواة أمام القضاء في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيأحمد براؾ،   2

  .http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/1024: عمى الرابطاحمد براؾ، 
3
 U.N, Human Rights Committee, Right to equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial , 

General Comment №:  2, Article  4, , Doc: CCPR C GC  2 , Year:200    

http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/1024
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والوطنية لحقوؽ اإلنساف والمحاكـ الوطنية واالجتياد القضائي لمتمييز داخؿ ىامش المعاممة 
وغير المسموح بيا، لتتـ رعاية بروز معيار مشترؾ لعدـ التمييز يمكف  التفضيمية المسموح بيا

تطبيقو عمى جميع الحاالت المطروحة لتقييـ تدابير محاربة اإلرىاب، ووفًقا ليذا المعيار ال ُيسمح 
أو المواطنة أو الجنسية أو األصؿ القومي أو العرقي  بالمعاممة التفاضمية عمى أساس حالة الوالء

إال إذا كانت ىناؾ أسباب موضوعية ومعقولة لذلؾ، ألف وجود تيديد إرىابي  في حد أو الديف 
ذاتو ال يغير مف أسس ىذا االلتزاـ، لذلؾ فإف تدابير مكافحة اإلرىاب التي تميز عمى أساس أي 
مف ىذه المعايير لف تتوافؽ إال مع مجاؿ حؽ اإلنساف في المساواة إذا كانت الوسيمة المتخذة 

 .(1)لتحقيؽ اليدؼ )المشروع( لمكافحة اإلرىابمتناسبة 
تعد المحاكمة العادلة عنصرا أساسيا لمفيـو أشمؿ ىو "سيادة الحق في محاكمة عادلة:  -خامسا

القانوف"، فمبادئ اإلجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانوف أساسية لحماية حقوؽ اإلنساف في 
تكوف ىناؾ وسيمة لتأكيد الحقوؽ القانونية ومعالجة جوىر أي نظاـ قانوني سائد، لذلؾ يجب أف 

االنتياكات مف خبلؿ عممية محاكمة عادلة أماـ جياز قضائي قائـ، ألف القانوف سيكوف عديـ 
يرتبط ىذا الحؽ مع الحؽ في المساواة الذي يعد مفيوما شامبل و الفائدة دوف سبؿ انتصاؼ فعالة،

ويقترف كذلؾ بمبدأ قرينة )افتراض( البراءة الذي  حد سواء،يحكـ اإلجراءات المدنية والجزائية عمى 
يشكؿ حجر الزاوية في صحة وسبلمة سير اإلجراءات الجزائية، وعميو فإف الحقوؽ التي يتمتع بيا 
 الفرد قبؿ المحاكمة وخبلؿ مرحمة المحاكمة وثيقة الصمة ببعضيا، وتتمثؿ حقوؽ المشتبو فيو 

لتحقيؽ وسمطة االتياـ قبؿ المحاكمة في الحؽ في الحرية بحيث أو المتيـ بعد عرضو عمى جياز ا
ال يجوز القبض عميو أو احتجازه تعسفا إال ألسباب حددىا القانوف، ويحؽ لممحتجز في أف يطمع 
عمى أسباب توقيفو واحتجازه وأف تتمى عميو حقوقو ومنيا إمكانية االستعانة بمحامي لغرض الطعف 

وقيؼ أو االحتجاز، ويحؽ لممشتبو فيو أف يمتـز الصمت واف ال يدلي في إجراءات التفتيش أو الت
بأقواؿ يجـر بيا نفسو واالتصاؿ بأىمو حتى يعمـ مكاف احتجازه وظروفو وزيارتو لبلطبلع عف كثب 
عمى وضعو وصحتو، وطمب المتابعة والرقابة الطبية، كما يحؽ لو ولممشتبو فيو الحؽ في طمب 

لمراجعة إجراءات سمبو حريتو وتقرير بقاءه محتجزا أو إخبلء سبيمو المثوؿ الفوري أماـ قاض 
بضمانات لتتـ محاكمتو فيما بعد وىذا عمبل بمبدأ قرينة البراءة، كما يحؽ لممشتبو فيو تمكينو مف 
آجاؿ معقولة لتحضير دفاعو واالطبلع عمى حيثيات ممفو ودراسة األدلة التي تدينو وتحضير 

و، أما حقوقو أثناء المحاكمة فتتمثؿ في الحؽ في المساواة أماـ القانوف وجمع األدلة التي تدعم
                                                           

1
 Sandra Fredman, Substantive Equality Revisited, International Journal of Constitutional Law, Oxford 

University Press, Volume: 14, Issue: 3, July 2016, Pages: 712–     
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جراءا وحقو أف تعاممو المحكمة المختصة عمى قدـ المساواة مع بقية المتقاضيف وفقا  موضوعا وا 
لقوانيف غير تمييزية، ويحؽ لممشتبو فيو أو المتيـ المثوؿ أماـ محكمة مختصة مستقمة محايدة 

بحضور األطراؼ والجميور واإلعبلـ إف تطمب األمر إال في حاالت خاصة  ونزيية بشكؿ عمني
ومنيا ألسباب متعمقة باألمف الوطني والنظاـ العاـ أو حماية لحرمة الحياة الخاصة، وتكوف مشكمة 
وفقا لمقانوف مف قضاة الدولة يخضعوف لمرقابة عمى كيفية أداء أعماليـ ومسارىـ الوظيفي لسمطة 

ف السمطة التنفيذية، وينظروف بإنصاؼ في القضية المعروضة عمييـ عمى أساس ىيئة مستقمة ع
، وأف ال يكوف صمتو عف الرد خبلؿ (1)براءة المتيـ وأال يكره عمى االعتراؼ بالوقائع افتراض

المحاكمة سببا وحيدا في إدانتو، وأف يكوف عبء اإلثبات عموما عمى عاتؽ النيابة العامة، وأف 
واألدلة المنتزعة باإلكراه أو تحت وطأة التعذيب، كما يتحرى القضاة أف ال يطبقوا  تستبعد القرائف

القانوف الجزائي عمى المتيـ بأثر رجعي، أو تتبيف محاكمة نفس المتيـ عمى نفس الوقائع والتيـ 
 لمرة أخرى، أو أف الفعؿ المرتكب غير مجـر في القانوف، ويمنح لممتيـ المجاؿ لمدفاع عف نفسو 

بواسطة محاـ لمرد عمى التيـ المتابع عمى أساسيا وأف يناقش األدلة وشيود اإلثبات والنفي  أو
، وأف يكوف اتصالو بمحاميو محمي بالسرية، وأف تستدعي المحكمة كؿ شخص عمى عبلقة (2)عمنيا

المحاكمة، بالقضية ترى في اإلدالء بأقوالو كشفا لمحقيقة، ولممتيـ طمب مترجـ إذا كاف ال يتقف لغة 
في أف يصدر القضاة تي يفيميا، ىذا ولممتيـ الحؽ  وأف يحصؿ عمى مستندات الدعوى بالمغة ال

أحكاميـ معممة ويتـ النطؽ بيا في جمسة عمنية مف طرؼ نفس القضاة الذيف حضروا المرافعات، 
جراءات حكـ إدا نتو، كما ويمكف المتيـ المداف مف درجة تقاض أعمى إستئنافية لمراجعة موضوع وا 

يمكف كذلؾ مف حؽ الطعف أماـ محكمة قانوف عميا بعد استنفاذ درجات تقاضيو الموضوعية التي 
 .(3)أديف فييا

العدالة، وأف الشعب الجزائري  استقبلؿوقد نصت ديباجة الدستور الجزائري عمى أف يكفؿ الدستور 
لحقوؽ اإلنساف لسنة يعبر عف تمسكو بحقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في اإلعبلف العالمي 

الدولية التي صادقت عمييا الجزائر والتي تضمف وتحمي وتراقب مدى نفاذ  واالتفاقياتـ 2 9 
( مف الدستور عمى أف القانوف يعاقب 52الدولة بمبدأ المحاكمة العادلة، وقد نصت المادة ) والتزاـ

                                                           
، المركز العربي لمدراسات والبحوث حق المتيم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة وتطبيقيةمؤيد عبيد حسف العزي،   1

 وما يمييا. 2  ـ، ص5252العممية والنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، الطبعة األولى، سنة 

، دار األلمعية لمنشر والتشريع الدوليالحق في محاكمة عادلة من خالل التشريع الوطني الجزائري رمضاف غسموف،   2
 وما يمييا.   ، ص 2 52والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، سنة 

، دار الخميج لمنشر والتوزيع، الحق في المحاكمة العادلة، مركز عمان لمدراسات وحقوق اإلنسانمحمد سميـ الطراونة،   3
 وما يمييا. 22  ، ص5 52عماف، األردف، سنة 
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التأثير عمى مبدأ  إلى السمطة، مما يمكف أف يفضي استعماؿالنفوذ والتعسؼ في  استغبلؿعمى 
( عمى أنو وتحقيقا لؤلمف القانوني تسير الدولة عمى   المحاكمة العادلة، كما نصت المادة )

وضع التشريع المتعمؽ بالحقوؽ والحريات عمى ضماف الوصوؿ إليو ووضوحو واستقراره، ونصت 
( عمى   ت المادة )( منو عمى أف الدولة تضمف الحقوؽ األساسية والحريات، كما أكد2 المادة )

( عمى حؽ المرأة في 2 الحؽ في المساواة أماـ القانوف وفي الحماية المتساوية، ونصت المادة )
الحصوؿ الحماية مف كؿ أشكاؿ العنؼ وحقيا كضحية في االستفادة مف مساعدة قضائية، ىذا 

ريئا حتى تثبت ( منو عمى مبدأ قرينة البراءة بالنص عمى أف كؿ شخص يعتبر ب  ونصت المادة )
( منو عمى حؽ األشخاص 5 جية قضائية إدانتو في إطار محاكمة عادلة، كما أشارت المادة )

( عمى انو ال   المعوزيف في المساعدة القضائية لطمب حقوقيـ أماـ القضاء، ونصت المادة )
، أما المادة ) صت عمى ( منو فقد ن  إدانة إال بمقتضى قانوف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ المجـر

أنو "ال يتابع أحد وال يوقؼ أو يحتجز إال ضمف الشروط المحددة بالقانوف وطبقا لؤلشكاؿ التي 
نص عمييا، ويتعيف إعبلـ كؿ شخص موقوؼ بأسباب توقيفو، والحبس المؤقت إجراء استثنائي 

لتعسفي" يحدد القانوف أسبابو ومدتو وشروط تمديده، ويعاقب القانوف عمى أعماؿ وأفعاؿ االعتقاؿ ا
وسقط مف ىذه المادة أنو ال يحؽ فيما عدا حالة التمبس تفتيش جسد المتيـ وىندامو وىاتفو النقاؿ 
وكؿ متعمقاتو الشخصية كالمركبة والمحفظة إال بأمر قضائي مسبب يستمزمو التحري والتحقيؽ، 

ص في وكاف عمى المشرع الدستوري تدارؾ ذلؾ وبالخصوص أف قانوف اإلجراءات الجزائية ين
 إلى( عمى أنو "يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدي 5 المادة )

إظيار الحقيقة، وأف يعرض األشياء المضبوطة عمى األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في الجناية 
لمتعرؼ عميو" ، وال يمكف عمميا ضبط وعرض األشياء دوف إجراء التفتيش ومنو التفتيش الجسدي 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص 2 ي حاالت التمبس، أما في غير حاالت التمبس فالمادة )ف
عمى أنو يتعيف عمى ضباط الشرطة القضائية أف يحرروا محاضر بأعماليـ وأف يبادروا بغير تميؿ 

عمميـ، وعمييـ بمجرد انجاز  إلىإخطار وكيؿ الجميورية بالجنايات والجنح التي تصؿ  إلى
ليـ أف يوافوه بأصوؿ المحاضر....وباألشياء المضبوطة" وكاف يجب عمى المشرع الجزائي أعما

إضافة ..."األشياء المضبوطة وفقا لؤلمر القضائي المسبب الذي يستمزمو التحقيؽ" وىذا حفاظا 
( مف الدستور مدة التوقيؼ لمنظر الذي 2 عمى حقوؽ وحريات المشتبو فيو، ىذا وحددت المادة )

ساعة مع تمكيف الموقوؼ لمنظر مف  2 ي مجاؿ التحريات الجزائية لمرقابة القضائية بيخضع ف
االتصاؿ فورا بأسرتو، عمى أنو يمكف تمديد آجاؿ التوقيؼ لمنظر بإذف مكتوب مف وكيؿ الجميورية 

( مرات إذا تعمؽ األمر بجرائـ موصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية طبقا لنص 2المختص خمس )
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الجزئية، وىذا بعدما أقر المشرع الدستوري ذلؾ في نص المادة  ت( مف قانوف اإلجراءا 2)المادة 
ووفقا لمشروط  د مدة التوقيؼ لمنظر إال استثناء( سالفة الذكر، عمى أنو "ال يمكف أف تمد2 )

المحددة بالقانوف" ، كما "يجب إعبلـ الموقوؼ لمنظر بحقو في االتصاؿ بمحاميو ويمكف القاضي 
يحد مف ممارسة ىذا الحؽ في إطار ظروؼ استثنائية ينص عمييا القانوف"، وىو األمر المؤكد أف 

مكرر( مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي حددت إمكانية الشخص الموقوؼ في   2عميو بالمادة )
إطار تحريات تتعمؽ بجرائـ اإلرىاب "باالتصاؿ بمحاميو بعد انقضاء نصؼ المدة القصوى 

( مف الدستور كذلؾ 2 ( مف ىذا القانوف"، ىذا ونصت المادة ) 2عمييا في المادة )المنصوص 
عمى وجوبية إجراء الفحص الطبي عمى الموقوؼ عند انتياء مدة التوقيؼ لمنظر إف طمب ذلؾ إال 
أف القانوف لـ يحدد كيفية تقديـ الطمب مف طرؼ الموقوؼ والسند المرجعي في ذلؾ، بالرغـ مف أف 

جراءات الجزائية وسع مف ىذه اإلمكانية لتشمؿ المحامي أو عائمة الموقوؼ، بينما يخضع قانوف اإل
أو حبسو مؤقتا بطريقة الدستور الحؽ لكؿ شخص تـ توقيفو  القصر لمفحص الطبي إجباريا، ورتب

 إلىتعسفية أو بسبب خطا قانوني الحؽ في التعويض، وتغاضى الدستور الجزائري عف اإلشارة 
وقيف الموقوفيف مف حيث توفير المساعدة البلئقة بيـ، كما لـ ينص المشرع الدستوري حقوؽ المع

اإلقامة المحمية تخضع لئلشراؼ القضائي و عمى أف السجوف واألماكف المخصصة لمتوقيؼ لمنظر 
ويحظر فييا إىدار كرامة اإلنساف أو المساس بيا، وتعزيزا لمبدأ المحاكمة العادلة نصت المادة 

الدستور عمى أف القضاء سمطة مستقمة وال يخضع القاضي إال لمقانوف، وأف القضاء  ( مف 2 )
(، وأف القضاء يقـو عمى  2 يحمي المجتمع وحريات وحقوؽ المواطنيف طبقا لمدستور )المادة 

أساس مبادئ الشرعية والمساواة وىو متاح لمجميع كما يضمف القانوف مبدأ التقاضي عمى درجتيف 
، وأف األحكاـ واألوامر القضائية يجب أف تعمؿ وينطؽ باألحكاـ في جمسات عمنية (22 )المادة 
( يمـز القاضي في    (، وأدرج المشرع الدستوري نصا دستوريا جوىريا )المادة29 )المادة 

ممارسة وظيفتو بتطبيؽ المعاىدات المصادؽ عمييا وقوانيف الجميورية وكذا قرارات المحكمة 
مف شأنو تكريس التزاـ الدولة الجزائرية بتعيداتيا الدولية إزاء منظومة القواعد الدستورية وىو ما 

القانونية الدولية لحقوؽ اإلنساف ويثبت الطابع اإللزامي ليا، وأف القاضي مسؤوؿ أماـ المجمس 
( مف الدستور، وأف القانوف يحمي    األعمى لمقضاء عف كيفية أدائو لميامو طبقا لممادة )

( واف الحؽ في الدفاع مضموف في    مف أي تعسؼ يصدر عف القاضي )المادة المتقاضي 
(، كما ألـز الدستور كؿ أجيزة الدولة المختصة في كؿ وفي كؿ 2  القضايا الجزائية )المادة 

(، وكمؼ الدستور 2  مكاف وفي جميع الظروؼ بالسير عمى تنفيذ أحكاـ القضاء )المادة 
( 9  ؿ المجالس القضائية والمحاكـ كجية نقض طبقا ألحكاـ المادة )المحكمة العميا بتقويـ أعما
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( مف الدستور عمى إنشاء المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقمة 22 مف الدستور، ونصت المادة )
الدستور وكمفت بضبط سير المؤسسات ونشاط السمطات العمومية، وضمف  احتراـمكمفة بضماف 

( ألحد أطراؼ المحاكمة الحؽ في إخطار المحكمة الدستورية بالدفع 92 الدستور بموجب المادة )
بعدـ الدستورية أف الحكـ التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقؼ عميو ماؿ النزاع ينتيؾ حقوقو 

( تعديؿ الدستور بما يمس الحريات  55تور، كما حظرت المادة )وحرياتو التي يضمنيا الدس
 األساسية وحقوؽ اإلنساف والمواطف.

وتطرح محاكمة اإلرىابييف وفقا الشتراطات المحاكمة العادلة عدة تحديات أبرزىا عمى الخصوص 
ا مف طرفيـ معالجة القضاة لؤلدلة االستخباراتية الحساسة، أو ما يسمى باألدلة السرية ومدى تقييمي

سواء عمى مستوى قضاء التحقيؽ أو سمطة االتياـ أو قضاة الموضوع، خصوصا ونحف نعمـ أف 
وثائؽ ومستندات "األمف الوطني" في حد ذاتيا تثني المحكمة عمى الفور عف أداء دورىا الطبيعي 

 قرارات بشكؿ مرٍض في تقرير أيف يكمف توازف المصمحة العامة، وىذا قبؿ اتخاذ األوامر أو ال
( مف قانوف  مكرر52 أو اإلجراءات القضائية وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ ما جاءت بو المادة )

اإلجراءات الجزائية التي تمنح اإلمكانية لقاضي التحقيؽ في أف يأمر المتيـ بالمكوث في إقامة 
اط محمية يعينيا قاضي التحقيؽ وعدـ مغادرتيا إال بإذف ىذا األخير ويكمؼ قاضي التحقيؽ ضب

الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ ىذا االلتزاـ وبضماف حماية المتيـ، وأنو ال يؤمر بيذا االلتزاـ إال 
معمومة تتعمؽ بمكاف  أيفي الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية ويتعرض كؿ مف يفشي 

ا ال يستفيد مف ىذا تواجد اإلقامة المحمية لممتيـ لمعقوبات المقررة إلفشاء سرية التحقيؽ، وعممي
اإلجراء سوى أمراء الجماعات اإلرىابية وقضاتيـ الشرعييف وأبرز القادة في التنظيمات اإلرىابية، 
مما يسمح لمسمطات التعامؿ معيـ بما يخدـ "مصمحة األمف الوطني"عمما أف مثؿ ىذا اإلجراء 

ممة، كما أف نص المادة يوما كا 92يعيؽ عمؿ دفاع المتيـ ويمكف أف ينقطع االتصاؿ معو لمدة 
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية يمنح لقاضي التحقيؽ سمطة عدـ تسميـ نسخة أو صورة عف  2)

الوثائؽ أو المستندات المضبوطة في األحراز إذا لـ تحؿ دوف ذلؾ مقتضيات التحقيؽ، بينما نصت 
محامي المتيـ قبؿ  ( مف القانوف نفسو عمى أف ممؼ "اإلجراءات" يوضع تحت طمب22 المادة )

مكرر( التي كررت عبارة "نسخة مف اإلجراءات"  22كؿ استجواب، وىو ما كرستو المادة )
قرينة البراءة ال تسري أحكاـ الفقرة السابقة )يقصد  واحتراـوأضافت أنو مع مراعاة حقوؽ الدفاع 

ى قاضي تحرير نسخة مف اإلجراءات ووضعيا تحت تصرؼ المحامي( عمى اإلجراءات التي ير 
، وىو ما يعد إخبلال بمبدأ توازي األسمحة يالوجاىالتحقيؽ أف نتائجيا غير جاىزة بعد لمنقاش 

أف محامي المتيـ والمتيـ ال يمكنيما االطبلع عمى ىذه اإلجراءات وال عمى المستندات  باعتبار
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عمييا أو الطعف في  والوثائؽ الجديدة وال عمى األدلة المادية أو الرقمية في وقتيا لمناقشتيا والرد
سبلمتيا، مما يمنح قاضي التحقيؽ سمطة تقديرية خاصة خارج رقابة غرفة االتياـ إال ما تعمؽ 

 باآلجاؿ فقط تسمح لو )قاضي التحقيؽ( التصرؼ في عناصر الممؼ بعيدا عف المراجعة. 
، فإف ار القضائيـ اإلرىابية داخؿ اإلطومف أجؿ استيعاب تعقيد مثؿ ىذه القضايا المتعمقة بالجرائ

المخاوؼ األساسية مصدرىا اإلحجاـ المتأصؿ لمسمطة التنفيذية عف الكشؼ عف أي معمومات 
حساسة مف ناحية، وحماية الحؽ في المحاكمة العادلة لممتيـ مف ناحية أخرى بمعنى مدى قبوؿ 

 .وضع القيود المفروضة عمى نطاؽ الحؽ في محاكمة عادلة
وجود قانوف مستقؿ  بانعداـو القاضي الجزائري )الجزائي بالخصوص( يبرز العائؽ الرئيسي في وج

( مف 2 5إلى المادة  5 5خاص باإلثبات وانحسار شديد لمحماية القانونية لمدليؿ )مف المادة 
مادة منيا خاصة بكيفية تقديـ الشيود وسماع شياداتيـ والطعف فييا  2 قانوف اإلجراءات الجزائية: 

لمئة مف "قانوف اإلثبات" خاص بنوع واحد وبسيط مف طرؽ اإلثبات، إضافة با 22أف أكثر مف  أي
وما يمييا  9 مكرر 22إلى ذلؾ تثار مسألة "الشيود المحميوف" كإجراء خاص ورد بنص المادة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية متعمؽ بقضايا اإلرىاب، إذ أف النص ال يشير صراحة إلى إمكانية 
جيزة المخابرات )الداخمية أو الخارجية أو العسكرية أو التقنية( أماـ قاضي االستماع إلى أعضاء أ

التحقيؽ في مرحمة ما قبؿ المحاكمة، بحيث يمكف لمقاضي بعد ذلؾ أف يقرر ما إذا كاف "مف أجؿ 
مصمحة األمف الوطني": أنو يجب أف تظؿ المعمومات المعينة سرية أو أنو يجب أف يكوف الشاىد 

 الي يظؿ مجيوؿ اليوية أثناء المحاكمة األساسية."محمًيا" وبالت
لـ تثر ىذه المسألة أصبل أماـ قاضي التحقيؽ المختص في قضايا اإلرىاب وبالخصوص تقارير 

إذ لـ تتـ اإلشارة إلى " SCORAT" مصمحة التنسيؽ العممياتي واالستعبلمات لمكافحة اإلرىاب
مواد وأدلة حساسة في إجراءات المحكمة، ىؿ ترقى طبيعة وميزة التقارير والوثائؽ التي تحوي عمى 

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية، عمما أف 2 5بموجب المادة ) إلى مستوى "المواد المكتوبة" الرسمية
والكيانات اإلرىابية النشطة  فالمنظومة القضائية الجزائية الوطنية تخمو تماما مف قانوف اإلرىابيي

لكاممة والصحيحة وىوية الكيانات والتنظيمات التي ينتموف إلييا والتي الذي يضـ ىوية اإلرىابييف ا
يستوجب األمر نشرىا في الجريدة الرسمية حتى تنتظـ المراكز القانونية لممشتبو فييـ كإرىابييف وال 
يبقى األمر معمقا عمى تقارير الضبطية القضائية المسممة لمنيابة، نتيجة لذلؾ ال يمكف استخداـ 

ذه المصالح كدليؿ مستقؿ دوف الحاجة إلى دليؿ داعـ إضافي، ومع ذلؾ يستوجب األمر ى تقارير
قناع ىذه المواد المغمقة في إطار إجراءات المحكمة ويمكف جزئًيا لحؿ اإلشكاؿ  تقييـ مصداقية وا 

 االعتماد عمى جمسة استماع محمية لشاىد مف ضباط المخابرات.
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جمسة الشفوية لمشيود المحمييف في المستندات بحيث يجب تضميف محضر تفصيمي مكتوب لم
مصالح المخابرات أف مثؿ ىذا اإلدراج يضر بمصالح أمف  اإلجرائية النيائية، ومع ذلؾ إذا قدرت

الدولة بمعنى أف "الشاىد المحمي" يمكنو االنسحاب مف ىذا التضميف عمى أساس اإلضرار باألمف 
وب جزًءا مف المستندات اإلجرائية وال ممؼ الوطني، فقد ال يشكؿ المحضر التفصيمي المكت

المحاكمة وىنا يتضح الفرؽ في المضاميف بيف ممؼ المحاكمة وممؼ اإلجراءات الذي يحصؿ عميو 
المحامي أو المتيـ، ويعد ىذا الوضع خروًجا استثنائًيا عف االختصاصات القانونية المخولة حصرا 

جزء مف الوثائؽ اإلجرائية المفتوحة يقع عادة  لمسمطة القضائية ألف تحديد المعمومات التي ىي
 ضمف والية القاضي بداًل مف أجيزة المخابرات، ما لو أىمية خاصة ىو أنو حتى إذا اعترضت

عمى إدراج نسخة مكتوبة مف محضر جمسة استماع "شاىد محمي" في ممؼ المحكمة  المخابرات
الذي قدمتو كدليؿ، وىو ما ُيعد بالتالي النيائي، فبل يزاؿ مف الممكف استخداـ التقرير الشفيي 

إخبلال كبيًرا بحؽ الدفاع أماـ محامي المشتبو في كونو إرىابًيا، ونتيجة ليذا الرفض ال يمكف أف 
يثار السؤاؿ عمف قدـ المعمومات التي تستند إلييا التقارير وال يمكف عندىا تقييـ محتوى المعمومات 

والكيانات اإلرىابية بمعنى أف ىوية الشاىد  فإلرىابييوجود قانوف ا انعداـذات الصمة بسبب 
 المحمي المخفية بقوة القانوف وىوية مقدـ المعمومة تبقى مجيولة بيد المخابرات.

 ىذه الصعوبات الناتجة عف التدقيؽ النقدي في صحة تقارير المخابرات ومدى موثوقيتيا 
بو فيو باإلرىاب في موقؼ مختؿ قانونا، أو ما إذا كاف ىناؾ أساس قانوني لمطعف فييا يضع المشت

إذ ال يكوف المشتبو فيو أو المتيـ أو محاميو عمى عمـ بالحجـ الكامؿ لمحتوى ممؼ اإلرىاب 
 .المحضر ضدىـ

وفي حيف أف إجراءات "الشيود المحميوف" لـ ُتستخدـ بعد، فقد أصبح االعتماد كميا عمى األدلة 
وغدا اعتماد المحكمة عمى التقارير كدليؿ رئيسي عمى السرية في قضايا اإلرىاب بشكؿ مطرد، 

الرغـ مف ضرورة توخي الحذر عند االعتماد عمييا مدعوًما بشكؿ كاٍؼ ببقية األدلة في ممؼ 
المحكمة وخاصة مف خبلؿ االستجواب والظروؼ والمبلبسات المحيطة، فمف المحتمؿ أف تجد 

ليؿ أولي يتعارض مع الحؽ في محاكمة عادلة، المحكمة أف استخداـ المعمومات االستخباراتية كد
 المخابرات.  وليس لدييا ما يكفي لتقييـ مصداقية المعمومات التي قدمتيا

ومف جية أخرى وبالمقارنة، يمكف لممحكمة أف تنظر في أدلة استخباراتية سرية دوف السماح لممتيـ 
فييـ الخاضعيف لمتحقيؽ محامًيا أو محاميو بالوصوؿ لسماع األدلة، ومع ذلؾ يتـ تعييف المشتبو 

محمفا خاًصا مكمًفا بتمثيؿ مصالحيـ وضماف حماية حقوقيـ، بحيث ال يوجد معيار موحد وال حد 
أدنى لمعمنية، وبالتالي مع تزايد نطاؽ الظروؼ والمبلبسات المحتممة حيث يتـ استخداـ "األدلة 
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كوف فييا الحد األدنى مف اإلفشاء مطموًبا المغمقة" تزداد فجوة عدـ اليقيف بيف نوع الحاالت التي ي
 .وتمؾ التي يمكف أف تستمر دوف أي إفشاء

تميؿ المحاكـ في العالـ عموما واألنجموساكسونية خصوصا إلى االعتماد عمى مبرريف أساسييف 
 (   عند اإلذعاف لمسمطة التنفيذية في مسائؿ األمف الوطني: إما اعتراض دستوري )المادة

بات )قانوف اإلثبات غير الموجود(، بحيث يكوف تقييـ المواد شديدة السرية مف خبلؿ أو اعتراض إث
ويمكن القول أن األساس المنطقي وراء ىذا اإلجراءات القانونية الكبلسيكية غير مناسب، 

االعتراض األول ينبع من المتمقين المقصودين لجمع البيانات االستخباراتية، ألن الجزء األكبر 
المعمومات اإلستخبارية ليس موجيًا نحو إجراء قانوني محدد أو عمى األقل ليس من جمع 

كيدف مباشر، ولكن ىو موجو أساسا لتعطيل األنشطة المتعمقة باإلرىاب واستباق التيديدات 
  الحالية والمستقبمية.

أف يواجو ونظًرا لطبيعتيا السرية عندما تصبح ىذه األدلة جزًءا مف اإلجراءات القانونية، يمكف 
مدعي الحؽ العاـ صعوبات في اإلثبات بينما يتمتع المتيـ عادًة بحماية إجرائية، وما أف يتـ 
إضافة اإلحجاـ التقميدي لمسمطة القضائية عف التشكيؾ في مسائؿ األمف الوطني، فإف التأثير 

)واألدلة( لممتيـ الناتج ىو الحواجز التي تحوؿ دوف الشفافية والوضوح واليقيف فيما يتعمؽ بالقضية 
 .و دفاعو وىو ما يمثؿ تحدًيا في الواقع

يشير العدد الكبير مف قضايا الجرائـ اإلرىابية التي تتعامؿ معيا اآلف المحاكـ الوطنية إلى أنو 
نظًرا لوجود إجراءات قضائية أكثر تفصيبًل، فإنو يتوجب عمى القضاة أف يكونوا أكثر استعداًدا 

تخباراتية وفرض تدابير مكافحة اإلرىاب بناًء عمييا، بحيث يكوف نيج لمراجعة المعمومات االس
عمميـ بمثابة قبوؿ عممي بأنو يتعيف عمييـ تكييؼ تعامميـ مع األدلة االستخباراتية الحساسة في 
ضوء البيئة الحالية لمكافحة اإلرىاب والبيئة األمنية التي يعمموف فييا، والتركيز بشكؿ متزايد عمى 

ؼ والتعصب كخطوة أولى حيوية قبؿ استخداـ تدابير وقائية أخرى لمكافحة اإلرىاب منع التطر 
إلحباط اليجمات المستقبمية المحتممة، بحيث تصبح عممية جمع البيانات االستخباراتية عمى نطاؽ 
واسع وتبادليا داخؿ اإلقميـ وخارجو عناصر أساسية لمعمميات األمنية الوطنية وعبر الوطنية 

 إلرىاب.لمكافحة ا
يتطمب كذلؾ إجراء مكافحة اإلرىاب وجود قاض متمرس )قاضي إرىاب(، يقـو بحماية حقوؽ 
المتيـ وكرامتو إلى حد معيف، مع إذعاف أقؿ عمنية لتقييـ السمطة التنفيذية لما ىو ضروري 
لمصالح األمف القومي ، بحيث يمنع أف يكوف "سر الدولة " دليؿ إثبات غير قابؿ لمدحض، وىذا 
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ف خبلؿ إتباع مسار عممي وحذر ولكنو حاـز بيدؼ تحقيؽ غاية البقاء كحراس لمقانوف وضماف م
 المحاكمة العادلة.

 :حق التنقل واإلقامة -سادسا
، إليياحؽ التنقؿ ىو حؽ الشخص باالنتقاؿ داخؿ حدود دولتو وحقو في الخروج منيا والعودة 

سواء كاف تنقبًل  الغرض مف التنقؿ، أوؼ ويرتبط ىذا الحؽ بحرية الحركة بغض النظر عف اليد
الحؽ في حرية التنقؿ مف الحريات النسبية أي ليست لو صفة مطمقة بؿ ، كما أف داخميًا أو خارجياً 

يخضع األفراد عند ممارستيـ لحرية التنقؿ إلى عدة قيود تفرض في إطار احتراـ القوانيف المرعية 
يأخذ صورًا متعددة ، و (1)عاة الحقوؽ والحريات العامة ذاتيافي الدولة وحماية النظاـ العاـ وكذلؾ مرا

 :نياحؽ التنقؿ ومىذا الوىذه الصور تشكؿ أىـ المرتكزات األساسية التي يستند عمييا 

ويقصد بيا حرية التنقؿ الداخمي في إطار الدولة الواحدة أي في نطاقيا  حرية الحركة: -1
اإلقميمي، فاإلنساف بطبيعتو كائف متحرؾ ال بد لو مف التنقؿ واالنطبلؽ مف مكاف آلخر وفي ذلؾ 

ومف أقسى األمور التي تحدد إقامتو أو حركتو في مكاف  ،حماية لصحتو النفسية والجسمية معاً 
بتأكيدىا أنو:"  ( الفقرة 9 في مادتو )عمى ذلؾ الدستور وقد أكد  ،(2)غادرتومحدد ال يستطيع م

يحؽ لكؿ مواطف يتمتع بحقوقو المدنية والسياسية أف يختار بحرية موطف إقامتو واف يتنقؿ بحرية 
نو أورد بشكؿ عاـ حرية التنقؿ وىي بطبيعة الحاؿ اويبلحظ عمى ىذا النص عبر التراب الوطني"، 

  إلى الخارج.حرية التنقؿ  تشمؿ أيضا

فراد مكاف إقامتيـ وعدـ تحديد مكاف معيف ليـ عمى إف اختيار األ حرية اختيار مكان اإلقامة: -2
لحرية التنقؿ، سالبا يعد قيدًا  ةوجو اإللزاـ، يعد احد مرتكزات حرية التنقؿ، ففرض اإلقامة الجبري

الدولة إال إذا كانت ىناؾ أسباب تسوغ  فالفرد لو حرية مطمقة في اإلقامة بأي جزء مف إقميـ
، وىو ما نصت عميو (3)ف يكوف الحرماف مؤقتأشرط مخولة قانونا بالحرماف مف اإلقامة في جية 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية فيما يتعمؽ إلزاـ قاضي التحقيؽ لممتيـ بعدـ  مكرر 52 المادة )
 إلىمغادرة الحدود اإلقميمية التي حددىا قاضي التحقيؽ إال بإذف ىذا األخير، وكذا عدـ الذىاب 

التي تسمح بمغادرة التراب  بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ، وتسميـ كافة الوثائؽ

                                                           
 وما يمييا. 95و  ـ، ص 5222، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبناف، سنة ق الحرية في العالمحزحيمي وىبة،  1
، دار أبو المجد لمطباعة، في القضاء واإلقامة: حرية التنقل اإلنسانالحماية القضائية لحقوق أحمد جاد منصور،  2

 وما يمييا.   ـ، ص 99 الجيزة، ج ـ ع، سنة 
مركز الفرات ، مقاؿ منشور في مجمة الفرات، دراسة دستورية مقارنة في حرية التنقل،الحق ياسر عطيوي الزبيدي،  3

 .  - ، ص5222ديسمبر   ، 5222اإلستراتيجية، جامعة كرببلء، العدد الرابع، المجمد لمتنمية و الدراسات 
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أمانة الضبط أو مصمحة أمف يعينيا قاضي التحقيؽ مقابؿ وصؿ، والمكوث في إقامة  إلىالوطني 
محمية يعينيا قاضي التحقيؽ وعدـ مغادرتيا إال بإذف ىذا األخير، كما يمكف لقاضي التحقيؽ أف 

حددة، كما يمكنو كذلؾ األمر يمـز المتيـ بعدـ مغادرة مكاف اإلقامة إال بشروط وفي مواقيت م
  بإجراءات تطبيؽ الرقابة االليكترونية.

الببلد بصفة مؤقتة وىو ما يسمى بحرية  ترؾحرية الفرد في وتعني  حرية الخروج من الدولة: -3
فاف الدائمة وعموما  أو الخروج دوف العودة وىو ما يسمى باليجرة أو اليجرة المؤقتة، السفر

بالرغـ مف عدـ  قد جعمت مف ىذه الحقوؽ حقوقًا طبيعية لؤلفراد ور الجزائريومنيا الدست الدساتير
ف كاف ضمنيا مف خبلؿ اإلشارة إلى أنو "لكؿ مواطف الحؽ في الدخوؿ إلى  النص عمييا صراحة وا 
التراب الوطني والخروج منو، كما ال يمكف تقييد ىذه الحقوؽ إال لمدة محددة وبموجب قرار مسبب 

إال انو يعاب عمى ، ( مف الدستور و5الفقرة 9 ضائية طبقا لما نصت عميو المادة )مف السمطة الق
أو إبعاد السمطات لؤلفراد أو المواطنيف عف الببلد  الدستور الجزائري عدـ نصو عمى حظر نفي

نما خص الدستور حظر إبعاد البلجئ السياسي المستفيد قانونا مف حؽ المجوء بنص المادة   وا 
 (.  الفقرة 22)

مف الدولة سواء كاف  بطريقة قانونية حرية الخروج مقيميفإذا كاف لم حرية العودة إلى الدولة: -4
، وعمى ىذا (1)بنفس الطريقة القانونية بشكؿ دائـ أو مؤقت، فانو بالمقابؿ ليـ حؽ العودة إلييا

حاممي التأشيرة مف لـ ينص الدستور الجزائري صراحة عمى حظر منع المواطنيف أو األساس 
العودة إلى أرض الوطف، إال أف التصريح جاء بصيغة عامة "لكؿ مواطف الحؽ في الدخوؿ إلى 

 التراب الوطني".
وبالنسبة لعبلقة حرية التنقؿ واإلقامة بالجريمة اإلرىابية فاف اإلشكاؿ يثار بالنسبة لما يسمى 

األجانب الذيف ما زالوا في مناطؽ النزاع، أو العائدوف إلى  الجزائرييف أو فيف اإلرىابييالمقاتمب
اإلرىابييف  أو بالنسبة لمحامميف أكثر مف جنسية واحدة، بمدانيـ األصمية أو بمداف جنسيتيـ

أو اإلرىابييف الجزائرييف الذيف تزوجوا بإرىابيات أجنبيات  الذيف ينتقموف إلى بمداف أخرى، الجزائرييف
أو اإلرىابييف الجزائرييف وعائبلتيـ  و خارج الوطف وشكموا عائبلت كاممة األفراد،في مناطؽ النزاع أ

في تشكيؿ تيديد خطير الذيف تـ القبض عمييـ في دوؿ النزاع أو عبر الحدود الدولية، وأثر ذلؾ 
اإلرىابييف واستجابة لظاىرة المقاتميف إذ أنو وعمى المستوى الدولي  ،الدوليالداخمي و  لمسمـ واألمف

وآثارىا المدمرة التي عمت المعمورة مف خبلؿ تنقؿ اإلرىابييف مف مختمؼ  األجانب المتغيِّرة
                                                           

، 5، عدد  الجمفة، حجـ ، مجمة مقاربات، جامعة مقارنة حق اليجرة والتنقل بين الشريعة والقانونبحيدة بوعبلـ،  1
 .5 -22، ص2 52جانفي  52إصدار 
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الجنسيات واألعراؽ والنحؿ وبأعداد فاقت كؿ التصورات مف والى مناطؽ النزاع دفعت المجتمع 
القرار و ، (1) (ـ  52) 2  5 التالييف: القرار رقـ مجمس األمف يقرار  ربإصدا، الدولي إلى التحرؾ

بأمف الحدود وتبادؿ المعمومات، المتعمقة  الدوؿالتزامات  مف عّززاالذيف  (2) (ـ  52) 92 5رقـ
المقاتميف اإلرىابييف  عمى الدوؿ األعضاء منع وقمع تجنيد أو تنظيـ أو نقؿ أو تجييزوانو 

المناسبة بما في ذلؾ ، واتخاذ التدابير ، وكذلؾ منع وقمع تمويؿ أو سفر ىؤالء األفراداألجانب
 نظاـ المعمومات المسبقة عف الركاب والبياناتتفعيؿ و  والمسافريف استخداـ سجؿ أسماء الركاب

( الدوؿ األعضاء ـ  52) 92 5ويدعو القرار  واالستشعار، البيومترية وقوائـ الرصد الشخصية
فراد أسرىـ المرافقيف ليـ الذيف إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعمؽ باإلرىابييف المشتبو بيـ وأ

عادة  عادة التأىيؿ وا  يدخموف أراضييا، بما في ذلؾ اتخاذ تدابير مناسبة لممبلحقة القضائية وا 
الدوؿ األعضاء أف تمنع  كما طمب مجمس األمف مف ،لمقانوف المحمي والدولي امتثاالاإلدماج 

تحركات اإلرىابييف مف خبلؿ المراقبة الوطنية الفعالة لمحدود ومف خبلؿ تدابير لمنع تزوير وثائؽ 
أف تقـو الدوؿ األعضاء بتنفيذ نظـ لجمع البيانات ، و اليوية أو تزييفيا أو استخداميا بطرؽ احتيالية

عداد وتبادؿ المعمومات المتعمقة بقوا ئـ المراقبة أو قواعد بيانات اإلرىابييف المعروفيف البيومترية وا 
د يويدعو إلى اتخاذ إجراءات عمى الصع ،والمشتبو بيـ، بمف فييـ المقاتموف اإلرىابيوف األجانب

العالمي واإلقميمي والوطني لرفع مستوى التنفيذ الفعاؿ لمخطة العالمية ألمف الطيراف الجديدة 
دولي، التي تسعى إلى تعزيز أمف الطيراف في جميع أنحاء الخاصة بمنظمة الطيراف المدني ال

 .العالـ
ينسِّؽ خطة األمـ المتحدة  الذي (3)لؤلمـ المتحدةمكتب مكافحة اإلرىاب وتتعاوف الجزائر مع 

عمى التعرؼ عمى ىوية ، ويعمؿ التنفيذية لبناء القدرات لوقؼ تدفؽ المقاتميف اإلرىابييف األجانب
األجانب وتتبعيـ وتعطيؿ تحركاتيـ مف خبلؿ تعزيز تبادؿ المعمومات، وتعزيز  المقاتميف اإلرىابييف

                                                           
ـ،   52سبتمبر  5، المنعقدة بتاريخ 5 5 (، جمسة رقـ   52)  2 5األمـ المتحدة، مجمس األمف، القرار رقـ:  1

يف وغيرىا الخاص بارتكاب اإلرىابييف األجانب أعماؿ إرىابية والتدابير المستوجب عمى الدوؿ اتخاذىا لمنع تحركات اإلرىابي
 ..S/RES/2178(2014)مف اإلجراءات الردعية، مرجع توثيقي:

 ـ،   52ديسمبر  5، المنعقدة بتاريخ 2  2(، جمسة رقـ   52) 92 5األمـ المتحدة، مجمس األمف، القرار رقـ:  2
تدابير تتعمؽ بمراقبة  تعزيز جيودىا الرامية إلى وقؼ التيديد الذي يشكمو المقاتموف اإلرىابيوف األجانب مف خبلؿالخاص ب

 ..S/RES/2396(2017)، مرجع توثيقي:الحدود وبالعدالة الجنائية وتبادؿ المعمومات ومكافحة التطرؼ
جواف 2 الصادر بتاريخ    / 59األمـ المتحدة، مكتب مكافحة اإلرىاب، المنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقـ  3

األمـ المتحدة العالمية لمكافحة  إستراتيجيةساعدة الدوؿ األعضاء في تنفيذ قدرة األمـ المتحدة عمى مـ، وىدفو دعـ   52
 .اإلرىاب
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كما يدعـ المكتب الدوؿ  ،قدراتيا في اإلنترنت مف أجؿ إجراء التحقيقات المتعمقة بيؤالء المقاتميف
األعضاء في اعتماد معاممة تراعى فييا حقوؽ اإلنساف الواجبة لؤلطفاؿ المرتبطيف بالمقاتميف 

المشاريع المتعمقة بإدارة أمف الحدود وسجؿ و  وباإلضافة إلى ذلؾ فإف البرامج ،ييف األجانباإلرىاب
نظاـ المعمومات المسبقة عف الركاب، ومكافحة تمويؿ اإلرىاب وأمف الفضاء و  أسماء الركاب

 .(1) اإللكتروني، كميا تتناوؿ ظاىرة المقاتميف اإلرىابييف األجانب المتغيِّرة
عمى مقاربتيف بخصوص الجزائرييف المنتميف لتنظيمات إرىابية تنشط  الجزائرية السمطاتوتعتمد 

اتخاذ أربعة إجراءات لمتعامؿ مع عودة عناصر جزائرية  بالخارج، المقاربة األولى أمنية وتتمثؿ في
واليمف وليبيا  سوريا والعراؽك التي تنشط في مناطؽ النزاع  اإلرىابيةتنظيمات تنشط ضمف قواـ ال
سيمـ تىي: تشديد الرقابة عمى الحدود، والتواصؿ مع أسر المقاتميف إلقناعيـ بومالي والنيجر، و 

أنفسيـ أو التأكد مف مقتميـ، وفرض رقابة مشددة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بالتعاوف مع 
أما المقاربة القانونية ، أجيزة أمنية غربية، وأخيرا متابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتميف السرية

في إطار وكذلؾ  (2)فتتمثؿ في تفعيؿ إجراءات وبنود قانوف ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية
والتزاما مف الدولة بتضميف التشريع الدولي ضمف السياسة الوطنية لمكافحة الجريمة اإلرىابية 

واالتفاقات االتفاقيات  الخصوصلتعيدات الجزائر إزاء المجتمع الدولي وب كريسا، وتالقانوف الداخمي
مكافحة اإلرىاب، خاصة فيما  إطارومواءمة منيا لبللتزامات الدولية في  الدولية المصادؽ عمييا،

المتعمؽ بمكافحة ظاىرة المقاتميف األجانب ىذه الظاىرة التي 2  5رقـ  األمفتعمؽ بقرار مجمس 
اليجرة غير الشرعية و تيريب برزت مؤخرا باتحاد جممة مف العوامؿ أىميا تفشي جريمة 

المعدؿ والمتمـ  25-2 القانوف المشرع واالتصاؿ، استصدر  اإلعبلـالمياجريف، وتطور تكنولوجيا 
، بغية التصدي لعمميات تجنيد األشخاص في الجماعات اإلرىابية عف طريؽ (3)لقانوف العقوبات

رعية بغرض ارتكاب أفعاؿ ىجرتيـ بطرؽ غير ش أو، أجنبيةدوؿ  إلىالمساعدة عمى تيريبيـ 
 .(4)شبكات التواصؿ االجتماعي أبرزىاو االتصاؿ  اإلعبلـعف طريؽ وسائؿ تكنولوجيا  أوإرىابية، 

                                                           
ـ( موجية إلى رئيس  522)    األمـ المتحدة، مجمس األمف، رسالة رئيسة لجنة مجمس األمف المنشاة عمبل بالقرار  1

   ـ.2 52ديسمبر  5المؤرخة في  S/2015/939مجمس األمف، مرجع توثيقي: 
، راجع الجريدة والمتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية 5222أبريؿ سنة   5المؤرخ في   2-22ر رقـ األم 2

 ، مرجع سابؽ.5222لسنة   الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
ـ والمتضمف 922 جواف  2المؤرخ في  22 -22، يتمـ األمر رقـ 2 52جواف  9 المؤرخ في  25-2 قانوف رقـ  3

 .2 52جواف  55، الصادرة في  ، راجع الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عددقانوف العقوبات
، مجمة العمـو  -الجزائر نموذجا-؟" مكافحة ظاىرة المقاتمين اإلرىابيين األجانب "ماذا بعد العودةبف بوعزيز آسيا،  4

 .9   -2   صـ، 9 52أفريؿ  52، إصدار  ، عدد 2 السياسية والقانونية، جامعة وادي سوؼ، حجـ 
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وعمى الرغـ مف أف التشريع الوطني تدارؾ متأخرا ضرورة تجريـ القتاؿ مع جماعة إرىابية مسمحة 
 تنشط في الخارج، باعتبار أف ىذا التجريـ لـ يكف مطروحا مع األفغاف الجزائرييف 

ـ(، إال أنو  522خبلؿ حرب الخميج الثالثة ) "العراؽ"أو  "البوسنة"أو مع المقاتميف الجزائرييف في 
، يواجو المقاتموف الجزائرييف واألجانب تيمًا جنائية لمشاركتيـ في 25-2 بموجب القانوف الوطني 

 األعماؿ اإلرىابية العدائية في الخارج بطريقتيف رئيسيتيف: 
يمكف التحقيؽ مع المقاتميف الجزائرييف واألجانب ومحاكمتيـ عمى جرائـ عادية بموجب القانوف  :-أ

 القتؿ أو الحرؽ العمد يؾ القانوف اإلنساني الدولي، مثؿ لؤلفعاؿ التي ال تنتالوطني حتى بالنسبة 
 ( مف قانوف العقوبات الجزائري. 5الفقرة  أو محاولة ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ طبقا لنص المادة )

 المقاتميف الجزائرييف واألجانب الذيف ينضموف إلى تنظيمات إرىابية مسمحة تنشط بالخارج  :-ب
بطوف بيا بطريقة أو بأخرى، يمكف التحقيؽ معيـ ومحاكمتيـ بشرط أف تكوف الجماعات التي أو يرت

ينشطوف تحت لوائيا تـ تصنيفيا عمى أنيا جماعات إرىابية عمى أساس التشريعات الدولية 
قائمة قانونية لئلرىابييف والكيانات اإلرىابية  انعداـوالمحمية الخاصة باإلرىاب كمبدأ عاـ، إال أف 

بالجزائر في شكؿ قانوف تنظيـ الكيانات اإلرىابية واإلرىابييف يعيؽ نظريا تطبيؽ أحكاـ القانوف 
وبالخصوص لما ال تتضمف قرارات مجمس األمف الممزمة كياف إرىابي معيف في قوائمو،  2-25 

يشير  ىذا باإلضافة إلى أف الدستور الجزائري في فصمو الثالث المتعمؽ بالدولة ال يتضمف عمى بند
إلى التزاـ الدولة بمحاربة اإلرىاب ومواجيتو بكؿ أشكالو وصوره ومتابعة مموليو ومصادر دعمو 
باعتباره يشكؿ تيديدا مباشرا لكياف الدولة والموطنيف ولؤلفراد المقيميف مع اإلشارة إلى ضرورة 

دابير لتعويض ضماف حماية الحقوؽ والحريات األساسية لمجميع خبلؿ زمف مكافحتو واتخاذ كؿ الت
 الضحايا وضماف محاكمة منصفة لممتورطيف فيو.

ـ(، حظرت التشريعات المحمية المتعمقة باإلرىاب   52) 2  5ىذا وحتى قبؿ اعتماد القرار  
ـ والمتعمؽ بمكافحة اإلرىاب 995 سبتمبر 2 المؤرخ في   2-95ومنيا المرسـو التشريعي 

( تجند 2ـ في مادتو ) 99 أفريؿ  9 المؤرخ في  22- 9والتخريب المعدؿ والمتمـ بالمرسـو 
الجزائرييف في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة باألفعاؿ اإلرىابية ميما يكف 
شكميا أو تسميتيا حتى واف كانت ىذه األفعاؿ غير موجية ضد الجزائر، وشددت العقوبة إذا كانت 

حاؿ أنو ال يمكف تصور تجنيد الجزائرييف في األفعاؿ تستيدؼ األضرار بمصالح الجزائر، وال
تنظيمات إرىابية "معروفة" وقياميـ بنشاطات إجرامية موجية ضد المصالح الوطنية دوف تنقميـ 
وسفرىـ األمر الذي يجعؿ مف السفر أو محاوالت السفر إلى الخارج لبلنضماـ إلى "جماعة إرىابية" 
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يـ بحيث يكيؼ عمى أساس دعـ مادي أو يأخذ بموجب القانوف سالؼ الذكر يدخؿ دائرة التجر 
 وصؼ عاـ لمعمؿ التحضيري لبلنخراط في اإلرىاب. 

مف قانوف العقوبات تمثؿ النص الصريح لتجريـ السفر أوؿ  (  مكرر  2)أما حاليا فاف المادة 
دولة ترانسفير لئلرىاب باتجاه منطقة صراع معينة وىذا  والىمحاولة السفر إلى مناطؽ النزاع أ

، وىو ما يشكؿ قياـ الجزائر اإلرىابيةعمى خمفية تعبئة المقاتميف األجانب لممشاركة في النشاطات 
بتعديؿ تشريعاتيا المحمية الخاصة باإلرىاب لتوسيع نطاقيا خارج الحدود اإلقميمية وفقا لمقانوف 

 سالؼ الذكر.  2-25 
ومنو فاف ىذا التعديؿ يسمح لمقاضي الجزائري بتوسيع نطاؽ واليتو القانونية الجزائية بتجاوز الحدود 
اإلقميمية لمجرائـ اإلرىابية الجزائر، وىذا ليس فقط عمى أساس مبدأ الجنسية النشطة، ولكف أيًضا 

رىابية الخطيرة الجرائـ اإلنطاؽ  25-2 لؤلفراد المقيميف في الجزائر، وبالمثؿ وسع القانوف 
الحدود اإلقميمية  ـ5222 ديسمبر 52المؤرخ في   5-22اإلرىاب مكافحة قانوف بذلؾ ليتجاوز 

 ليشمؿ األعماؿ التحضيرية والتدريب في الخارج.
البشري ويتمتع بو  وىو حؽ يتصؿ بشخصية اإلنساف وكيانوالحق في الخصوصية:  -سابعا

لحياة الخاصة أو "الحؽ في الخصوصية" ىو كؿ ما الجميع دوف تمييز بينيـ فالحؽ في حرمة ا
يتعمؽ بذاتية الشخص ويؤوؿ إليو، وتعني حرية الفرد في عدـ إفشاء معموماتو الشخصية واالحتفاظ 

ويحمي الفرد مف تدخؿ الدولة أو الغير في بكؿ ما يتعمؽ بحياتو الخاصة وىو غير قابؿ لمتصرؼ 
، ابية، واختيار الشركاء، والعادات الغذائية، وما إلى ذلؾ، وتحركاتو وخياراتو اإلنج(1)شؤوف مسكنو
كؿ ما يتعمؽ بحياة الفرد العائمية والمينية وعبلقاتو االجتماعية وحالتو الصحية  إلىويمتد نطاقو 

ودخمو المالي ومعتقداتو وأفكاره ودينو وضميره ومراسبلتو البريدية ميما كانت الوسيمة المستعممة 
حياة فييا وكذا محادثاتو الياتفية أو عبر وسائط التواصؿ المتعددة، وكؿ المظاىر غير العمنية في ال

 العممية لمفرد.
مف الحؽ في  يتجزأوىو مف الحقوؽ األساسية لئلنساف ذات األساس طبيعي، وىو قائـ كجزء ال 

وما يترتب عمى ذلؾ مف احتراـ آلدميتو وصوف لكرامتو، فالحياة الخاصة الحياة والحؽ في الحرية، 
، فبل يتطفؿ عميو متطفؿ لممرء تأبى أي تعد عمى حرية قيادتو لجسمو ونفسو في الوسط المحيط بو

فيما يود االحتفاظ بو لنفسو، وال تنتيؾ أسراره أو محادثاتو، وكؿ ما يريد إحاطتو مف أمور حياتو، 

                                                           
، كمية الحقوؽ جامعة قسنطينة، الحماية القانونية لمحق في حرمة الحياة الخاصةعاقمي فضيمة،  1 ، رسالة دكتوراه عمـو

 وما يمييا.  92، ص 5 52-  52السنة الجامعية: 
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لذلؾ ، فإف أي إجراء تتخذه الدولة  (1)"فالخصوصية ىي قمب الحرية"بما ليا مف السرية والكتماف، 
 .ائيةيؤدي إلى انتياؾ الحؽ في الخصوصية يخضع لممراجعة القض

وىو ليس بالحؽ المطمؽ بؿ يخضع لقيود معقولة بحيث أنو بإمكاف الدولة فرض قيود عمى الحؽ 
في الخصوصية لحماية المصالح المشروعة لمدولة وضماف األمف في المجتمع، لكف ال يمكف 

 لمدولة القياـ بذلؾ إال وفؽ تدابير مضبوطة ومحددة تتمثؿ في:
 عمى الخصوصية كيدؼ أو حاجة شرعية.وجود قانوف سابؽ يبرر التعدي  -
تضمف الدولة بموجب ىذا القانوف أف طبيعتو أو محتواه يقع ضمف مجاؿ المعقولية ويعمؿ عمى  -

 الحماية مف اإلجراءات التعسفية لمدولة ومعاقبة مستغميو ألغراض غير مشروعة.
ات التي يسعى القانوف وأف تكوف الوسائؿ التي تعتمدىا الدولة تتناسب مع األغراض واالحتياج -

 إلى تمبيتيا.
وبالتالي يمكف وبناءا عمى ىذا النموذج الثبلثي قياس جميع إجراءات الدولة التي يمكف أف يكوف  

ليا تأثير عمى الخصوصية مع ضماف وجود آليات انتصاؼ سريعة جدية وفعالة إلعادة التوازف، 
 يف أو قواعد بيانات المستشفيات عبر الوطف.ومف ذلؾ حماية اليوية البيومترية لممواطنيف الجزائري

 وتعد اآلثار العرضية األخرى لمحؽ في الخصوصية مرتبطة بعبلقة الفرد بالعالـ الرقمي 
االفتراضي )االنترنت(، أي حوؿ العبلقة المعقدة بيف الخصوصية الشخصية والبيانات الضخمة و 

" Big Data" سيما في سياؽ كيفيات أداء االستخداـ الحكيـ ليذه التقنيات لتحقيؽ الدولة ال
أحد أىـ مكونات الثورة الرقمية، كونيا لمصالحيا المشروعة بكفاءة أكبر، فالبيانات الضخمة تعد 

تمثؿ المخزوف المعرفي ليذه الثورة، وكمما توسعت ىذه القاعدة زاد المخزوف المعروض، وأصبح 
، وطالما أف البيانات (2)فاعمية في أداء الغايات المرجوة في إطار الفئات المستيدفةأكثر حرفية و 

، فميس ىناؾ ثمة إشكالية قانونية، إنما تبرز ىذه اإلشكالية، فيما يتعمؽ بالبيانات  تتسـ بالعمـو
ىا الشخصية كاألسماء والميف والحالة الصحية، التاريخ العائمي وأرقاـ الحسابات المصرفية، وغير 

مف المعمومات ذات الخصوصية السرية، والتي يمثؿ استخداميا غير المشروع انتياكًا فاضحًا لمحؽ 
الدوؿ عمى الخصوصية  ومف جية أخرى يبرز تأثير الجيات الفاعمة مف غير ة،بالخصوصي

سيما في سياؽ خصوصية المعمومات عمى شبكة اإلنترنت كشركات الصناعة الرقمية الشخصية وال

                                                           
 تاريخ:، مقاؿ منشور في صحيفة االتحاد اإلماراتية، العدد الصادر ب، الحق في الخصوصيةنادية عبد الرزاؽ 1
  .https://www.alittihad.ae/news/4122557 :عمى الرابط. 2020سبتمبر 8 
، المركز العربي البيانات الشخصية والقوانين العربية اليم األمني وحقوق األفرادمنى األشقر جبور، محمود جبور،  2

 وما يمييا. 2  ، ص2 52والقضائية، جامعة الدوؿ العربية، الطبعة األولى، بيروت، لبناف، سنة لمبحوث القانونية 

https://www.alittihad.ae/news/4122557
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، (1)التواصؿ االجتماعي مف حيث التوازف بيف حماية البيانات والحؽ في تدفؽ المعموماتوشبكات 
في حيف أف الحقوؽ األساسية ال يتـ إنفاذىا عادًة إال ضد إجراءات الدولة، كـ أف ىناؾ توجس مف 

دراًكا لتعقيد كؿ ىذه القضايا يبدو أف الحا جة أف ىذه المبادئ ستمتد إلى القطاع الخاص كذلؾ، وا 
 ممحة إلى سف تشريع شامؿ بشأف الخصوصية يحمي مصالح األطراؼ بشكؿ متوازف.

( منو إذ نصت عمى انو   ونص الدستور الجزائري عمى الحؽ في الخصوصية بموجب المادة )
لكؿ شخص الحؽ في حماية حياتو الخاصة وشرفو، ولكؿ شخص الحؽ في سرية مراسبلتو 

شكؿ كانت، وال مساس بيذه الحقوؽ إال بأمر معمؿ مف السمطة  أيواتصاالتو الخاصة في 
القضائية، وأف حماية األشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حؽ أساسي، 

 ويعاقب القانوف عمى كؿ انتياؾ ليذه الحقوؽ.  
وتشكؿ "مراقبة المجتمع" أداة الدولة لبسط انتياؾ الخصوصية وترصد األفراد بشكؿ قانوني عمى 
الرغـ مف كونيا أداة مفيدة لمنع اإلرىاب ومحاربتو، إال أف المراقبة ُتستخدـ بشكؿ متزايد كذريعة 

لمعايير حقوؽ النتياؾ الخصوصية باسـ القوانيف التي تحكـ مراقبة مكافحة اإلرىاب، فإما ال تمتثؿ 
اإلنساف التي تحكـ الخصوصية أو يتـ تنفيذىا بشكؿ غير الئؽ، وتثور مسائؿ قانونية وعممية 
تتسبب في انتياؾ الحؽ في الخصوصية أثناء مكافحة اإلرىاب في الجزائر، وبذلؾ فإف تقِيّيـ مدى 

(   إلى المادة ) توافؽ القانوف والممارسات ذات الصمة مع حقوؽ اإلنساف باالستناد بشكؿ أساسي
( مف الدستور الجزائري والقانوف   مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والمادة )

الخاص باعتراض المراسبلت وتسجيؿ األصوات والتقاط  ـ5222ديسمبر  52المؤرخ في  22-55
شخاص المتعمؽ بحماية األ ـ2 52جواف  2 المؤرخ في  2-2 الصور والتسرب، والقانوف 

في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ يجب أف تحتـر المراقبة  فالطبيعيي
المشروعة لمكافحة اإلرىاب الحؽ في الخصوصية، بحيث ال يجوز لمدولة تنفيذ مراقبة مكافحة 
اإلرىاب إال عندما يتـ تحديدىا بشكؿ صحيح بموجب القانوف ويتـ تطبيقيا بشكؿ معقوؿ، فعادة ما 

نظر إلى اإلذف القضائي المسبؽ باالعتراضات السرية عمى أنو ضمانة لمنع إساءة استخداـ يُ 
مراقبة مكافحة اإلرىاب، وبما أنو ال يوجد لدى الجزائر قانوف ينظـ المراقبة الجماعية في غياب 

إلى  تيديد إرىابي محدد، ومع ذلؾ تشير التقارير إلى أف الحكومة الجزائرية لدييا وصوؿ غير مقيد
االتصاالت الخاصة ألنيا تحتكر جميع االتصاالت السمكية والبلسمكية والخدمات البريدية، ومع 
ذلؾ فإف المراقبة المتعمقة بمكافحة اإلرىاب تخضع لمتنظيـ القانوني إذ يشترط القانوف أف تقـو 

                                                           
، كمية الحقوؽ جامعة حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عيد التكنولوجيابف سعيد صبرينة،  1 ، رسالة دكتوراه عمـو

 وما يمييا. 2  ، ص 2 52-  52باتنة، السنة الجامعية 
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عد الحصوؿ عمى وكاالت إنفاذ القانوف باعتراض االتصاالت القائمة بيف اإلرىابييف والمشتبو بيـ ب
أمر مف المحكمة، ومع ذلؾ ، تشير الدالئؿ إلى أنو في الممارسة العممية ىناؾ استخداـ واسع 
النطاؽ لبلعتراضات بدوف إذف قضائي والتي ُتستخدـ لجمع المعطيات والبحث عف دليؿ لممقاضاة، 

مف الجرائـ  ـ المتضمف القواعد الخاصة لموقاية5229أوت  2المؤرخ في   2-29ويعد القانوف 
المتصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتيا رأس الحربة في فرض القيود القانونية عمى 
سرية المراسبلت واالتصاالت وىذا لمقتضيات حماية النظاـ العاـ أو لمستمزمات التحريات 

ية لموقاية مف والتحقيقات القضائية الجارية بحيث يسمح بالمجوء إلى مراقبة االتصاالت االليكترون
األفعاؿ الموصوفة بجرائـ اإلرىاب أو التخريب أو الجرائـ الماسة بأمف الدولة، ويمكننا اإلشارة إلى 

 أف الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتيما تحت 
دؿ( ىي الجية المخولة قانونا )بعدما كانت تحت سمطة وزارة الع (1)سمطة وزارة الدفاع الوطني

بواسطة "المديرية التقنية" بعمميات المراقبة الوقائية لبلتصاالت االليكترونية في إطار الوقاية مف 
الجرائـ الموصوفة باألفعاؿ اإلرىابية والتخريبية واالعتداء عمى أمف الدولة وتتولى جمع وتسجيؿ 

 بغرض استعماليا في اإلجراءات القضائية.وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرىا وتتبعيا 
 "عبد العزيز بوتفميقة"والثابت أنو خبلؿ مرحمة الفترة التي تمت استقالة رئيس الجميورية المجاىد 

وأسندت مياـ الرئيس إلى رئيس الدولة تداولت العديد مف منصات التواصؿ االجتماعي تسجيبلت 
الدولة ورجاؿ أعماؿ وصحفييف وضباط في الجيش عديدة لمكالمات ىاتفية بيف مسؤوليف كبار في 

الوطني الشعبي، كما تـ إلقاء القبض عمى رجاؿ أعماؿ ومسؤوليف سابقيف عمى وشؾ الخروج مف 
التراب الوطني ويبدو أنيـ كانوا تحت إجراءات المراقبة االليكترونية، التي تتـ عادة مف خبلؿ 

واختراؽ وتتبع اليواتؼ النقالة لمنشطاء والمعارضيف والسياسييف  نصتلمت برمجيات خاصة 
 وغيرىـ.

 الفرع الثاني: الحقوق الدستورية السياسية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب.
وىي الحقوؽ التي يتمكف بيا الشخص مف اإلسياـ في حكـ ببلده بوصفو شريكا في إقامة نظاـ 

لمواطنيف حاممي الجنسية دوف غيرىـ وىي ليست ، وتتميز بأنيا تخص ا(2)الجماعة السياسي

                                                           
ـ، يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة 9 52جواف  2المؤرخ في  5  -9 الرئاسي رقـ المرسـو  1

، الصادرة   بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ومكافحتيما وتنظيميما وكيفيات سيرىا، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 
 ـ.9 52جواف  9بتاريخ 

، كمية المغة العربية والدراسات اسة القانون المقارن بالفقو اإلسالمي: نظرية الحقالمدخل لدر عبد العزيز عامر،  2
 .2 اإلسبلمية، منشورات جامعة قاريونس، بيروت،لبناف، ص
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بميزات تشريفية بؿ ىي تكميفات ثقيمة العبء، وىي قائمة وال تسقط بتقادـ نتيجة عدـ ممارستيا مف 
 طرؼ المواطف وال يمكف التنازؿ عنيا لمغير، ويضبط القانوف شروط ممارستيا دوف إقصاء 

 الحياة السياسية.أو تمييز ويحدد المعايير الشكمية لممشاركة في 
ويعد حؽ تقرير المصير المنصوص عميو في بياف أوؿ نوفمبر أسمى حؽ مف حقوؽ اإلنساف، 

حؽ وىو أحد مبادئ القانوف الدولي األساسية، ويقترف ىذا الحؽ بحسب البياف )بياف أوؿ نوفمبر( ب
تيا أو في المجاىرة العرقية أو الدينية أو المغوية في التمتع بثقاف مكونات كؿ المجتمع الجزائري

الشعب حؽ تحت كفالة القانوف، والمقصود بو ىو  بدينيا وممارسة شعائره أو في استخداـ لغتيا
 و االقتصادي واالجتماعي والثقافي مف دوف تدخؿ خارجيئفي السعي بحرية لتحقيؽ نما الجزائري

ؽ في حرية تقرير حال لمشعبويعني الجانب الخارجي لحؽ تقرير المصير أف مف الجانب الداخمي، 
تحرير عمى  إلى مبدأ تساوي الحقوؽ وتأسياً  مركزه السياسي ومكانتو في المجتمع الدولي استناداً 

 .(1)الشعوب مف االستعمار وبمنع إخضاع الشعوب الستعباد األجنبي وسيطرتو واستغبللو
ذ أكدت الوثيقة المؤسسة لمدولة الجزائرية المستقمة أف اليدؼ الجوىري م ف الحركة التحررية ىو وا 

نيؿ االستقبلؿ الوطني بإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمف إطار 
ـ مف حيث 2 2 المبادئ اإلسبلمية فاف اآلباء المؤسسوف يعتمدوف مخرجات مؤتمر ويستفاليا 

لمجزائرييف والوالء القطري مف إرساءىـ لمبادئو الثبلث: مبدأ السيادة بإرساء سمطة قرار حرة موحدة 
حيث وحدة الوطف وتأسيس الجنسية الجزائرية الخالصة، وأخيرا عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية 
لمدوؿ األخرى ومعاممتيا عمى قدـ المساواة، كما أف اليدؼ السامي الثاني مف الحركة التحررية ىو 

، وقد استشعر اآلباء بثقؿ الميمة بالقوؿ: جميع الحريات األساسية دوف تمييز عرقي أو ديني احتراـ
"إف ىذه ميمة شاقة ثقيمة العبء وتتطمب كؿ القوى وتعبئة كؿ الموارد الوطنية وحقيقة أف الكفاح 

 .سيكوف طويبل لكف النصر محقؽ"
وبمقتضى تقرير الشعب الجزائري لمصيره باستعماؿ الوسائؿ الثورية، استرجع بالقوة سيادة دولتو 

وضعيا في مكانتيا الطبيعية بيف الشعوب واألمـ األخرى، وأصبح سعيا وراء أىدافو المستقمة و 
، والتمتع بأسباب عيشو الخاصة، ىذا وقد ثرواتو وموارده الطبيعيةفي  يةحر بتصرؼ يالخاصة 

مف الدستور عمى أنو: "يحؽ لكؿ مواطف يتمتع بحقوقو المدنية والسياسية..."  (9 نصت المادة )

                                                           
التوصية العامة الواحدة  ،A/51/18األمـ المتحدة، المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصري، وثيقة رقـ:  1

تقرير المصير، صدرت عف المجنة ضمف أعماؿ الدورة الثامنة واألربعوف لمجنة القضاء عمي  بشأف الحؽ فيوالعشروف، 
 ـ.992 سنة  ،التمييز العنصري
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رسة حقوؽ أخرى مرتبطة ما يشكؿ تكريسا مف المشرع الدستوري لمبدأ عالمية حقوؽ كمرجعية لمما
 اإلنساف. 

 الديمقراطية أو حكم الشعب:  -أوال
، والثابت أنيا (1)وىي أحد الحقوؽ الجوىرية المتفرعة عف الحقوؽ السياسية وتعني حكـ الشعب

كمذىب سياسي يقـو عمى حؽ كؿ فرد االشتراؾ في إدارة الشؤوف العامة لببلده ويكوف ذلؾ بطريقة 
ما بواسطة ممثميف يختارىـ الشعب اختيارا حرا مف بيف مجموعة مرشحيف لمقياـ بأعبائيا،  مباشرة وا 

مى أف الجزائر جميورية ( مف الدستور الجزائري بالتأكيد ع وىو ما نصت عميو المادة األولى )
ديمقراطية شعبية وىي وحدة ال تتجزأ، وىو األمر الثابت مف خبلؿ ممارسة الشعب الجزائري 
لسيادتو بواسطة مؤسساتو الدستورية التي يختارىا باالنتخاب، أما بمشاركة الفرد مباشرة في إدارة 

عالة في قيادة دولتو مف خبلؿ الدولة عف طريؽ الترشح لمقياـ بمتطمبات المسؤولية والمشاركة الف
مؤسسة معينة، فإذا تحصؿ المرشح عمى ثقة الناخبيف ومنحوه أصواتيـ فسيختار لتولي المياـ 
وتسمى عندىا ىذه المشاركة بالمباشرة،  كما يمكف أف يشارؾ الفرد بطريقة غير مباشرة في إدارة 

عنو في إدارة شؤوف الدولة مف  الدولة مف خبلؿ اختياره لمف يرغب ويجده مؤىبل أف يمثمو بدال
المرشحيف لتحمؿ المسؤولية، ويتطمب األمر منو القياـ بحسف االختيار اعتمادا عمى معايير الكفاءة 

( التي جعمت مف مبدأ 2 ( و )2والجدارة، وىو ما عبر عنو المشرع الدستوري في نص المواد )
( التي 2 ـ الدولة، وكذا نص المادة )التمثيؿ الديمقراطي بواسطة االنتخاب الحر أحد أركاف قيا

أقرت بوقوع عبء ضماف الحقوؽ والحريات السياسية منيا عمى عاتؽ الدولة، وذلؾ بجعؿ ىدؼ 
مؤسسات الجميورية إزالة العقبات التي تحوؿ دوف المشاركة الفعمية لمجميع في الحياة السياسية، 

تتوفر فيو الشروط القانونية الحؽ في ( ىذا الحؽ بالنص عمى انو لكؿ مواطف 22وكرست المادة )
( مف الدستور عمى أف الدولة تشجع الشباب عمى   أف ينتخب وأف ينتخب، بينما نصت المادة )

 المشاركة في الحياة السياسية.
ومنو فالديمقراطية تعني مشاركة الفرد في صنع القرار الوطني بشكؿ مباشر بتوليو المسؤولية 

أو بطريقة غير مباشرة بواسطة اختيار أحد المرشحيف لينوب عنو في بواسطة الترشح لبلنتخاب، 

                                                           
. وىي في األصؿ كممة  ـ، ص2 9 ، مطبعة اسعد، بغداد، العراؽ، سنة ، الديمقراطية الشعبيةسييؿ حسيف الفتبلوي 1

: ديموس )الشعب( وكراتوس )حكـ أو سمطة( وظير استعمالو كمصطمح "ديمقراطية" لفظ يوناني األصؿ ويتألؼ مف شقيف
 قبؿ الميبلد طبقا لبلكتشافات الحفرية والوثائؽ التاريخية.  22 وظيفي خاص بالممارسة السياسية في اليوناف سنة 
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المشاركة في القيادة، ومنو فعبلقة الديمقراطية بحقوؽ اإلنساف السياسية مباشرة الف الفرد اختار مف 
 .(1)يراه مؤىبل الف يحكـ الدولة

قوؽ المواطف السياسية إال أنو تجب اإلشارة أف تطبيؽ الديمقراطية ال يمكف أف يجد سبيبل لتحقيؽ ح
إال في مجتمعات حرة، وعمى الرغـ أنيا منتوج غربي )الدوؿ األوروبية الغربية واالنجموساكسونية 
التي تسمي نفسيا بالعالـ الحر( بامتياز إال أف ىذه المجتمعات وبالرغـ مف تجذر الممارسة 

د السياسي والدعاية المضممة الديمقراطية فييا، وكذا تطورىا في مجاالت تطبيقيا فبل يزاؿ الفسا
وسمطة الماؿ تحفز الناخبيف وتدفعيـ الختيار أشخاص غير مؤىميف فاستغبلؿ حاجات المواطنيف 
واستخداـ السمطة ألغراض المنفعة الشخصية والتمايز االجتماعي واحدة مف بيف أكبر المشكبلت 

ات لتشمؿ المعمورة مع تمايز التي تنخر المجتمعات الغربية "الديمقراطية" وتوسعت ىذه الممارس
 .  (2)األنظمة السياسية في ىذا المجاؿ

فالديمقراطية تربية مجتمعية تبدأ مع مرحمة الطفولة لتشمؿ األمكنة واألزمنة البلزمة لتمقينيا ألفراد 
المجتمع وتراكميا بناء مجتمع واع ومتشبع بمبادئيا الصحيحة وغير المضممة، فالديمقراطية ليست 

تخابية وصناديؽ فقط فيي تنشئة سياسية سميمة ونزيية فيي تقترف عموديا بالدولة عممية ان
وبالمؤسسات وأفقيا بالممارسات المجتمعية اليومية مف تربية وتنشئة وتنمية وعي فردي وجماعي 
وتفعيمو وتكريسو وتقترف كذلؾ بالممارسات اإلعبلمية النزيية والمحايدة التنويرية  وترتبط مصيريا 

ءة التعميـ وجديتو في تخريج نخبة نقدية ال تبعية كما تعني احتراـ اختيار الفرد منذ الطفولة بكفا
وتعني أف يكوف الفرد حارسا يقظا يدافع عف مكتسباتو وال يفرط فييا وتعني كذلؾ الفصؿ بيف 
السمطات وسيادة القانوف ومباشرة الفرد لحقوقو السياسية دوف تفريط كما تعني ممارسة حؽ 

 . (3)نتخاب واالختيار في المؤسسات الوسيطةاال
عقيدة بالممارسة بحيث تعود بموجبو السيادة إلى جميع المواطنيف، ويكوف  إلىوتتحوؿ الديمقراطية 

ليا جياز سياسي شرعي لتطبيؽ ىذه العقيدة، فالديمقراطية أوسع مف التعبير البسيط عف سيادة 
وه المنتخبوف، واشمؿ كذلؾ مف الحديث عف منظمة الشعب الذي ُيفترض أف يحكمو الوسيط وممثم

تحتـر األقمية المعارضة، فيي تصؼ مجتمًعا مكوًنا مف الحرية والمساواة، وتعني كذلؾ دولة 
تصوف حقوؽ اإلنساف وحرياتو وتعموا فييا سيادة القانوف، وتقبؿ المساءلة وتمارس اختصاصاتيا 

                                                           
1
 Alain- Gerard Slama, la Régression Démocratique, Edition révisée et augmentée, Perrin, Paris, France, 

Année : 2002, P :      
، دار الوطف، المؤسسة الفمسطينية لدراسة العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الديمقراطيمحمود حافظ يعقوب،  2

  . 2 ـ، ص 99 الديمقراطية، راـ اهلل، فمسطيف، سنة 
  وما يمييا.  2 مرجع سابؽ، ص ،العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الديمقراطيمحمود حافظ يعقوب،  3
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مى السمطة عند نياية العيدة االنتخابية، إال أف بطريقة شفافة ومفتوحة وتحتـر مبدأ التداوؿ ع
المجتمع المثالي يبقى افتراضيا فقط  باعتبار أف تراكـ الفضائؿ ليست لو عبلقة بالقانوف، 

تتغير مع الزماف والمكاف، وىو غرض المشرع الدستوري ، و فالديمقراطية المعمنة ىي السائدة حاليا
عطاء بعد ديمقراطي لمتداوؿ عمى السمطة وممارستيا الجزائري في إنشاء المحكمة الدستورية إل

 بعيدا عف العنؼ الدوري الحاضر في كؿ محطة عيدة رئاسية.
 أسس الممارسة الديمقراطية.  -1
 وتعني حقيقة ترتب مسؤولية ممارس السمطة المنتخب عف القرارات التي يتخذىا المساءلة:  -أ

أو األفعاؿ التي يقـو بيا خبلؿ عيدتو االنتخابية شريطة أف تكوف مقترنة بممارستو الفعمية 
 الختصاصاتو وصبلحياتو في منصب مسؤوليتو، والتي مف المتوقع أف يبررىا 

 أو يشرحيا لمناخب عندما ُيطمب منو ذلؾ، وذلؾ مف خبلؿ فتح عممية صنع القرار لمتدقيؽ العاـ.
ياسية إجرائية أكثر منيا ىدؼ مستقؿ، ألف األشكاؿ التقميدية لممساءلة االنتخابية وتعد المساءلة الس

والحكومية أصبح ُينظر إلييا بشكؿ متزايد عمى أنيا أدوات محدودة لمسيطرة عمى السمطة السياسية 
وجعميا تستجيب لرغبات الناخبيف، وبالتالي فإف المطالب بمزيد مف المساءلة الفعالة تميؿ إلى 

، والبحث عف سبؿ يمكف مف خبلليا ممارسة السيطرة السياسية (1)يع أدوات المساءلة السياسيةتوس
 .مف الناحية اإلجرائية في سياؽ صنع القرار وليس بأثر رجعي بعد ترتب آثار صدوره

( منو عمى أف المجمس المنتخب ىو اإلطار الذي يعبر 2 ونص الدستور الجزائري بموجب المادة )
انو ال  إلى(  5ف إرادتو، ويراقب عمؿ السمطات العمومية، بينما أشارت المادة )فيو الشعب ع

يمكف أف تكوف الوظائؼ والعيدات في مؤسسات الدولة مصدرا لمثراء وال وسيمة لخدمة المصالح 
الخاصة، ويجب عمى كؿ عوف عمومي في إطار ممارسة ميامو تفادي أي حالة مف حاالت 

كؿ شخص يعيف في وظيفة عميا في الدولة أو ينتخب أو يعيف في تعارض المصالح، ويجب عمى 
 البرلماف أو في ىيئة وطنية أو ينتخب في مجمس محمي التصريح بممتمكاتو في بداية وظيفتو 
أو عيدتو وفي نيايتيا، وأف القانوف يعاقب عمى استغبلؿ النفوذ والتعسؼ في استعماؿ السمطة كما 

( صبلحية بسط الرقابة عمى عمؿ 2  ور، كما منحت المادة )( مف الدست52ورد بنص المادة )
( مف الدستور والمتعمقة 22 ( و)   ( و)22 الحكومة لمبرلماف وفقا لمشروط المحددة في المواد )

تباعا باختصاص البرلماف في إجراء مناقشة عامة لمخطط عمؿ الحكومة، وكذا وجوب تقديـ 
الة سنويا لبياف السياسة العامة أماـ المجمس الشعبي األوؿ أو رئيس الحكومة حسب الح الوزير

                                                           
1
 Adam przeworski, susan c stockes, Bernard Manin, Democracy- Accountability and Representation, 

Publisher: Cambridge University Press, UK, Date:January 2001, P:329 &f. 
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الوطني تحت طائمة إصدار الئحة أو إيداع ممتمس رقابة، وكذا صبلحية البرلماف بتوجيو األسئمة 
( منو المجاف الدائمة التابعة    أي عضو في الحكومة، ومنحت المادة ) إلىالشفيية أو الكتابية 

 مة إمكانية تشكيؿ بعثة استعبلـ مؤقتة حوؿ موضوع محدد لممجمس الشعبي الوطني ومجمس األ
( عمى إمكانية كؿ غرفة في البرلماف أف تنشئ لجاف 29 أو وضع معيف، كما نصت المادة )

تحقيؽ في قضايا ذات مصمحة عامة،  وعبلوة عمى ذلؾ يمارس المجمس الشعبي الوطني الرقابة 
لدستور المتعمقتيف بممتمس الرقابة المنصب ( مف ا25 ( و) 2 المنصوص عمييا في المادتيف )

عمى مسؤولية الحكومة بعد مناقشة بياف السياسة العامة أو عمى اثر االستجواب، كما ألزمت المادة 
( منو الحكومة أف تقدـ المعمومات والوثائؽ الضرورية التي يطمبيا البرلماف عند ممارسة 22 )

غرفة مف البرلماف عرضا عف استعماؿ االعتمادات ميامو الرقابية، عمى أف تقدـ الحكومة لكؿ 
( مف الدستور، كما منح المشرع لمجاف 22 المالية التي أقرتيا لكؿ سنة مالية بحسب نص المادة )

البرلمانية إمكانية سماع أعضاء الحكومة حوؿ كؿ مسالة تتعمؽ بالمصمحة العامة طبقا لنص 
 ( منو. 2 المادة )

ىي المكنة التي تسمح لمواقع الكامؿ بالظيور، وتعد قيمة عامة يتبناىا المجتمع  الشفافية: -ب
لمكافحة كؿ أشكاؿ الفساد، والشفافية مرادفة التخاذ القرارات العمنية المفتوحة مف قبؿ صانعي 
القرار، وتعد أداة لمحوكمة الرشيدة في البرامج والسياسات والتنظيـ ومؤسسات الدولة، فالشفافية 

التي ىي في الواقع االطبلع عمى معمومات  أبعاد السريةعمى االنفتاح إال أنيا تتقاطع مع  تشجع
التي تبقى مجاال فرديا ال  احترام الخصوصيةيجب عمى صاحبيا عدـ الكشؼ عنيا، واشتراطات 

يمكف النفاذ إليو حتى بمجرد تبوء منصب المسؤولية، وتمارس الشفافية جنًبا إلى جنب مع المساءلة 
فطريقة وكيفية توفر المعمومات الضرورية والكافية وذات المصداقية لصالح  والكفاءة والفعالية،

الجميور تمكنيـ مف التعبير عف رأييـ في القرارات التي يتخذىا المنتخبوف الشرعيوف و / أو 
رسمية ، وتتطمب الشفافية عناصر: حكومة مفتوحة، مع إمكانية الوصوؿ إلى المنتديات ال(1)تقييميا

والمؤسسات الفعالة التي تستجيب لممواطف، مع سرياف قوانيف حرية المعمومات، وتشريعات حماية 
المصمحة العامة وقواعد اإلفصاح عف تعارض المصالح الفردية مع العامة، وترسخ صحافة حرة 
تنويرية تمارس النشاط االستقصائي،  وقطاع مجتمع مدني حيوي يناضؿ مف أجؿ االنفتاح بكؿ 

                                                           
1
 Thomas Carothers and Saskia Brechenmacher, Accountability, Transparency , Participation, and Inclusion, 

a New Development Consensus, Carnegie Endowment for International Peace, Publication department, 

Washington DC, USA, Year:2014, P:3- 0  
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ىذه األنواع، وعمميا ىي ضرورة لعممية صنع القرار الديمقراطي إال انو تعترييا تناقضات ممارسة 
  .(1)شفافية الضغط عمى صانع القرار الديمقراطي ومتطمبات الشفافية في عممية صنع القرار
 معرفة إلىوترتبط الشفافية مباشرة بعنصر الحؽ في المعرفة المتأصؿ في األفراد والذي يرمي 

تصرفات حكومتيـ، وآلية تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ نص قانوني يسمح لممواطنيف بطمب المعمومات 
مف الحكومة، بحيث ال يمكف ممارسة الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات وتنفيذه بشكؿ فعاؿ إال 
عمى أساس القوانيف التي تنظـ ىذا الحؽ وفًقا لممعايير الديمقراطية األخرى كقانوف حرية 

، أما في حالة تعنت الحكومة في تقديـ المعمومات فاف إلزاميا يكوف باعتماد الحؽ (2)المعمومات
الدستوري في النفاذ والوصوؿ إلى المعمومة الذي يسمح بالمشاركة المستنيرة مف قبؿ األفراد الذيف 
لدييـ الحؽ في االنخراط في صنع القرارات التي تؤثر عمى حياتيـ، ويكرس حؽ الوصوؿ إلى 

 ومات مف تفعيؿ المساءلة ويعد كمبدأ أساسي لمحكـ الرشيد.المعم
( عمى أف الشعب يختار لنفسو مؤسسات 9ىذا ونص الدستور الجزائري بموجب نص المادة )

( منو أف الدولة 2 غايتيا ضماف الشفافية في تسيير الشؤوف العمومية، بينما ورد في المادة )
( 9 ركة في تسيير الشؤوف العامة، وأكدت المادة )تسير عمى تفعيؿ دور المجتمع المدني لممشا

منو عمى أف المجمس المنتخب يمثؿ قاعدة البلمركزية ومكاف مشاركة المواطنيف في تسيير الشؤوف 
( منو عمى ضماف الدولة لحؽ المواطف في المشاركة الفعمية في 2 العمومية، كما أشارت المادة )

( مف الدستور حؽ المواطف 22عية والثقافية، وجسدت المادة )الحياة السياسية واالقتصادية واالجتما
المعمومات والوثائؽ واإلحصائيات والحصوؿ عمييا وتداوليا، عمى أف ال تمس  إلىفي الوصوؿ 

ممارسة ىذا الحؽ بالحياة الخاصة لمغير وبحقوقيـ وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات 
-22قد اعترؼ لممواطف بيذا الحؽ سابقا بموجب المرسـو األمف الوطني، لكف المشرع الجزائري 

نظاـ قانوني  إلىالمنظـ لمعبلقة بيف المواطف واإلدارة، غير أف التناوؿ التشريعي لو لـ يرؽ     
( التي كرست  2، وخصص الدستور لمحترفي اإلعبلـ مف الصحفييف نص المادة )(3)متكامؿ

مصادر المعمومات في إطار احتراـ القانوف، كما  إلىضمانة الدستور لحؽ الصحفي في الوصوؿ 
( مف الدستور عمى دور مجمس المحاسبة في المساىمة في ترفية الحكـ الراشد 99 نصت المادة )

                                                           
1
  Peter Rosendroff, James Hollyer, James Raymond Vreeland, Democracy and Transparency, The journal of 

politics, Cambridge University Press, Volume: 73, Issue: 4, Date: January 2011, P: 1-    
2
 Michael Schudson, The Shortcomings of Transparency for Democracy, Sage Journals, American Behavioral 

Scientist, Volume:  4, №:  , Date:24 july 2020, Pp:   0-      
م( الحق في الحصول عمى 2828من الدستور )قبل تعديل  51نحو تكريس حقيقي لممادة عبد الرحماف بوكثير،  3

،  ، العدد  ، المجمد ، مقاؿ منشور في مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، جامعة باتنةالمعمومات والوثائق اإلدارية
 .525-25 ـ، ص  52جانفي  2تاريخ: 
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يداع الحسابات، وأسس المشرع الدستوري "السمطة العميا  والشفافية في تسيير األمواؿ العمومية وا 
( مف الدستور وكمفيا بوضع  52بموجب نص المادة )لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو" 

 إلىإستراتيجية وطنية لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو والسير عمى تنفيذىا ومتابعتيا، إضافة 
 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. 

التداول السممي عمى السمطة من خالل التعددية السياسية واالبتعاد عن استخدام العنف:  -ج
وتعني أف يتنازؿ سمميا وبطرؽ قانونية األشخاص الذيف  وىي اليدؼ الجوىري مف الديمقراطية،

بأي تولوا السمطة عند انتياء فترة عيدتيـ االنتخابية ويتوقفوا تماما عف ممارستيا أو التدخؿ فييا 
شكؿ مف األشكاؿ، نظرا الف الشعب أو أغمبيتو اختار أشخاصا آخريف لتمثيمو في ممارستيا داخؿ 
إطار المؤسسات السياسية المنتخبة، إال أف األمر يختمؼ بالنسبة لديمقراطيات الواجية، إذ يفرض 

ي، إال أف الواقع تقاسـ السمطة السياسية بدؿ التداوؿ الفعمي عمييا أو ممارسة التداوؿ الصور 
اإلشكالية تبرز حوؿ ما إذا كاف تقاسـ السمطة يعزز ترسيخ الديمقراطية، وتنتشر الصورية إلى حد 
عرقمة المساءلة السياسية والتأثير عمى معايير الشفافية، ولمؿء ىذه الفجوة يجب التمييز بيف تقاسـ 

بمعالـ معينة  السمطة والسياؽ السياسي، فتقاسـ السمطة الشامؿ وتوزيعيا في شكؿ حصص
كالجيوية والقبمية والعرقية والدينية واإليديولوجية يعزز البقاء الديمقراطي فقط في أوضاع ما بعد 
الصراع الذي ال يشترط فيو دائما أف يكوف مسمحا وجوىره االستئثار بالثروة وحرماف البقية منيا، 

الفيدرالية والبلمركزية تزعزع  وعمى النقيض مف ذلؾ فإف المؤسسات السياسية الموزعة عموديا مثؿ
استقرار ديمقراطيات ما بعد الصراع، مما يجعؿ مف تقييد تقاسـ السمطة يؤدي باستمرار إلى تسييؿ 
 بقاء الديمقراطية اليشة في المجتمعات القياسية غير القادرة عمى االبتكار سواء بوجود الصراع 

تقيد القادة كما ىو واضح مف خبلؿ نص أو بدونو، ومنو فإف األولوية ستعطى لممؤسسات التي 
( مف الدستور الجزائري، بما في ذلؾ إنشاء الييئات القضائية المستقمة كالمحكمة  الفقرة 2 المادة )

 .مف الدستور( لتكريس الحماية الدستورية لمحقوؽ الفردية والجماعية 22 الدستورية )المادة 
السمطة مف خبلؿ ما نصت عميو ديباجتو وكرس المشرع الدستوري بعض مبادئ التداوؿ عمى 

بالتأكيد عمى أف: الدستور فوؽ الجميع وىو القانوف األساسي الذي يضمف الحقوؽ والحريات 
الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية عمى ممارسة السمطات 

ة،  وكرس المشرع ىذا التوجو مف ويكرس التداوؿ الديمقراطي عف طريؽ انتخابات دورية حرة ونزيي
( مف الدستور،  2خبلؿ تضميف الحؽ في إنشاء األحزاب السياسية وفؽ ما نصت عميو المادة )

عمى أف  يحظر تأسيسيا عمى أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو ميني أو جيوي، كما 
قيـ والمكونات األساسية ال يمكف أف يتخذ حؽ إنشاء األحزاب ذريعة لضرب الحريات األساسية وال
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لميوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمف التراب الوطني وسبلمتو واستقبلؿ الببلد وسيادة الشعب وكذا 
استعماؿ العنؼ  إلىالطابع الديمقراطي والجميوري لمدولة، كما ال يجوز أف يمجا الحزب السياسي 

نشاء األحز  اب السياسية يعد اآللية المعتمدة عالميا أو اإلكراه ميما كانت طبيعتيما أو شكميما، وا 
( مف الدستور والتي تنص عمى أف 22لمتداوؿ عمى السمطة، ويبرز ذلؾ مف خبلؿ نص المادة )

ممارسة السمطة عمى الصعيديف المحمي والوطني مف خبلؿ التداوؿ الديمقراطي وفي إطار أحكاـ 
يورية ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الفوز في ( عمى طريقة انتخاب رئيس الجم22الدستور، ونصت المادة )

( 22االنتخاب بالحصوؿ عمى األغمبية المطمقة مف أصوات الناخبيف المعبر عنيا، وحددت المادة )
( سنوات وحظرت عمى أي احد ممارسة أكثر مف عيدتيف 2منو مدة العيدة الرئاسية بخمس )

استقالة رئيس الجميورية الجارية  متتاليتيف أو منفصمتيف، وفي حالة انقطاع العيدة الرئاسية بسبب
عيدتو أو ألي سبب كاف فتعد عيدة كاممة، ومف جية أخرى أغمؽ المشرع الدستوري باب إمكانية 

ستوري أف يمس عدـ جواز تولي ( مف خبلؿ النص عمى أنو ال يمكف أي تعديؿ د22تعديؿ المادة )
( سنوات بحسب 2دة خمس )عيدتيف رئاسيتيف متتاليتيف أو منفصمتيف ومدة كؿ عي أكثر مف

( منو عمى أف المجمس 55 ( مف الدستور، ىذا ونصت المادة )2 الفقرة   55مقتضيات المادة )
( 2( سنوات بينما تحدد عيدة مجمس األمة بمدة )2الشعبي الوطني ينتخب لعيدة مدتيا خمس )

أو متتاليتيف، كما سنوات، كما يحظر عمى أي كاف ممارسة أكثر مف عيدتيف برلمانيتيف منفصمتيف 
 أحاؿ الدستور عمى القانوف العضوي كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجمس األمة 
أو تعيينيـ وشروط قابميتيـ لبلنتخاب ونظاـ عدـ قابميتيـ لبلنتخاب وحاالت التنافي ونظاـ 

 ( مف الدستور. 5 التعويضات البرلمانية طبقا ألحكاـ المادة )
بحيث ال يقبؿ أي تصور يتعمؽ ذاتية وال تقيد إال في ظل الظروف االستثنائية:  أن تكون -د

بفرض عقيدة الديمقراطية كما تفسرىا أو تفيميا أو تمارسيا بقية الشعوب واألمـ، وبالخصوص 
االعتداء عمى الدولة بمحاولة فرض نموذج معيف مف الديمقراطية مف الخارج عمييا سواء باإلكراه 

و بالقوة، كما ترفض كؿ طرؽ تصدير الديمقراطية باستخداـ الطرؽ المينة أو بالضغط أ
كالمساعدات واليبات والقروض وغيرىا، ومف المفترض عمى الشعب أف يكوف في مستوى الحفاظ 
عمى استقبلؿ إرادتو ومقدراتو بحيث يكوف إنفاذ النيج الديمقراطي مف قراراتو السيادية، فإذا فقدت 

ي سبب كاف كاالحتبلؿ أو االنقساـ أو الزواؿ أو االنضماـ فاف تطبيؽ لديمقراطية الدولة سيادتيا أل
يكوف غير متاح في ظؿ ىذه الظروؼ ألف سمطة أخرى غير سمطة الشعب ىي مف ستقرر طرؽ 
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المشاركة و االختيار لتشكيؿ المؤسسات السياسية والسيادية، حينيا تكوف مواطنة الفرد منقوصة 
 .(1)مف "المساواة" أو "المشاركة" مما ييدد حرية األفراد وتفتقر أحد أركانيا

وقد جاء في ديباجة الدستور: "إف عـز الشعب الجزائري....وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس 
سمطاتيا خدمة لبلستقبلؿ الوطني وبعيدا عف كؿ ضغط خارجي"، كما ورد فييا أف: "الشعب 

الحرية والديمقراطية وىو متمسؾ بسيادتو واستقبللو الجزائري ناضؿ ويناضؿ دوما في سبيؿ 
الوطنييف، ويعتـز أف يبني بيذا الدستور مؤسسات أساسيا مشاركة كؿ المواطنيف والمجتمع المدني 
بما فيو الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤوف العمومية والقدرة عمى تحقيؽ العدالة 

لكؿ فرد، في إطار دولة قانوف جميورية وديمقراطية، ويتطمع  االجتماعية والمساواة وضماف الحرية
أف يجعؿ مف الدستور اإلطار األمثؿ لتعزيز الروابط الوطنية وضماف الحريات الديمقراطية 

 لممواطف.
أما بالنسبة لتقييد الديمقراطية بناء عمى الظروؼ االستثنائية التي يمكف أف تطرأ خبلؿ حياة الدولة، 

كما يجب أف يتـ فيي مشترطة باف تكوف صبلحيات الطوارئ محدودة المدة ومتناسبة مع التيديد، 
تنفيذ يمكف وتتضمف آلية قانونية لم سف ىذه التدابير فقط طالما أنيا ضرورية لممصمحة العامة،

يجب إعبلـ الجميور باإلجراءات المتخذة لمتعامؿ مع مراقبتيا مف طرؼ البرلماف والقضاء، كما 
األزمة بشكؿ مستمر وبطريقة شفافة، إذ ال يجب أف تؤخذ األزمة عمى أنيا فرصة إلخفاء 

لتدابير المعمومات عف عمد ذريعة المخاوؼ األمنية، كما يجب أف تنطبؽ ىذه الشفافية أيضا عمى ا
المتخذة في زيادة مراقبة المواطنيف، فالديمقراطية ىي األكثر فعالية وقوة عند ضماف تدفؽ موثوؽ 
معمومات لمجميور، كما يجب احتراـ الحؽ في الخصوصية، إذ ال ينبغي أف يكوف الترصد لغرض 

ررة الظرؼ االستثنائي مساومة عمى الحؽ في الخصوصية، أو أف يؤدي إلى فرض قيود غير مب
عمى حقوؽ اإلنساف األخرى، فتقاسـ بنوؾ المعطيات لممعمومات مع الحكومة عمى نطاؽ غير 
مسبوؽ خبلؿ فترة االستثناء تشكؿ تيديًدا لخصوصية المواطنيف، الذيف يجب تزويدىـ بفرص 
التماس االنتصاؼ في مواجية انتياكات الحقوؽ األساسية أثناء األزمة تماشيا مع سرياف ضماف 

ة المستقمة عمى أعماؿ الحكومة الف غياب المساءلة والشفافية خبلؿ الفترة االستثنائية يشجع الرقاب
عمى انتشار الفساد وشيوع البلمحاسبة واإلفبلت مف العقاب، ومف الميـ إيبلء دور اإلعبلـ بوسائمو 

عمى األخبار المستقمة أىمية بالغة في مكافحو المعمومات المضممة، وأف ال يستخدـ كذريعة لمرقابة 
 .وحرية المعمومات عبر كؿ الدعائـ أو تطبيؽ لوائح رجعية ضد حرية وسائؿ اإلعبلـ

                                                           
 .522، صـ5222، ج ـ ع، سنة دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،النظم السياسة، عبد الغني بسيوني عبد اهلل  1
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( مف الدستور عمى انو يمكف لمحكومة أف تطمب مف البرلماف 9  ىذا وقد نصت المادة )
( منو عمى انو 5  المصادقة عمى مشاريع القوانيف حسب إجراء االستعجاؿ، ونصت المادة )

 رية أف يشرع بأوامر في مسائؿ عاجمة في حالة  شغور المجمس الشعبي الوطني لرئيس الجميو 
أو خبلؿ العطمة البرلمانية ، ويخطر الرئيس المحكمة الدستورية وجوبا لنظر مدى دستورية ىذه 
األوامر ويعرضيا عمى البرلماف في بداية الدورة القادمة لتوافؽ عمييا أو لتمغى في حالة عدـ موافقة 

اف عمييا، كما يمكف لرئيس الجميورية أف يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية إذا كانت الببلد البرلم
ميددة بخطر داىـ يوشؾ أف يصيب مؤسساتيا الدستورية أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا لمدة 

( يوما، عمى أف ال يتخذ ىذا اإلجراء إال بعد جممة مف االستشارات وتخوؿ 22أقصاىا ستوف )
الة االستثنائية لرئيس الجميورية اتخاذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبيا المحافظة عمى الح

استقبلؿ األمة والمؤسسات الدستورية، ويوجو الرئيس خطابا لؤلمة إلعبلميا بالتدابير المتخذة 
بية أعضاء وغاياتيا، وال يمكف لرئيس الجميورية تمديد مدة الحالة االستثنائية إال بعد موافقة أغم

غرفتي البرلماف المجتمعتيف معا، عمى أف تنتيي الحالة االستثنائية حسب األشكاؿ واإلجراءات 
المتخذة عند إعبلنيا، ويعرض الرئيس بعد انقضاء مدة الحالة االستثنائية القرارات التي اتخذىا 

( مف 92لمادة )أثناء سريانيا عمى المحكمة الدستورية إلبداء الرأي بشأنيا طبقا لمقتضيات ا
الدستور، وكاف عمى المشرع الدستوري تدارؾ ضرورة تقديـ الوزير األوؿ أو رئيس الحكومة عرض 
حاؿ عف نشاط الحكومة إباف ىذه الحالة االستثنائية أماـ البرلماف باعتبار أف الدستور الجزائري 

 يحظر مساءلة رئيس الجميورية مف قبؿ نواب الشعب.
حصار وىما أشد وطأة عمى الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف مف الحالة أما حالتي الطوارئ وال

( عمى أف تقريرىا يكوف إذا  9االستثنائية نظرا لطبيعة التدابير المتخذة فييما، فقد نصت المادة )
( يوما بعد اجتماع المجمس األعمى لؤلمف وقياـ 2 دعت الضرورة الممحة لذلؾ لمدة أقصاىا )

ت وأف يتخذ ىذا األخير كؿ التدابير البلزمة الستتباب الوضع، كما الرئيس بمجموعة استشارا
نصت المادة عمى انو ال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة البرلماف المنعقد 

(، وأحاؿ المشرع عمى القانوف العضوي مسالة 2  بغرفتيو المجتمعتيف معا بحسب نص المادة )
 تنظيـ الحالتيف.

 الدولة: إلىالحق في االنتماء  -ثانيا
مف الجنسية مفيـو قانوني في األساس، إال انو ىي مع ذلؾ يرسـ صميـ ىوية الدوؿ واألفراد، ف

الناحية القانونية إف التعريؼ القانوني لمجنسية دقيؽ ويقصد بيا الرابطة القانونية والسياسية التي 
ذكورة، ويؤكد ىذا التعريؼ عمى المضموف يحددىا قانوف الدولة والتي توحد الفرد بالدولة الم
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السياسي لمجنسية، فعمى الصعيد الدولي يحدد شعب الدولة نفسو في مصاؼ الشعوب األخرى 
وبالتالي فيو يشارؾ في ظروؼ وجود وبقاء وتميز الدولة، أما عمى الصعيد الداخمي فالجنسية 

تحديد نطاؽ المجتمع  كمجتمع وطني تحدد رابطة االنتماء إلى مجموعة مف األفراد وبالتالي تشمؿ 
، وعميو فوجود (1)الذي سيتـ منحو وضًعا خاًص بناء عمى أثار اكتساب الجنسية بأي مف الطرؽ

ألنو يؤسس  ىذا الوضع المزدوج ىو الذي يظير أف الجنسية عنصر أساسي في ىوية الشخص
القواعد المحددة، لذلؾ فإف الندماج فرد معيف في المجتمع، ويؤدي قانوًنا إلى تطبيؽ مجموعة مف 

، وتختص الحديث عف "مواطف" يشير أيًضا إلى جميع القواعد التي تحكـ جميع مواطني بمد معيف
تستخدـ  في تحديد مف ىـ مواطنوىا وىي قاعدة راسخة في القانوف والنظاـ الدولي،إذالدولة حصريا 

، البعض الوالدة في اإلقميـؿ يفض، فقد كؿ دولة أية قواعد عمى أساسيا ترغب في منح جنسيتيا
والبعض اآلخر يفِضؿ رابطة البنوة  والبعض اآلخر يفضموف اإلرادة الحرة، وأغمبية النظـ تمزج بيف 

ىذا ويحصؿ الفرد عمى الجنسية بحكـ القانوف وتسمى عندىا بالجنسية األصمية دوف ىذه المعايير، 
عمى أساس إرادتو ورغبتو واختياره وذلؾ أف تتدخؿ إرادتو في ذلؾ، كما يمكنو اكتساب الجنسية 

بطمبيا مف الدولة المعنية التي ليا كامؿ السيادة في قبوؿ طمبو أو رفضو، ويمكف أف يترتب عف 
طريقة اكتساب الجنسية اختبلؼ في درجة ونوعية التمتع بالحقوؽ والحريات تبعا لنوع الجنسية 

لرئاسة الجميورية الجزائرية التي حددت  أصمية كانت أو مكتسبة كما ىو ثابت مف شروط الترشح
( شرط تمتع المترشح بالجنسية الجزائرية األصمية فقط، ويمكف لشخص  الفقرة  2فييا المادة )

واحد تبعا لتنوع القوانيف الضابطة ليذه المسالة في أف يتمتع بأكثر مف جنسية واحدة فيسمى حينيا 
نو الشخص أو يفقدىا أو يجرد منيا فيصبح عندئذ بمزدوج أو متعدد الجنسية كما يمكف أف يجرد م

( 2 وقد تناوؿ المشرع الدستوري الجزائري موضوع الجنسية بنص المادة )عديـ الجنسية، ىذا 
بالنص عمى أف الجنسية الجزائرية معرفة بالقانوف، ويحدد القانوف شروط اكتساب الجنسية الجزائرية 

يا، عمى أف يختار الشعب لنفسو مؤسسات غايتيا المحافظة واالحتفاظ بيا أو فقدانيا أو التجريد من
عمى السيادة واالستقبلؿ الوطنييف و المحافظة عمى اليوية والوحدة الوطنية ودعميما، وحماية 

 الفقرة( مف الدستور.  9الحريات األساسية لممواطف طبقا لنص المادة )
 ومؤسسات المجتمع المدني:الحق في إنشاء والمشاركة في الجمعيات والمنظمات  -ثالثا

وىي مف الحقوؽ السياسية الثابتة لؤلفراد ويمكنيـ ممارستيا بصورة جماعية أو بشكؿ فردي مف 
خبلؿ حرية إنشاء واالنتماء والنشاط ضمف أطر الجمعيات األىمية والمنظمات المينية واالجتماعية 

                                                           
1
 Etienne Patau, La nationalité Un lien de droit au Prisme des Droits Fondamentaux, IRJS - Institut de 

Recherche juridique de la Sorbonne, France, FX. Lucas et T. Revet. CRFPA - Précis de culture juridique, LGDJ, 

Année : 2017, Pp :    -  0  



االلتزام التشريعي العام بحقىق اإلنسان في سياق مىاجهة اإلرهاب      الفصل األول:          
 

5   
 

إلقميمية وحتى الدولية منيا بشكؿ والخدمية واإلنسانية والحقوقية المحمية والوطنية والجيوية وا
مستقؿ عف الدولة وتسمى عندئذ بالمنظمات غير الحكومية، وتقـو ىذه المؤسسات بأدوار كانت 
مف اختصاصات الدولة األصيمة لكف تبعا لتطور المجتمعات عبر العصور والحقبات أصبحت 

تطمبات المجتمع نظرا لتعدد السمطة ممثمة في الدولة ال يمكنيا لوحدىا االستجابة وتمبية جميع م
مياميا وثقميا كالدفاع عف السيادة واالستقبلؿ وضماف األمف والغذاء وتأميف استمرار الدورة 

 االقتصادية في إدرار الثروة كفالة توزيعيا عمى السكاف.
والحاؿ أف ديباجة الدستور نصت عمى أف الشعب الجزائري ناضؿ ويناضؿ في سبيؿ الحرية 

ويعتـز أف يبني بيذا الدستور مؤسسات أساسيا مشاركة كؿ المواطنيف والمجتمع  والديمقراطية،
المدني بما فييـ الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤوف العمومية، فقد كفمت الدولة دور 

( 2 السير عمى تفعيؿ دور المجتمع المدني لممشاركة في تسيير الشؤوف العمومية بموجب المادة )
( مف الدستور عمى أف مؤسسات الجميورية تستيدؼ ضماف 2 تور، بينما نصت المادة )مف الدس

مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات بإزالة العقبات التي تحوؿ دوف المشاركة 
( مف  2الفعمية لمجميع في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أقرت المادة )

الدستور ىذا الحؽ بالتأكيد أف حؽ إنشاء الجمعيات مضموف ويمارس بمجرد التصريح بو، وأف 
الدولة تشجع الجمعيات ذات المنفعة العامة واف الجمعيات ال تحؿ إال بقرار بمقتضى قضائي، 
حالة عمى القانوف العضوي تبياف شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، وضمف الدستور ممارسة  وا 

ابي بكؿ حرية وفي إطار القانوف، كما يمكف لمتعاممي القطاع االقتصادي أف ينتظموا  الحؽ النق
( مف الدستور عمى   ضمف منظمات أرباب العمؿ في إطار احتراـ القانوف، كما نصت المادة )

اإلدارة لطرح انشغاالت تتعمؽ  إلىحؽ المواطف الفردي أو في إطار جماعي في تقديـ ممتمسات 
 بالمصمحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقو األساسية.

منظومة حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية تضع كرامة اإلنساف في صميـ إف  * رأي الباحث:
ومف الواضح أف إلحاؽ األذى بالمدنييف وغيرىـ ىو انتياؾ لمقيـ األساسية التي تيدؼ  اىتماماتيا،

ومع ذلؾ فيناؾ توتر دائـ بيف دعـ حقوؽ اإلنساف أو ضماف  قوؽ إلى دعميا وتعزيزىا،ىذه الح
أمف األفراد في مواجية التيديد اإلرىابي، فمف المبادئ األساسية ليذا التقرير أف أي انقساـ ضمني 
ف بيف تأميف حقوؽ األفراد وأمنيـ يعد تناقضا مع جوىر حقوؽ اإلنساف )المساواة في المكانة(، أل

الدفاع عف حقوؽ اإلنساف ليس مسألة "تساىؿ" مع اإلرىاب بؿ عمى العكس مف ذلؾ، ألف مكافحة 
اإلرىاب في حد ذاتيا ىدؼ مف أىداؼ حقوؽ اإلنساف، فالدوؿ عمييا التزاـ إيجابي بحماية 
األشخاص الخاضعيف لواليتيا القضائية مف األعماؿ اإلرىابية، فيذا الواجب اإليجابي عمى الدوؿ 



االلتزام التشريعي العام بحقىق اإلنسان في سياق مىاجهة اإلرهاب      الفصل األول:          
 

5 2 
 

نصافوي وفي  تطمب منيا منع الضرر الناجـ عف مثؿ ىذه األعماؿ والمعاقبة عميو والتحقيؽ فيو وا 
الوقت نفسو، يجب عمى الدوؿ أف تقبؿ أف واجب الحماية اإليجابي ىذا ينطبؽ عمى كؿ أولئؾ 

 الذيف قد يكونوف معرضيف لخطر اإلرىاب وعمى أولئؾ الذيف قد يشتبو في تورطيـ في اإلرىاب.
لمدولة سمطة قانونية لتحديد أف بعض الناس غير مؤىميف الحتراـ حقوقيـ، ألف أبسط طريقة  فميس

لشرح العبلقة المتبادلة بيف حقوؽ اإلنساف واألمف ىي التفكير في نشأة إطار حقوؽ اإلنساف 
المعاصر، بعد اعتماد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وفي أعقاب فظائع اإلبادة الجماعية في 

حربيف العالميتيف اعترفت دوؿ العالـ بأف "تجاىؿ حقوؽ اإلنساف وازدراءىا قد أدى إلى أعماؿ ال
بربرية أىدرت ضمير البشرية، فيذا االعتراؼ بالمآسي التي يمكف أف يغرؽ فييا البشر دفع 
المجتمع الدولي إلى استنتاج أف الطريقة الوحيدة لتجنب أو عمى األقؿ التخفيؼ مف مثؿ ىذه 

ائع في المستقبؿ ىي االلتزاـ باحتراـ المبدأ القائؿ بأف "كؿ البشر يولدوف أحراًرا ومتساووف في الفظ
فاإلجماع الدولي المنعكس في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وميثاؽ األمـ  الكرامة والحقوؽ،

بعبارة أخرى المتحدة األمـ كاف أف ال أحد في المستقبؿ سوؼ يقع مرة أخرى خارج حماية القانوف، و 
فإف اإلطار الحديث لمقانوف الدولي الذي أطمقو ميثاؽ األمـ المتحدة قد ُأنشئ بسبب الحاجة إلى 
األمف وليس عمى الرغـ منيا، ولكف برز توجو الدوؿ تجنب تداعيات العمؿ بيذا اإلطار حتى ال 

 تترتب مسؤولياتيا.
غربية وىي منتوج سمطوي اجتماعي ثقافي أف منظومة القيـ األساسية لمديمقراطية مصدرىا الدوؿ ال

حد ما صبو في قالب قانوني، نابع مف طبيعة التجربة السياسية في ممارسة السمطة في  إلىأمكف 
ىذه الدوؿ ومآسي الحروب العالمية والثورات عمى األنظمة الممكية واإلقطاعية المستبدة المقترنة 

قيـ ىذه في أربعة معايير مرجعية ىي : الحرية ويمكف حصر منظومة ال بالسمطة الدينية لمكنيسة،
األساسية التي توجو تشكيؿ السياسة العامة في الدولة، إذ  واألمف والمساواة والفعالية، وىي العناصر

يتخمى المواطنوف طواعية عف جزء مف حريتيـ وسمطتيـ لمدولة في مقابؿ أف تضمف الدولة ليـ 
( مف الدستور، 2 ( و)52ف الخارج بحسب نص المادة )الحؽ في األمف بالداخؿ وضد المعتديف م

( منو، وىذا   كما تضمف ليـ مكنة ممارسة حقوؽ المواطنة عمى حد سواء طبقا لنص المادة )
يعني أف المؤسسات الديمقراطية يجب أف تمنح جميع المواطنيف سمطة متساوية عمى حسب نتائج 

عندما تكوف ىناؾ تكافؤ الفرص اإلجرائية، و القرارات السياسية، وبالتالي ضماف حد أدنى مف 
مواجية بيف اإلرىاب ومعايير الديمقراطية فاف نقاط القوة في الديمقراطيات المتمثمة في التغيير 
السممي غير العنيؼ مف خبلؿ آلية االنتخابات "الحرة والنزيية"، إضافة إلى النقد الصريح البناء في 

وجود المحاكـ التي تحمي الضعفاء مف األقوياء فاف اليقيف وسائؿ اإلعبلـ بشتى أنواعيا، وكذا 
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الديمقراطي ىو المتقدـ،  إال انو في المقابؿ فاف معايير الديمقراطية تفشؿ حيف يتعمؽ األمر بحرية 
الحركة وتكويف الجمعيات والتنظيمات والمجتمع المدني، واستعماؿ األحزاب السياسية كواجية 

إلى جزء منيا لمتمكيف لممشروع اإلرىابي وكذا  في الجزائر، أو لموصوؿ إلى السمطة كما حدث
تقديـ وتمويؿ مرشحيف بخمفيات تخدـ المشروع، أو حصر وتقميص وظائؼ ومياـ الدولة لصالح 
تمدد مياـ جمعيات المجتمع المدني التي يمكف أف تخرج عف إطارىا المجتمعي لتصبح مكبا 

الحكومية بحسب الجية التي تدفع بسخاء، ما يعني وفرة في لممارسة السياسة ومعارضة السياسات 
األىداؼ التي يمكف الوصوؿ إلييا في ظؿ نظاـ قانوني وقضائي يتطمب إثباتًا قوًيا، كما تتزايد 
نقاط ضعؼ المجتمع الديمقراطي في مواجية الجريمة اإلرىابية مف خبلؿ بعض سمات النظاـ 

كمتيا أو سوء توزيعيا دونما مساءلة أو شفافية في ظؿ االقتصادي والمالي، فجمع الثروة ومرا
الفساد الشامؿ يؤدي أيًضا إلى عدـ المساواة بيف أطياؼ المجتمع ويخمؽ الطبقية واإلقصاء، كما 
أف النظاـ االقتصادي الرأسمالي يمكف أف يسمح بتوريد العتاد واألسمحة إلى تنظيمات إرىابية: 

و إلى مؤيدي اإلرىاب، كما يمكف لممصارؼ والبنوؾ أف تدير "القاعدة" "جبية النصرة" داعش" أ
أمواؿ اإلرىابييف وتستثمر فييا وتتيح ليـ الوصوؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ األساس التجاري 
لمفيـو األخبار، ليغدو في نياية المطاؼ الصراع بيف اإلرىاب والديمقراطية صراع مف أجؿ انتزاع 

وىذه الشرعية أكثر أىمية مف الناحية اإلستراتيجية لمحكومات الشرعية أو الحفاظ عمييا، 
الديمقراطية مف تحقيؽ انتصارات قصيرة المدى عمى اإلرىاب مف خبلؿ "الحموؿ السريعة" التكتيكية 
التي قد تبدو فعالة ولكنيا تحوؿ الممارسة الديمقراطية إلى نطاؽ استثنائي تتحكـ ىي في مجالو 

مدة الحاالت االستثنائية إلى عشرات السنيف، أو عسكرة القانوف الجنائي  الزمني والمكاني كإطالة
 وجعمو موجو لمعدو اإلرىابي بدؿ منحو صفة المذنب.

المطمب الثاني: نطاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدستورية ذات الصمة بمكافحة 
 اإلرىاب.

ؾ بخياراتو مف أجؿ الحد مف الفوارؽ جاء في ديباجة الدستور أف الشعب الجزائري متمس
االجتماعية والقضاء عمى أوجو التفاوت الجيوي ويعمؿ عمى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار 
التنمية المستدامة، وأضاؼ المشرع أف الشعب حريص عمى ضماف حماية الوسط الطبيعي 

روحية الراسخة والمحافظ عمى واالستعماؿ العقبلني لمموارد الطبيعية، فالشعب المتحصف بقيمو ال
تقاليده في التضامف والعدؿ واثؽ في قدرتو عمى المساىمة الفعالة في التقدـ الثقافي واالجتماعي 

صراره برفع التحديات  الثقافية االقتصادية واالجتماعية و واالقتصادي، كما أف الشباب وبتطمعاتو وا 
 أصبح مف الضروري إشراكو الفعمي في بناء الببلد.
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قد حاولت الجزائر خبلؿ حقبة نياية الثمانينيات مف القرف الماضي إعادة تنظيـ أسس اقتصادىا ول
مع الوضع الدولي المتغير آنذاؾ، ويضمف  تبلؤمياوتفعيؿ مواردىا وحشد طاقاتيا بما يكفؿ ليا 

 إلى لمشعب استمرار االزدىار المعيشي واالقتصادي الذي عرفو في السبعينيات وبداية الثمانينيات
غاية الصدمة البترولية األولى، إال أف ىذه المحاولة قابمتيا نزعة أصولية متطرفة استغمت سياسة 
االنفتاح والتعدد وأرادت السطو عمى مقدرات األمة باسـ الديف مطالبة الشعب بتسميميا السمطة، 

اضحا في محاوالت ذلؾ و  بداواعتبرت الديمقراطية كفر وانو ال تداوؿ عمى السمطة في أعرافيا وقد 
وضع مؤسسات بديمة لمؤسسات الدولة  وفرض واقع مغاير عمى تقاليد وقيـ الشعب المتسامح، وقد 

االنحراؼ  إلىبيا  حداتضارب مصالح ىذه الفئة مع مصالح الشعب مما  إلىأدى ىذا الوضع 
 السمطة والبقاء فييا. إلىلممارسة العنؼ بغية الوصوؿ 

 تصادية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب:الحقوق االق -الفرع األول
نصت ديباجة الدستور عمى أف الشعب متمسؾ بخياراتو مف اجؿ بالعمؿ عمى بناء اقتصاد منتج 
وتنافسي في إطار التنمية المستدامة، كما أف الشعب المتحصف بقيمو الروحية الراسخة واثؽ في 

، كما ورد في المادة )قدرتو عمى المساىمة الفعالة في التقدـ االقتصا ( منو أف 9دي في عالـ اليـو
الشعب يختار لنفسو مؤسسات غايتيا تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمف قدرات البمد كميا الطبيعية 
والبشرية والعممية، وكذا حماية االقتصاد الوطني مف كؿ أشكاؿ التبلعب أو االختبلس أو الرشوة 

أو االستحواذ أو المصادرة غير المشروعة أو تيريب رؤوس أو التجارة غير المشروعة أو التعسؼ 
( عمى أف المؤسسات تمتنع عف إقامة عبلقات االستغبلؿ والتبعية،   األمواؿ، ونصت المادة )

ولغرض تحقيؽ توازف اقتصادي واجتماعي لمبمديات محدودة التنمية وتكفؿ أفضؿ باحتياجات 
بتدابير خاصة في مجاؿ التنمية طبقا لما نصت السكاف يمكف أف يخص القانوف ىذه البمديات 

( مف الدستور، كما تسير الدولة عمى االستعماؿ العقبلني لممياه والطاقات   عميو المادة )
(، واف الدولة تنظـ التجارة  5األحفورية والموارد الطبيعية األخرى كما ورد في نص المادة )

(، واف مؤسسات الجميورية تستيدؼ إزالة  5الخارجية وتراقبيا تبعا لما نصت عميو المادة )
(  2العقبات التي تحوؿ دوف المشاركة الفعمية لمجميع في الحياة االقتصادية، بينما نصت المادة )

منو عمى حرية التجارة واالستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانوف، كما تعمؿ 
مف ليـ األمف والسبلمة والصحة وحقوقيـ السمطات العمومية عمى حماية المستيمكيف بشكؿ يض

 االقتصادية.
إف االعتراؼ بيذه الحقوؽ االقتصادية والعمؿ عمى تجسيدىا فعميا في الميداف يقمص مف مجاؿ 
عمؿ الكياف اإلرىابي في استقطاب وتجنيد الفئات ذات المنفذ المحدود عمى الدورة االقتصادية 
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قاسـ الثروة أو توزيعيا، بحيث ثبت أف الدوؿ ذات الدخؿ االيجابية والمقصاة كميا أو جزئيا مف ت
الفردي العالي تعاني عمميات إرىابية أقؿ مقارنة مع الدوؿ ذات الدخؿ المنخفض بحسب نشاط 
اإلرىاب الداخمي وليس اإلرىاب العابر، كما ثبت وأف الدوؿ في طريؽ النمو أو التي تحاوؿ 

صناديؽ النقد الدولية تركز فييا و ات الكبرى العالمية الخروج واإلنعتاؽ مف سمطة البنوؾ والشرك
الكيانات اإلرىابية عممياتيا عمى تحطيـ البنية االقتصادية والمالية لمدولة )حالة نيجيريا والعراؽ(، 
والحاؿ أف الجزائر عانت مف أثار اليمجية البربرية اإلرىابية عمى المقدرات االقتصادية لمدولة مف 

ولة المعرقمة لعجمة التنمية وىروب رؤوس األمواؿ المستثمرة وعرقمة المشاريع خبلؿ الخسائر المي
طور االنجاز ورفع سقؼ عدـ االستقرار السياسي المقترف برفع فوائد البنوؾ الدولية والييئات المالية 

مجاالت الدفاع وحماية الممتمكات  إلىتوجيو الموارد عمى قمتيا  إلىالمقرضة والتأمينات، إضافة 
عادة ترميـ ما خرب ودمر مف و  األشخاص مف الموجة اإلرىابية، وكذا صرفيا عمى إصبلح وا 

منشآت، وكذا أعباء التكفؿ بضحايا الجرائـ اإلرىابية وأىـ أثر لئلرىاب عمى االقتصاد، وأدى 
انعداـ األمف إلى نزوح جماعي لسكاف المناطؽ الريفية بحثا عف المناطؽ اآلمنة بالمدف ما نتج 

 راجع المنتوج الزراعي.عنو ت
وتبيف إصرار اإلرىاب المستميت عمى كبح عجمة التنمية االقتصادية في الدولة، والعمؿ عمى 
السطو عمى الموارد االقتصادية التي تضمف لمكياف اإلرىابي البقاء ألف الماؿ جوىر االقتصاد 

الكياف اإلرىابي ستعرؼ واالقتصاد عماد الحرب، لذلؾ يقاؿ في لغة األمنييف "تتبع مصدر تمويؿ 
حتما مف ىو عدوؾ"، واتخذت الدولة تدابير اقتصادية ىامة في المجاؿ االقتصادي لمواجية 
اإلرىاب غرضيا تحقيؽ التنمية المستدامة بكؿ ربوع الوطف مف خبلؿ بعث مشاريع البنية التحتية 

ات والمؤسسات واألنشطة األساسية التي تتعمؽ باالستجابة لحاجيات المواطنيف، وكذا تفعيؿ الشرك
اإلنتاجية ومنحيا الوسائؿ المالية الضرورية الستمرار نشاطيا وتحفيز المتعامميف االقتصادييف 
وترقية المصالحة الوطنية لدعـ االستقرار الضروري لخمؽ مناخ جذاب لبلستثمار والمستثمريف، 

ات الشباب لدفعيـ عمى ومنح قروض ميسرة وطويمة األمد وبفوائد مخفضة أو منعدمة لصالح فئ
إنشاء مؤسساتيـ االقتصادية الخاصة بيـ، وكانت ىذه اإلجراءات ذات اثر ايجابي ميـ عمى 
االقتصاد الوطني الذي عرؼ تضاعؼ الناتج الداخمي الخاـ وزيادة دخؿ الفرد وتوسع نطاؽ 

 المستفيديف مف الدورة االقتصادية االيجابية.
المؤرخ  5 - 9وقاـ المشرع بإصدار عدة تشريعات حينيا محفزة لبلقتصاد منيا المرسـو التشريعي 

 52المؤرخ في   2- 2ـ المتعمؽ بترقية االستثمار، المعدؿ والمتمـ باألمر  99  أكتوبر 2في 
منة المتعمؽ بتطوير االستثمار، وقبميا قاـ بالموافقة عمى االتفاقية الدولية المتض ـ 522أوت 
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ـ، 992 جانفي   5المؤرخ في  22-92إحداث الوكالة الدولية لضماف االستثمار بموجب األمر 
ـ المتضمف الموافقة عمى االتفاقية الدولية 992 جانفي   5المؤرخ في   2-92وكذا األمر 

صدار القان وف الخاصة بتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى، وا 
ـ المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية المعدؿ والمتمـ 992 أوت  52المؤرخ في  92-55

ـ المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية  522أوت  52المؤرخ في   2- 2بموجب األمر 
أوت  52المؤرخ في    - 2االقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا، كما اصدر المشرع األمر 

ـ، 992 أفريؿ    المؤرخ في  2 -92المعدؿ والمتمـ لمقانوف  المتعمؽ بالنقد والقرض ـ 522
ـ المتعمؽ بالمنافسة، واصدر كذلؾ  522جويمية  9 المؤرخ في   2- 2وصدر كذلؾ األمر 

ـ المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ والمتمـ، كما اصدر 992 جانفي  52المؤرخ في  22-92األمر 
متضمف القانوف التوجييي لترقية المؤسسة ـ ال 522ديسمبر  5 المؤرخ في  2 - 2القانوف 

ديسمبر  9المؤرخ في   5-92الصغيرة والمتوسطة، وفي المجاؿ التجاري اصدر المشرع األمر 
   المؤرخ في  22- 2ـ المتضمف القانوف التجاري لمعدؿ والمتمـ، كما صدر القانوف 992 
عات صدرت مواكبة لمحرب ـ المتعمؽ بشروط ممارسة األنشطة التجارية، وىي تشري 522أوت 

اإلرىابية المعمنة ضد الشعب الجزائري، والتي لـ تثني الدولة عمى اتخاذ تدابير تشريعية ومالية 
 إلنعاش االقتصاد وتعزيزه.

 الحقوق االجتماعية والثقافية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: -الفرع الثاني
وفمبر وبيانو المؤسس كانا نقطتا تحوؿ فاصمة في "أوؿ ن جاء في ديباجة الدستور الجزائري أف

تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس واجيت بيا مختمؼ االعتداءات عمى ثقافتيا 
وقيميا والمكونات األساسية ليويتيا..."، و أف "الشعب عاـز عمى جعؿ الجزائر في منأى عف 

قيمو الروحية والحضارية القائمة عمى الحوار الفتنة والعنؼ وعف كؿ تطرؼ... مف خبلؿ ترسيخ 
والمصالحة واألخوة"، و"يعبر الشعب عف حرصو لترجمة طموحاتو في ىذا الدستور بإحداث 
تحوالت اجتماعية وسياسية عميقة مف أجؿ بناء جزائر جديدة"، و" أف الشعب الجزائري متمسؾ 

ى أوجو التفاوت الجيوي"، "فالشعب بخياراتو مف اجؿ الحد مف الفوارؽ االجتماعية والقضاء عم
المتحصف بقيمو الروحية الراسخة والمحافظ عمى تقاليده في التضامف والعدؿ واثؽ في قدرتو عمى 
المساىمة الفعالة في التقدـ الثقافي واالجتماعي"، وأف "الجزائر توجو سياستيا الخارجية نحو تعزيز 

منسجمة مع خياراتيا االجتماعية والثقافية"، كما حضورىا ونفوذىا في محافؿ األمـ عبر الشراكة ال
( منو عمى أف الشعب يختار لنفسو مؤسسات غايتيا حماية الحريات األساسية  9نصت المادة )

"أف الدولة تقـو عمى مبادئ  إلى( 2 لممواطف واالزدىار االجتماعي والثقافي لؤلمة، وتشير المادة )
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ماعية"، وأف القانوف يمكف أف يخص بعض البمديات محدودة العدالة االجتو التمثيؿ الديمقراطي ...
( منو، وأف   التنمية بتدابير خاصة لغرض تحقيؽ توازف اقتصادي واجتماعي طبقا لنص المادة )

الدولة تضمف الحقوؽ األساسية والحريات وتستيدؼ مؤسسات الجميورية ضماف إزالة العقبات التي 
(، واف 2 في الحياة االجتماعية والثقافية تبعا لنص المادة )تحوؿ دوف المشاركة الفعمية لمجميع 

كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف وليـ الحؽ في حماية متساوية، وال يمكف أف يتذرع بأي تمييز 
(،   أي شرط أو ظرؼ آخر شخصي أو اجتماعي كما نصت عمى ذلؾ المادة ) إلىيعود سببو 

في نشر األخبار واألفكار والصور واآلراء في إطار  وأف حرية الصحافة مضمونة وليا الحؽ
(، كما تسير  2القانوف واحتراـ ثوابت األمة وقيميا الدينية واألخبلقية والثقافية بحسب نص المادة )

سيما الشرب، وتوفير الرعاية الصحية الالدولة عمى تمكيف المواطف عمى الحصوؿ عمى ماء 
ة ومكافحتيا، والحصوؿ عمى سكف اض المعدية والوبائيلؤلشخاص المعوزيف والوقاية مف األمر 

( مف الدستور، ولممواطف الحؽ في بيئة سميمة في  2سيما لمفئات المحرومة وفقا لنص المادة )ال
( عمى ضماف الحؽ في 22(، ونصت المادة ) 2إطار التنمية المستدامة طبقا لنص المادة )
دتيما، وأف التعميـ العمومي مجاني، واف الدولة تسير التربية والتعميـ وتسير الدولة عمى تحسيف جو 

عمى ضماف حياد المؤسسات التربوية وعمى الحفاظ عمى طابعيا البيداغوجي والعممي، قصد 
 إلى( الحؽ في العمؿ واعتبرتو 22حمايتيا مف أي تأثير سياسي أو إيديولوجي، كما كرست المادة )

قانوف لمعامؿ الحؽ في الضماف االجتماعي ويعاقب جانب ذلؾ واجبا عمى األفراد، كما يضمف ال
القانوف عمى تشغيؿ األطفاؿ، وتضع الدولة سياسات لممساعدة عمى استحداث مناصب الشغؿ، 

( فاف الدولة تعمؿ عمى ترقية التناصؼ بيف الرجاؿ والنساء في سوؽ 22ووفقا لنص المادة )
ممارستو بالنسبة لمعماؿ و لمتعاممي القطاع التشغيؿ، وأقر المشرع الحؽ في العمؿ النقابي وحرية 

( أف الحؽ في اإلضراب 2 (، بينما جاء في المادة )29االقتصادي كما نصت عمى ذلؾ المادة )
( عمى حماية الدولة لؤلسرة وكفالة حقوؽ   معترؼ بو ويمارس في إطار القانوف، وأكدت المادة )
أشكاؿ العنؼ واالستغبلؿ والتخمي عنيـ،  الطفؿ مع مراعاة مصمحتيـ العميا وحمايتيـ مف كؿ

والتأكيد عمى سعي الدولة لحماية المسنيف، كما التزمت الدولة بالعمؿ عمى ضماف إدماج الفئات 
(، وكذا التزاـ 5 المحرومة ذات االحتياجات الخاصة في الحياة االجتماعية طبقا لنص المادة )

سائؿ المؤسساتية والمادية الكفيمة بتنمية قدرات ( بالسير عمى توفير الو   الدولة بموجب المادة )
( عمى   الشباب وتحفيز طاقاتيـ اإلبداعية وحمايتيـ مف اآلفات االجتماعية، ونصت المادة )

حرية اإلبداع الفكري وأف القانوف يحمي الحقوؽ المترتبة عف اإلبداع الفكري، وأنو ال يمكف تقييدىا 
بالمصالح العميا لؤلمة أو القيـ أو الثوابت الوطنية، كما إال عند المساس بكرامة األشخاص أو 
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( مف الدستور، وجاء 2 ضمف الدستور الحريات األكاديمية وحرية البحث العممي بحسب المادة ) 
( عمى أف تمتـز 2 ضماف الحؽ في الثقافة لكؿ شخص بالتساوي مع اآلخريف طبقا لنص المادة )

 ني المادي وغير المادي وتعمؿ عمى الحفاظ عميو.الدولة بحماية التراث الثقافي الوط
أثر اإلرىاب عمى الحقوؽ االجتماعية في الجزائر كاف جسيما لترابط ىذه الحقوؽ مع الحقوؽ 
المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية وتفاعميا المتبادؿ النتاج عف النشاط البشري، فمف خبلؿ 

لمنشآت القاعدية والصناعية والتعميمية والتربوية ومراكز قياـ اإلرىابييف بتخريب وتدمير وحرؽ ا
أضعؼ الحدود نتيجة نقص الخسائر الكبيرة  إلىالتكويف الميني، فتراجعت الدورة االقتصادية 
تقمص وانعداـ فرص التشغيؿ لمشباب خاصة،  إلىوالتكاليؼ الباىظة إلعادة بعث النشاط مما أدى 

تخـو المدف بحثا  إلىع جدا، وانتقاؿ مجتمعات سكانية بكامميا وكذا انتشار البطالة عمى نطاؽ واس
عف األمف وفرض العمؿ، وما صاحب ذلؾ مف انخفاض اإلنتاج الزراعي والحيواني، وتدىور لمقدرة 
الشرائية لؤلسر وانتشار لمظاىر عمالة األطفاؿ وتسربيـ مف المدرسة، مما أثر في قدرات 

عميـ المناسبيف، كما عانت المرأة بشكؿ خاص مف التمييز تحصيميـ ومنع وصوليـ لمتربية والت
االجتماعي واالقتصادي واإلقصاء الثقافي واالستعداء واالعتداء بظاىر األفكار الدينية المغموطة 
لمفكر الديني المتطرؼ، واتبعت الكيانات اإلرىابية سياسة التكفير والتفجير فكفرت الجماعة 

زائري كافة وشرعت في جرائـ اإلبادة الجماعية في حقو نتيجة اإلسبلمية المسمحة المجتمع الج
لرفض وامتناع ىذا األخير االنخراط في المشروع اإلرىابي متعدد األبعاد وتمسكو بقيمو ومبادئو 

جانب دولتو ضد  إلىالمتجذرة وتماسؾ روابطو االجتماعية وغنى موروثو الثقافي، واختياره الوقوؼ 
 كشفت أمامو حقيقتو الفعمية. ىمجية اإلرىاب بعد أف ان

كما جعؿ اإلرىاب مف استيداؼ المفكريف والنخب العممية والمبدعيف والصحفييف واألئمة 
بداع وحرية التعبير والنقابييف واألساتذة والفنانيف حربا عمى العمـ والعمماء واستباحة لمفكر ولئل

بغرض إسكات أقبلميـ وأصواتيـ ودعواتيـ لمجابية الفكر األصولي المتطرؼ وكشؼ زيفو 
رغاـ بعضيـ عمى اليجرة  خارج الببلد أو االنضواء  إلىوخداعو بالقتؿ والتيديد والترعيب وا 

الوالء واالختفاء، ونظرا لتناقض حرية الفكر واإلبداع والرأي مع إيديولوجية اإلرىاب القائمة عمى 
براء فاف اإلرىاب لـ يستثني حتى اآلثار والمعالـ التاريخية التي ال يتماشى وجودىا قائمة مع الو 

ولـ تسمـ المتاحؼ وقاعات العرض  مناىج الطمس المتجذرة في ثقافة الجماعات اإلرىابية،
والمسارح والمعالـ األثرية والتماثيؿ والمزارات مف التخريب والتدمير، وفرضت عمى السكاف 

عزليف أنواع مف السموكيات االجتماعية كطريقة المباس والتعامؿ وتحريـ كؿ ما لو عبلقة بالفف المن
 والثقافة. 
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سيما التربية والتعميـ والتكويف ة وأخرى ذات طابع ثقافي ىامة، الواتخذت الدولة تدابير اجتماعي
والتطرؼ بتفعيؿ دور  لمحاربة التسرب المدرسي، ومحاربة األمية وحماية الخطاب الديني مف الغمو

قرار تأمينات  تاحة فرص العمؿ واالستثمار لمشباب، وا  المسجد والزوايا البناء في المجتمع، وا 
القضاء عمى ب في مجموعيا ساىمتتعويضات ىامة لصالح كؿ فئات ضحايا المأساة الوطنية، 

تقويض أسس  إلىت تطرؼ ومجابية الفكر األصولي بتدابير وآليات أثبتت فعاليتيا العالية، وأدال
سبتمبر  9اإلرىاب اإليديولوجية وكشفيا لمرأي العاـ الوطني والدولي وكاف االستثمار في أحداث 

رسخ بطبلف الدعاية وت في الببلد، مف والطمأنينةفي عودة األ ـ أثر داعـ لذلؾ، مما عزز 522
 شعبيا،تبلحـ ة و مما قوى رابطة األم ،السكاف عمىالخطاب المتطرؼ وتقمص تأثير  اإلرىابية

 باسـوساىمت تشريعات الرحمة والوئاـ والسمـ والمصالحة في اختراؽ وتحطيـ أسطورة العنؼ 
عادة الديف، و  ، كما شجعت المأساة الوطنية جراءالنسيج االجتماعي  ترميـ التمزقات الواقعة فيا 

ودعـ الفكر واإلبداع  الدولة النشاط الثقافي وخاصة الشباني منو بتشجيع الفف والموسيقى واآلداب
وحماية التراث المادي والبلمادي الجزائري وذلؾ حتى في عز األزمة األمنية، وحممتيا رسالة 
عرض الجانب اإلنساني والحضاري مف الثقافة الجزائرية عمى بقية األمـ، فقد قاـ المشرع بسف 

لمجاورة، وكذا ـ المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ ا 99 مارس  2المؤرخ في  2 - 9األمر 
ـ المتعمؽ بحماية التراث الثقافي، كما أصدر المرسـو 992 جواف  2 المؤرخ في   2-92القانوف 

ـ الذي يحدث التأميف عف البطالة لفائدة األجراء  99 ماي  52المؤرخ في    - 9التشريعي 
  2-92قانوف الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية المعدؿ والمتمـ بموجب ال

ـ المتعمؽ 999 مارس  55المؤرخ في   2-99ـ، وأصدر القانوف 992 أوت  5المؤرخ في 
ـ المتضمف القانوف التوجييي 999 أفريؿ   المؤرخ في  22-99بالتقاعد المعدؿ والمتمـ، والقانوف 

بالتمييف ـ المتعمؽ 5222جانفي  2 المؤرخ في  2-5222لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ، والقانوف 
ـ المتعمؽ بالمساعدة القضائية،  522ماي  55المؤرخ في  22-5222المعدؿ والمتمـ، وكذا القانوف 

ـ المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة،  522ديسمبر  5 المؤرخ في  52- 2وكذا القانوف 
عوقيف ـ المتعمؽ بحماية األشخاص الم5225ماي  2المؤرخ في  29-25القانوف  إلىإضافة 

جانفي   5المؤرخ في   2-22وترقيتيـ، كما أصدر المشرع القانوف التوجييي لمتربية والتعميـ رقـ 
ـ، الذي يعد رأس الحربة في مواجية اإلرىاب الفكري، وقد تضمف تعديؿ المناىج والبرامج 5222

ماعي وتمقيف الدراسية لتكريس ثقافة التسامح ومحاربة العنؼ في الوسط المدرسي وفي الوسط االجت
حقوؽ اإلنساف وحرياتو لؤلجياؿ القادمة والحفاظ عمى المبادئ والقيـ الوطنية وتعزيزىا، وتييئة التمميذ 
الذي سيصبح مواطف المستقبؿ وتزويده باألدوات الفكرية النقدية والتحميمية والتفكيكية الضرورية لمقاربة 
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ـ اليـو لغرض االندماج في الرصيد العالمي لمعمـ األفكار واإليديولوجيات المتعددة والمتناقصة في عال
والمعرفة، ىذا وبخصوص محاربة الفكر اإلرىابي التكفيري الموجو لؤلمييف فقد أنشأت الدولة الديواف 

ـ 992 ماي  52المؤرخ في     -92الوطني لمحو األمية وتعميـ الكبار بموجب المرسـو التنفيذي 
ة لتحصنيا مف األفكار اليدامة، كما عالج المشرع اإلطار التنظيمي وكمفتو بنشر التعميـ لدى ىذه الفئ

بعادىا عف التوظيؼ السياسي وحمايتيا مف  صدار الفتوى وتقنينيا وا  لنشاط مؤسسة المسجد وا 
  5المؤرخ في   2- 9المدخبلت الغريبة عف اإلسبلـ الصحيح، بحيث صدر المرسـو التنفيذي 

- 9وتنظيمو وتسييره وتحديدي وظيفتيف وكذا المرسـو التنفيذي  ـ المتعمؽ ببناء المسجد 99 مارس 
ـ المتضمف إحداث مؤسسة المسجد، ليصبح الحقا المرسـو التنفيذي  99 مارس   5المؤرخ في  25
 2 المتضمف القانوف األساسي لممسجد، كما صدر في    52نوفمبر  9المؤرخ في     -  

المحدد لقواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيميا وسيرىا،  5  - 9ـ المرسـو التنفيذي  99 ديسمبر 
فيفري  52المؤرخ في  25-22وبخصوص تنظيـ ممارسة الشعائر الدينية أصدر المشرع األمر 

ـ المتعمؽ بقواعد وشروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسمميف، و كذا المرسـو التنفيذي رقـ 5222
لمحدد لشروط و كيفيات سير التظاىرات الدينية لغير ـ ا 522ماي  9 المؤرخ في  2  - 2

بث األفكار اليدامة وشرعنة العنؼ في المجتمع عف طريؽ الكتاب  إلىالمسمميف، كما انتبو المشرع 
ـ، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة 2 52جويمية  2 المؤرخ في    -2 فقاـ بإصدار القانوف رقـ 

جانفي   المؤرخ في  9 -  الديني بإصدار المرسـو التنفيذي بأنشطة وسوؽ الكتاب، وخص الكتاب 
ـ المحدد لشروط وكيفيات الترخيص المسبؽ الستيراد الكتاب الديني، وانشأ ليذا الغرض لجنة   52

 ـ.  52سبتمبر   5قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرىا بموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 
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مطمقة  حريات طبيعية إف القاعدة العامة الضابطة لمجاؿ الحقوؽ والحريات في الممارسة والتمتع ىي أنيا
أي أف اإلنساف يقوـ بما يريد ىو القياـ بو ال بما تسمح بو القوانيف، إال أف الحرية ال تتعارض مع القانوف 

متوحشة قائمة عمى األىواء  بدونو فوضوية، ألنيا تصبح ليا وضامف بؿ ىو إطار تنظيمي ضابط
يؤدي إلى تصادميا نتيجة  ممارسة الحقوؽ والحريات دوف ضوابط واضحة المعالـ أفكما  ،(1)والعدوانية

ف المساس بإحداىا سيؤدي حتما إلى إف الحقوؽ والحريات مترابطة فيما بينيا فوأل الفوضى في المجتمع،
في السبلمة الجسدية دوف تعريض الحؽ في الحياة المساس بالحقوؽ األخرى، إذ ال يمكف تقييد الحؽ 

يفيـ مف وىو ما لمخطر، أو أف المساس بحؽ المتيـ في محاكمة عادلة ينتج عنو تيديد لحقو في حريتو، 
أف حقوؽ اإلنساف ىي مجموعة القيـ العالمية والضمانات مف ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 55المادة ) نص

والجماعات مف أفعاؿ االنتياؾ أو التقصير مف قبؿ ممثمي الدولة في المقاـ  قانونية التي تحمي األفرادال
، وكما رأينا في الفصؿ األوؿ مف األوؿ بما يتعارض مع الحقوؽ والحريات األساسية والكرامة اإلنسانية

الحقوؽ المدنية والثقافية والسياسية  احتراـالنطاؽ الكامؿ لحقوؽ اإلنساف يشمؿ ىذا الباب فاف 
نفاذىاواال تنتمي و حقوؽ اإلنساف عالمية بعبارة أخرى و ، قتصادية واالجتماعية والثقافية وضرورة حمايتيا وا 

شكؿ الجرائـ اإلرىابية تحديات ، وتمترابطة وغير قابمة لمتجزئةبحيث تكوف بطبيعتيا إلى جميع البشر 
والعيود المرتبطة  اإلنساف خطيرة لممبادئ األساسية المنصوص عمييا في أحكاـ اإلعبلف العالمي لحقوؽ

ألولئؾ الذيف يسعوف إلى  بالغة عوائؽومف ثمة فقد شكمت االنتياكات اإلرىابية الجسيمة والمستمرة ، بو
، بما في ذلؾ تمؾ التي الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنسافالمبادئ األساسية المنصوص عمييا وتعزيز دعـ 

األفراد المشتبو في ، وتحويؿ والحظر المطمؽ لكؿ أشكاؿ التعذيب ،الحؽ في الحياة :تسعى إلى حماية
، الحرية واألمف الشخصيومنع االعتداء عمى  قياميـ بنشاط إرىابي إلى أمكنة غير معمومة لمقضاء،

، اإلجراءات القانونية العمنية الواجبة والحؽ في محاكمة منصفة، والتحصف بعدـ التمييزالتنميط و وحظر 
حرية التعبير وحظر التحريض ، وكذا رفع اليد عف الشرعية ووضع تعريؼ لجريمة اإلرىابمبدأ واحتراـ 

المراقبة القانونية وحماية البيانات ، وتفعيؿ حرية تكويف الجمعيات، وعدـ إعاقة ضد اإلرىاب
 .الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتمكيف مف والخصوصية

ييدؼ إلى تدمير حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ العنؼ ونشر الخوؼ بيف وكما رأينا سمفا أف اإلرىاب 
وسيادة  غالًبا ما يتـ ارتكاب ىذه الجرائـ مف قبؿ جيات فاعمة غير حكومية، تياجـ الديمقراطيةف المدنييف،

ومف ثمة فإف تدابير مكافحة اإلرىاب تصبح ضرورية ال بؿ حتمية ولكنيا مف ، القانوف واحتراـ اإلنسانية
تنطوي تدابير الدولة لمواجية اإلرىاب عمى العديد مف ، بحيث حقوؽ اإلنساف أيًضا خرى قد تيددجية أ

                                                           

، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، مراجعة األصول الطبيعية والسياسية لسمطة الدولةتوماس ىوبز، المفياثاف،  1
 112ـ، ص1111العربية المتحدة، سنة ، منشورات دار الكممة، أبو ظبي، اإلمارات 1111، سنة 1رضواف السيد، الطبعة 

 وما يمييا.
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الخروقات لحقوؽ اإلنساف األساسية، بما في ذلؾ الحؽ في الحياة مف خبلؿ القتؿ المستيدؼ )الطائرة 
رىا مختصوف مف شتى المسيرة(، والقياـ باالستنطاؽ باستعماؿ التقنيات المتقدمة في ىذا المجاؿ والتي طو 

 الزمف والحبس غير محدود الوقائي العموـ النفسية والطبية واالجتماعية واألمنية، وابتكار الحجز اإلداري
 دوف اإلحالة عمى المحاكمة كشكؿ مف أشكاؿ االحتجاز التعسفي، إضافة إلى التنميط العنصري والعرقي

الحقوؽ األخرى التي يمكف تضمينيا  تياكات باقياالن تشمؿكما  ،وبخاصة المياجريف لؤلفراد والجماعات
وتكويف  والنفاذ إلى المعمومات وتداوليا، وحرية الصحافة حرية التعبيركفي السعي لمكافحة اإلرىاب 

، مف خبلؿ أنظمة الرقابة االليكترونية الشاممة الحؽ في الخصوصيةانتياؾ ، و الحقوقية والمدنية الجمعيات
 .االجتماعية والثقافية األخرىاالقتصادية و والعديد مف الحقوؽ 

الموضوعة بعد الحرب العالمية الثانية لـ صمد  اإلنسافمعايير حقوؽ  أفويبدو مف خبلؿ استقراء التاريخ 
سبتمبر  9سنة(، لتعجؿ "الحرب عمى اإلرىاب" المعمنة عقب أحداث  52لفترة قصيرة مف الزمف ) سوى

نساف سواء مف حيث االعتداء عمى دوؿ مسالمة واحتبلليا وتشريد ـ انتياؾ ما تبقى مف حقوؽ اإل1111
بادتيـ سكانيا وقتميـ   ، ووىمية أو مساءلة لدواع كاذبة دوف أدنى تمييز جماعيا )أفغانستاف والعراؽ(وا 

القتؿ والتشويو المستمر لممدنييف تسعير آلة إلى  تأد تصرفات الدوؿ الغربية ىذهأف  أيضا يمكف القوؿو 
نشاء األبرياء مف قبؿ   الخبليا اإلرىابيةالشركات األمنية الخاصة مف خبلؿ خصخصة الحروب، وا 

، وما لحقو (1)القتؿ الجماعي في أفغانستافو قائع التعذيب في السجوف العراقية و ف، المدعومة مف طرفيا
، كميا استعارات ونشر اإلرىاب في كؿ إفريقيا "الميبية"ولة وتيجيره وتحطيـ الد "السوري"مف إبادة اإلنساف 

 لمغزو المنيجي ولتآكؿ حقوؽ اإلنساف األساسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالـ. 
المصممة لحماية حقوؽ  والتدابير حيث سقطت اإلجراءات واقعا،أصبح ما ال يمكف تصوره  ومف ثـ

ليات مكافحة "آ حمت وبداًل مف ذلؾ، "بدء "الحرب عمى اإلرىاب مع سفؿإلى األاإلنساف مف اإلرىاب 
تأثير عميؽ في الحد مف حقوؽ اإلنساف األساسية ك " محؿ "آليات ضماف حقوؽ اإلنساف"اإلرىاب
، كما وضعت القيود الدستورية وفي أحياف كثيرة بطريقة انتقائية بشكؿ عشوائي األفراد حريات اؼواستيد

 االستثنائية حاالتالاالستثناء ىو القاعدة بحيث امتدت  وأصبحوالقانونية عمى ىذه الحقوؽ والحريات 
عبلنات حالة ف ممت الشعوب أحدث و  فا  الحصار إلى عشريات زمنية كاممة ال نياية ليا، و و  الطوارئ وا 

التشريعات االعتيادية ليحوليا إلى تشريعات يقـو المشرع بإدراج تدابير مكافحة اإلرىاب ضمف 
تقسيمو إلى مبحثيف اثنيف، يتعمؽ  ارتأينا، ولدراسة ىذا الفصؿ ضد "العدو" وليس ضد "المذنب"

أما الثاني في الظروف المعتادة واالستثنائية،  اإلنسانعمى حقوق  بالقيود الدستوريةاألوؿ: 
  طيره لمتشريع االستثنائي. أالقيود الدستورية عند تمدى التزام المشرع الوطني بيذه فيتناوؿ 

                                                           
1 Holloway, David.   /   And the War on Terror, Tim Woods, Helena Grice (Editors) Edinburgh University 
Press, UK, Year:     , Pp: 120-     



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

 الظروف المعتادة  ظل سريان في عمى حقوق اإلنسان القيود الدستوريةالمبحث األول: 
 .الستثنائيةا وأ

ممزمة بواجب  ة، فإف الدولا أساسًيا ومباشرا لمتمتع بحقوؽ اإلنسافإذا كاف اإلرىاب يشكؿ تيديدً 
( مف 12وفقا لنص المادة ) واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرىاب والممتمكاتالمواطنيف حماية 
ىناؾ حاجة لضماف امتثاؿ ىذه اإلجراءات لممعايير  قياميا بيذه الوظيفة تبرزعند و  الدستور،

( مف الدستور التي تقضي بسمو المعاىدات 151، تنفيذا ألحكاـ المادة )الدولية لحقوؽ اإلنساف
يا رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور عمى القانوف، التي يصادؽ عمي

لحقوؽ الشرعة الدولية المنصوص عمييا في  في تطبيؽ البنود مف المرونة نوعايتطمب  مما
 ( المتضمنة "األمف1الفقرة 41، وىذا ما عبر عنو المشرع الدستوري بنص المادة )اإلنساف
بالتأكيد عمى أنو "ال يمكف في كؿ األحواؿ تقييد الحقوؽ والحريات والضمانات إال  القانوني"

وحماية الثوابت الوطنية وكذا تمؾ الضرورية  بموجب قانوف، وألسباب مرتبطة بالنظاـ العاـ واألمف
وفي كؿ األحواؿ ال يمكف أف تمس ىذه القيود  لحماية حقوؽ وحريات أخرى يكرسيا الدستور

  .قوؽ والحرياتبجوىر الح
أف  بواسطة التشريع والممارسة أف تضمفمسؤولية  ةالدول عمى تقع نوأاستقراء لما سبؽ يتبيف و 

 يجب أف تكوف في حد ذاتيا ممتثمة لممعايير الدولية ةاإلرىابي الجرائـالتدابير المتخذة لمكافحة 
ف حماية حقوؽ فاالواقع  إال أنو في بما يكفؿ جودة القانوف ويقينيتو، لحقوؽ اإلنساف والوطنية
إذا سعينا إلى حماية األوؿ ف وتعزيز الممارسة الديمقراطية مرتبطاف ارتباًطا وثيًقاوحرياتو اإلنساف 

ويتداخؿ النطاقاف الشرعي والقانوني مع دائرة ، بشكؿ منفصؿ عف الثاني فإننا نقوض ىذه األخيرة
ومعايير حقوؽ  والداخمي التي ال تمتثؿ لمقانوف الدولي لةليتأكد لدينا أف الدو  النطاؽ غير الشرعي،

ية اإلرىاب توىج الجرائـ إلى زيادة تصرفاتيا مع اإلرىابييف قد تؤديفي التعامؿ  العالمية اإلنساف
في جيودىا لمنع األعماؿ  عوائؽ جمة ةتواجو الدولومف ثـ ، (1)يا الوطنيقضائ في نطاؽ والية

شبكات ب مرتبطةمجموعات صغيرة  شكؿ تعمؿ في كيانات إرىابيةاإلرىابية التي غالًبا ما ترتكبيا 
، وفي حاالت كثيرة تستعمؿ وبشعة شنيعةإرىابية  جرائـالقدرة عمى ارتكاب اإلرادة و لدييا  ،منفصمة

موىة والمخططة ضمف يذه العوامؿ المف، في تنفيذ عممياتيا الحد األدنى مف الموارد ىذه الكيانات
ضرورات إخفاء فراد مف خبلؿ األتضخـ المخاطر التي تتعرض ليا الدولة و  المشروع اإلرىابي

اآلثار  راكـتتف ،اإلرىابيبالكياف لتحديد األفراد المرتبطيف  سمطات إنفاذ القانوفجيود والتستر عمى 

                                                           
1 McCormack, Wayne, Luna Erik, Understanding the Law of Terrorism, published by: Lexis Nexis, New 

Jersey, USA, Year: 2010, Pp: 67-98  
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العمميات منع حدوث استباؽ اإلرىابية المحتممة و  مخططاتعف الالكشؼ  ف محاوالتالمترتبة ع
وسائؿ  تضخيـ الفظائع المرتكبة مف خبلؿ قوة إلى الكياف اإلرىابيية، األمر الذي يدفع اإلرىاب
عامة مما ينقؿ األحداث عمى الفور إلى  ،التواصؿ االجتماعياإلنترنت و  ووسائط ودعائـ اإلعبلـ

عمى مدار الساعة طواؿ الخاصة باألعماؿ اإلرىابية ثقافة تقديـ التقارير اإلعبلمية  الناس ويغذي
إلظيار أف لدييا القدرة عمى التصرؼ  ةضغط ىائؿ عمى الدول وقوعيؤدي إلى و  ،أياـ األسبوع
" إلى "عدو"  ىذه األوقات في مثؿو  فتاكة لمرد عمى الكياف اإلرىابي،بسرعة وبقوة  يتحوؿ "المجـر

 الذي غالبا ما يفشؿ وتنتقؿ العدوى إلى المشرع تنتصر الرؤوس اليادئة والعقؿ الرصيف ا مانادرً و 
، مما ييدد بعد ذلؾ ف واألمف في سياؽ مكافحة اإلرىابفي تحقيؽ التوازف بيف حقوؽ اإلنسا

يبحث عن يجب عمى من  أنو، وىذا انعكاسا لمبدأ حمايتيا الدولة بإعاقة نفس الحقوؽ التي تدعي
ألنو إذا انتيؾ ىذا الواجب  فإنو يؤسس  ،الضطيادلعدوه أن ال يتعرض حريتو أن يحرس  تأمين

 .(1)حتما إليوسابقة ستصؿ 
داخمية التزامات الدولة ال يسقط، لكنو ال يعتبر تيديًدا نوعيا مستمرا وقائًما حقيقة اإلرىابف

يجب أف تطبؽ إذ ، فاظ عميياوالححمايتيا ضماف واإلقميمية والدولية باحتراـ الحقوؽ والحريات و 
دوف  عمى الفاعميف وىذا التقديرتوزيع سمطة أضيؽ ىامش ممكف مف في اإلرىاب  حاربةجيود م

 . القيود المتعمقة بنطاؽ االستثناءات مف ىذه الحمايةب االلتزاـالمساس بالفعالية و 
لمتدابير التي تتخذىا الدوؿ ، كذلؾ يمكف حركية المجتمعمثمما يؤثر اإلرىاب عمى حقوؽ اإلنساف و ف

بؿ عمييا واجب اتخاذ تدابير فعالة  فقط ليس مف حقيا ةالدولفأف تؤثر عمييا،  لمكافحة اإلرىاب
كما رأينا في الفصؿ حماية حقوؽ اإلنساف مجتمعة مع ىذه التدابير و  لمكافحة اإلرىابوجدية 
قيقيا مًعا كجزء مف واجب ىي أىداؼ مكممة ويعزز بعضيا البعض ويجب السعي إلى تحالسابؽ 

نجحت األعماؿ ، وبالرغـ مف ذلؾ فقد الدولة تجاه حماية األفراد في نطاؽ واليتيا القضائية
إلى  والمشرع ةالدولمعو اضطرت  محمية والدولية، ممااإلرىابية في تغيير شكؿ البيئة األمنية ال

مكرر( مف قانوف العقوبات  28ميـ نص المادة )توذلؾ بت تعريؼ طبيعة اإلرىابصياغة إعادة 
بإضافة  المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات، ـ1111جواف  2المؤرخ في  12-11بموجب األمر 

( المتضمنة اعتبار "السعي بأي وسيمة 15( والفقرة الخامسة عشر )11الفقرة الرابعة عشر )
عمى ذلؾ" وكذا لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ الدستورية أو التحريض 

مف أغراض األعماؿ اإلرىابية،  "المساس بأي وسيمة بالسبلمة الترابية أو التحريض عمى ذلؾ"

                                                           
1 Paine Thomas, The Writings Of Thomas Paine, Volume 3.  Edited by: Conway Moncure Daniel , G.P 

PUTNAM’S SONS, Kindle Store, Year:2010,  1791-1804, Chap:XVI. 
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 11-95اثنيف األوؿ بموجب األمر  يفمف قبؿ تعديم قد عرؼنص المادة السالفة الذكر  عمما أف
 ،ـ1111فيفري  1المؤرخ في  11-11القانوف  الثاني بموجبـ و 1995فيفري  15المؤرخ في 

نطاؽ الجريمة اإلرىابية  إعادة تقييـ وىو ما يعطي لمحة واقعية عف توجو المشرع كؿ مرة إلى
التشريع مع ذلؾ المنحى مف خبلؿ منح رجاؿ إنفاذ  تبلـؤاآلخذة في التوسع والتمدد، وضرورة 

 .اطنيفالمو البلزمة لحماية الدولة ومؤسساتيا و التنظيمية و  واألدوات القانونية الوسائؿ القانوف
تحمؿ بيف ثناياىا المروعة مف خبلؿ سف تشريعات  الجرائـ اإلرىابيةعمى ىذه  ويرد المشرع

ممارستيا  تشمؿيمكف أف ، التي مقتضيات حظر ومنع النشاط اإلرىابي وشرعنة التدابير الخاصة
 القضاءالقتؿ خارج نطاؽ  ماكف ال يعرفيا القضاة وكذاأفي  اإلداري االحتجاز التعسفي التعسفية

عمى الحياة الخاصة لممواطنيف ببرامج الياتؼ واالنترنيت واستعماؿ تقنيات تحديد وسـ  تنصوالت
 بشكؿ نمطيتكرر تالوجو والمظير الفيسيولوجي لمجسد خبلؿ تنقؿ األفراد، وأصبحت ىذه التدابير 

غبة في الر  تحت ذريعةفي جميع أنحاء العالـ مما أدى إلى انتياؾ حقوؽ اإلنساف األساسية 
جرائـ جنائية جديدة تتعمؽ باالحتجاز والتحقيؽ  والتدابير خمقت ىذه القوانيف، و (1)مكافحة اإلرىاب

باإلضافة إلى صبلحيات جديدة لحظر "المنظمات  والعسكرية، في صبلحيات األجيزة األمنية
طرؽ جديدة لمسيطرة عمى حركة الناس وأنشطتيـ دوف كذا اعتماد و ذات البعد السياسي،  "اإلرىابية

 تقديميـ لمعدالة.
ولدراسة ىذا المبحث فضمنا تقسيمو إلى مطمبيف يتناوؿ األوؿ: القيود الدستورية عمى حقوؽ 
اإلنساف في الظروؼ المعتادة، والمطمب الثاني يتعمؽ بالقيود الدستور المطبقة عمى الحقوؽ في 

 الظروؼ االستثنائية.
 )وضع السمم(. االعتياديةطمب األول: القيود الدستورية في الظروف الم

مكنة تقييد الحقوؽ  ( منو السمطة العامة ممثمة في الدولة41منح الدستور بموجب المادة )
 األشخاصوحماية مسؤولية كفالة ضماف األمف في القطر  والحريات والضمانات بالتوازي مع

، إال أف ( سالفة الذكر12بحسب مقتضيات المادة ) النظاـ العاـلعامة تبعا لضرورات والممتمكات ا
نطاؽ ىذه السمطة في الممارسة محدود بموجب القانوف الذي ينظميا وكذا بموجب المبادئ العامة 

 في حالة عدـ وجود قانوف منظـ.

                                                           

، تقرير المفوضة المتحدة السامي ، مجمس حقوؽ اإلنساف، التقرير السنوي لمفوض األمـاألمـ المتحدة، الجمعية العامة 1
السامية لحقوؽ اإلنساف بشاف حماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاب، وثيقة مرجع: 

A/HRC/8/ 13،  :ـ.    جواف   مؤرخة في  
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 افالمرجع ماىوالعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ويعد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
المشرع الجزائري في وضع المبدأ المقيد لمحقوؽ والحريات، فالمادة  مااعتمدى المذاف افاألساسي

ياتو إالَّ ( منو )اإلعبلف( نصت عمى انو: "1الفقرة 19) ال يخضع أيُّ فرد في ممارسة حقوقو وحرِّ
رىا القانوُف مستيدًفا منيا حصًرا: ضماف االعتراؼ  يات اآلخريف لمقيود التي يقرِّ الواجب بحقوؽ وحرِّ

واحتراميا، والوفاء بالعادؿ مف مقتضيات الفضيمة والنظاـ العاـ ورفاه الجميع في مجتمع 
ال يجوز في أيِّ حاؿ أف ُتماَرس ىذه الحقوُؽ عمى نحو يناقض مقاصَد األمـ المتحدة ، و ديمقراطي
فرد حؽ في حرية تكويف الجمعيات  لكؿ" :نوأ( مف العيد عمى 11، بينما نصت المادة )ومبادئيا"

مع آخريف، بما في ذلؾ حؽ إنشاء النقابات واالنضماـ إلييا مف أجؿ حماية مصالحو، كما ال 
يجوز أف يوضع مف القيود عمى ممارسة ىذا الحؽ إال تمؾ التي ينص عمييا القانوف وتشكؿ تدابير 

 مة العامة أو النظاـ العاـ ضرورية في مجتمع ديمقراطي، ولصيانة األمف القومي أو السبل
أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ، وال تحوؿ ىذه 
"، المادة دوف إخضاع أفراد القوات المسمحة ورجاؿ الشرطة لقيود قانونية عمى ممارسة ىذا الحؽ

طف دوف أي وجو مف وجوه يكوف لكؿ موا": أنو ( مف العيد كذلؾ15كما جاء في نص المادة )
، الحقوؽ التالية التي يجب أف تتاح لو فرصة التمتع بيا دوف قيود (1)التمييز المذكور في المادة 

ما بواسطة ممثميف يختاروف في  - :غير معقولة أف يشارؾ في إدارة الشؤوف العامة، إما مباشرة وا 
 .حرية

باالقتراع العاـ وعمى قدـ المساواة بيف أف ينتخب وينتخب في انتخابات نزيية تجرى دوريا  -
 .الناخبيف وبالتصويت السري، تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف

 ."أف تتاح لو عمى قدـ المساواة عموما مع سواه، فرصة تقمد الوظائؼ العامة في بمده -
أف تقـو  وعميو فاف الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف تقر بحؽ الدوؿ األطراؼ المصادقة عمييا

، والفارؽ المبلحظ عمى التقييد بوضع قيود عمى الحقوؽ والحريات في طؿ الظروؼ االعتيادية
( مف 15( و)11والمواد ) ( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف1الفقرة 19الوارد في نص المادة )

بعدـ شروطا معيار التقييد جاء عاما في اإلعبلف م أفالعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية 
الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة  ممارستو عمى نحو يناقض مقاصَد األمـ المتحدة ومبادئيا جواز

، بينما جاء انتقائيا خاصا ببعض الحقوؽ )حؽ إنشاء النقابات واالنضماـ إلييا، والقانوف الدولي
يتبيف أف المشرع الدستوري بعد  لذلؾواعتبارا في العيد الدولي،  الحؽ في المشاركة السياسية(

اتسع نطاؽ القانوف األساسي لمدولة  دسترتو لمحقوؽ والحريات ضمف الكتمة الدستورية الوطنية
ليشمؿ المؤسسات السياسية وكذا الشرعة الوطنية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو التي تعد اسبؽ في 
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ة القانوف بحيث تراجعت أولوية الوجود مف المؤسسات السياسية، مما جعؿ مف الدستور أساسا لدول
، ومنو المؤسسات السياسية في ظؿ أسبقية ميثاؽ الحقوؽ والحريات في دولة سيادة القانوف

الدستور قرروا جعؿ بعض الحقوؽ مطمقة ألف انتياكيا غير المحدود وتحت أي ظرؼ  افصانعو 
ومثاؿ ذلؾ  ،مضادة مف الظروؼ سيكوف غير مبرر إنسانيا ويؤدي إلى انتياكات أوسع وانتياكات

، في حيف وفي حاالت معينة يتـ تحديد والحؽ في الحياة والسبلمة البدنية والعقمية حرية المعتقد
القانوف كحؽ العامؿ في اإلضراب مقابؿ حؽ المستخدـ في إيفاء طمبات زبائنو  القيود مف خبلؿ

ة وأعراؼ المجتمع المبادئ العام ، ومف خبلؿفي اآلجاؿ المتفؽ عمييا بالخدمات المطموبة
، ومثاؿ ذلؾ حؽ الجنيف في الحياة مقابؿ حؽ المرأة الحامؿ في باإلضافة لمسوابؽ القضائية

 الحفاظ عمى حياتيا.
ولدراسة ىذا المطمب ارتأينا تقسيمو إلى فرعيف، األوؿ متعمؽ بتقييد الحقوؽ والحريات بموجب 

 العامة.القانوف والثاني متعمؽ بتقييدىا بموجب المبادئ 
 بموجب القانون.الحقوق والحريات تقييد  الفرع األول:

( مف الدستور يسمح لمحقوؽ الدستورية بأف تكوف محدودة 41شرط التقييد الوارد بنص المادة ) إف
لى حٍد ما ضروريا ومبرر "ديمقراطيا"، في حيف  أف المشرع الدستوري جزئًيا، إلى حد معيف وا 

الغرض و  األسباببالديمقراطية مف قبؿ  تمحؽ ضررا أفي يمكف التحظر القيود الجزائري لـ ي
جب التقييد أو التضييؽ لنطاؽ الحقوؽ العاـ أو الجزئي لمعديد وبرر المشرع وا ،المدىوالطبيعة و 

مف الحقوؽ المكفولة دستوريا عمى أساس طبيعة الممارسة "الديمقراطية" في الجزائر مف أجؿ منع 
 .واألمفكالنظاـ العاـ  ةالعام ةمحالمصأو مع  لحمايتيا التضارب مع الحقوؽ األخرى

مف  ديحمف شأنو أف الحقوؽ والحريات  نطاؽ فوجود نصوص قانونية تنظـ كيفية التضييؽ في
قواعد العامة لمتحديد لفا ،أىوائياالتدخؿ العشوائي لممشرع ولمسمطة التنفيذية في تقييدىا عمى حسب 

واردة ضمف قواعد القانوف الدولي ومكرسة دستوريا ضمف الكتمة الدستورية الوطنية وقائـ عمى 
حمي يالقضاء " أف( مف الدستور التي تنص عمى 121مرفؽ القضاء طبقا لنص المادة )حراستيا 

الدستورية بموجب  وكذا تحت حراسة المحكمة، "المجتمع وحريات وحقوؽ المواطنيف طبقا لمدستور
 ( مف الدستور التي أقرت حؽ المتقاضي في المحاكمة أماـ جية قضائية أف195نص المادة )

الحكـ التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقؼ عميو مآؿ النزاع ينتيؾ حقوقو وحرياتو التي  كاف
لمنظر في ، بينما تتأىب الجيات المخولة دستوريا بإخطار المحكمة الدستورية يضمنيا الدستور

في حالة استشعارىا بوجود ترتيب قانوني يمس بحقوؽ  دستورية المعاىدات والقوانيف والتنظيمات
 األفراد وحرياتيـ.
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ولتقييد أو تضييؽ نطاؽ الحقوؽ والحريات بموجب القانوف يستوجب الحاؿ وجود مجموعة معايير 
انونية التي تفرض القيود ف ال تكوف النصوص القأمضمنة في النص القانوني المقيد لمحقوؽ ك

ف تكوف القواعد القانونية المقيدة واضحة ويقينية وضيقة أعمى ممارسة الحقوؽ والحريات تعسفية، و 
التفسير، وأف ال تثير إشكاالت قانونية حؿ تطبيقيا وأف يتـ إعبلـ الكافة بيا وجعميا متاحة 

الطعف فييا في آجاؿ معقولة قبؿ ف يعمـ الجميع بإمكانية أو لبلطبلع بوسائؿ النشر والتواصؿ، 
سريانيا وذلؾ أماـ الجيات اإلدارية في حالة كانت ذات طبيعة تنظيمية أو قضائيا إف كانت ذات 

 .طبيعة قانونية
عمى أف ينص القانوف المقيد لمحقوؽ ضمف مقتضاياتو عمى آليات إرجاع تسمح بمنع استخدامو 

ف يحدد أ، و (1)مشبوىة أو خاصة بمنيج سيئبطرؽ غير مشروعة أو تحويؿ غرضو لخدمة أىداؼ 
المشرع الجيات المخولة لتفسير القواعد القانونية الواردة فيو تفسيرا ضيقا، بحيث يمكف تفسير 
القانوف تفسيرا سياقيا يتماشى مع ضرورة التكيؼ مع الطبيعة المتغيرة والديناميكية لؤلحداث 

  والمجتمع.
ريات ضمف مقتضياتو اليدؼ مف التقييد وأشكاؿ وآليات نفاذه كما يجب أف يضع القانوف المقيد لمح

حدود ومدة سريانو، دوف أدنى لبس أو غموض مع ترتيب جزاءات ضد التجاوزات وانتياكات 
وطرؽ استنفاذ التعويضات القانونية المترتبة عف األضرار الناشئة عف تنفيذه، ومنح صفة  ،القيود

 إنياءيتضمف كذلؾ أشكاؿ  أف وأخيراوغير المتوقعة،  مف آثاره المتوقعة متضررالضحية لكؿ 
نفاذهسنو  أشكاؿبنفس  اإلجرائي أوالمكاني  أوالعمؿ بو ضمف النطاؽ الزماني   .(2)وا 

 .المبادئ العامة في حالة عدم وجود قانونالتقييد بموجب  :الفرع الثاني
إلى القيود التي يكوف مصدرىا السمطة التنفيذية المنتجة لمتقييد تمجأ وفي مثؿ ىذا الظرؼ فاف 

، ألنو لضرورات تبلفي التضخـ النظاـ العاـ والقيود التي يكوف مصدرىا الحقوؽ في حد ذاتيا
التشريعي ولتفادي التناقضات الموضوعية واإلجرائية في القوانيف والتنظيمات، واعتبارا أف تقدير 

ذية دوف غيرىا، فاف سمطتيا التقديرية جسامة وطبيعة "الخطر الداىـ" متروكة لصالح السمطة التنفي
تمكنيا مف أف تضع قيودا تنظيمية عمى الحقوؽ والحريات في حدود حماية النظاـ العاـ وفي حدود 

 مفاضمة حقوؽ عمى أخرى.

                                                           

لحقوق اإلنسان األساسية في العيد الدولي وفي دساتير دول مجمس النصوص المقيدة بدرية عبد اهلل العوضي،  1
 .  ـ، ص    الكويت، سنة  ، ، الطبعةمطابع كويت تايمز التجارية، التعاون الخميجي

، ص     ، منشورات المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات، تونس، سنة ضوابط الحقوق والحرياتخالد الماجري،  2
 وما يمييا.  
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 النظام العام كمصدر لفرض القيود عمى الحقوق والحريات: -أوال
ـ بوظائفيا إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ تيدؼ السمطة العامة مف خبلؿ التدابير التي تتخذىا لمقيا

في كؿ سياؽ نشاطيا السيادي المشروع، وعميو فانو يشترط في ىذه  والسبلمة الجماعية والفردية
الحالة أف يكوف اإلجراء أو التدبير ضروريا، بمعنى أف التقييد غايتو ضماف النظاـ العاـ والسبلمة 

االجتماعي، كما يشترط أف يكوف التيديد جديا ووشيؾ مف جممة األخطار المحدقة والميددة لمسمـ 
الوقوع مف خبلؿ أعماؿ السمطة التقديرية الواعية لمسمطة بتحميؿ المبلبسات واالطبلع عمى 

 ،عمى أف يكوف اإلجراء المتخذ لتضييؽ الحؽ فعاال في دفع الخطرالحقائؽ مف مصدرىا الموثوؽ، 
ير مجد وفي أحياف كثيرة إجراء غير مشروع ويرتب فاف لـ ينجح في ذلؾ يمكف اعتباره إجراء غ

 .جممة مف حقوؽ التعويض
كما يشترط في مثؿ ىذه الحاالت أف تكوف القيود المفروضة عمى الحؽ متناسبة مع طبيعة الخطر 

 ،(1)الذي ييدد النظاـ العاـ، وبعد التناسب عنصرا ميما في تحديد مدى سمطة اإلدارة
مفيـو النظاـ العاـ في حد ذاتو، فمف الناحية العممية فاف فكرة النظاـ إال أف التساؤؿ يثور حوؿ 

العاـ تختمؼ بحسب المكاف والزماف وحركية المجتمع، مما جعؿ منيا مفيـو واسع وحركي غير 
ثابت الحدود فما ىو نظاـ عاـ اآلف قد يصبح غير ذلؾ مستقببل والعكس صحيح، وما يعتبر 

 .(2)وف غير ذلؾ في دولة أخرىنظاما عاما في دولة ما قد يك
، فاف فقياء القانوف تجاذبوا الفكرة مف أطراؼ أف النظاـ العاـ يجب أف يقؼ (3)ومف ناحية نظرية

عمى العناصر المادية الممموسة فيو التي تعد صورة مجسدة لحالة واقعية تتنافى والفوضى في 
باب األمف العاـ بشكؿ مستمر المجتمع، وطرؼ يعتقد في ضرورة تحديد الشروط البلزمة الستت

بالتوازي مع نظاـ لميقظة يتجاوز حدود اإلنذار إلى التدخؿ لتبلفي إفبلت الوضع عف السيطرة، 
بما يناسب  بحيث تبقى العبلقات االجتماعية سميمة بيف األفراد بعضيـ والسمطة في تفاعميا معيـ،

   عبلقاتيـ.
القانوف مف خبلؿ الحركية والتفاعؿ بيف درجة ومنو فأصؿ مفيـو النظاـ العاـ مصدره مبادئ 

تعديؿ وتتميـ  تحضر المجتمع وتعممو وارتباطيا بجودة القانوف الذي يكوف في حاجة مستمرة إلى
                                                           

، القاىرة، ج ـ ع، دار النيضة العربية، نسبية الحريات العامة وانعكاساتيا عمى التنظيم القانونيسعاد الشرقاوي،  1
 وما يمييا.    ـ، ص    ، سنة   المجمد 

، منشورات الحمبي الحقوقية بيروت، لبناف، سنة الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائيةمحمد حسف دخيؿ،  2
 وما يمييا.   ـ، ص    

ـ،     سنة ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، ج ـ ع، الضبط اإلداري وىيئاتوسعيد ماضي السيد،  3
 .  ص 
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ف إونظرا لمدور البناء لنظاـ السوابؽ القضائية ف، (1)وفقا لتطور النظـ والقيـ والظروؼ في المجتمع
ءة استخداـ اشتراطات النظاـ العاـ لتقييد أو لتضييؽ إصدارات القضاء ضرورية لضماف عدـ إسا

الحقوؽ والحريات، فيجب منح سمطة تحديد نطاؽ مفيـو النظاـ العاـ في المجتمع مف خبلؿ 
و شروط األمف والسبلمة العامة بما يحقؽ التوازف بيف تحديد العبلقة بيف المبادئ وأعراؼ المجتمع 

  اد بحقوقيـ وحرياتيـ.المصمحة العامة المنظورة وتمتع األفر 
ف الحرية أبمعنى أف الحؽ يمكنو أف يضيؽ نطاؽ الحؽ و  الحقوق كمصدر لفرض القيود: -ثانيا

انطبلقا مف مبدأ أف إتاحة الحرية المطمقة لبعض األفراد يمكف أف يقوض  يمكنيا أف تقيد الحرية،
يجب أف يفسح البعض غالًبا ما تتعارض الحقوؽ مع بعضيا البعض، لذلؾ ، ف(2)حرية الجميع

 الوصو  فردال تمنح ال حرية التنقؿ عمى سبيؿ المثاؿف ،الطريؽ جزئًيا عمى األقؿ لآلخريف لمتمتع
يجب أف يفقد كما ، د إلى الممتمكات الخاصة لفرد آخر أو انتياؾ حرمة مسكنوغير محدو 
تتعارض الحقوؽ والحريات  ، كمااآلخريف التعامؿ مع حرية وحياةحريتيـ في القتمة  اإلرىابيوف

مثؿ الصحة العامة أو السبلمة أو األمف  أشمؿأيًضا في بعض األحياف مع مصمحة عامة 
 .وطنيال

فقد أصبح مف المسمـ بو عمى نطاؽ واسع أف ىناؾ حدوًدا معقولة حتى لمحقوؽ األساسية، بحيث 
تعتبر مطمقة الحقوؽ يمكف أف تقيدىا حقوؽ أخرى، ولـ يستثنى منيا سوى نطاؽ محدود جدا مف 

والحؽ في الحياة حتى في ظؿ األنظمة مثؿ الحؽ في السبلمة الجسدية وعدـ التعرض لمتعذيب 
 . القانونية التي تصدر أحكاما باإلعداـ

ومنو فاف تبرز الحاجة إلى اعتماد مبادئ ضابطة ليذه الحقوؽ المقيدة لحقوؽ أخرى ويمكف 
لمحقوؽ ومبدأ التناسب بيف اإلجراء المتخذ ومدى تمتع  اعتماد مبدأ عدـ مشروعية المنع المطمؽ

 الفرد بحقوقو كمعمميف لتحديد طبيعة التقييد في ىذا الفرع.
يقع عمى عاتؽ السمطة التشريعية مسؤولية تنظيـ  مبدأ عدم مشروعية المنع المطمق لمحقوق: -1

المشرع ال  أف إالممارسة الحقوؽ والحريات في المجتمع بشكؿ منتظـ ومتوازف كقاعدة عامة، 
تـ إقرارىا دستوريا ويشمؿ ىذا المنع المطمؽ حتى المشرع حرية  أوحقا  عدؿي أويمغي  أفيمكنو 

( مف الدستور التي تحظر عمى أي 8الفقرة 114الدستوري نفسو وىو الظاىر مف نص المادة )

                                                           

، مقاؿ نحو تضييق نطاق النظام العام لمصمحة القانون األجنبي في سياق القانون الدولي الخاصإبراىيـ خالد يحي،  1
ـ،     ، تاريخ: ديسمبر  ، العدد   لمعمـو القانونية، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد  منشور في مجمة جامعة الشارقة

 .   -    ص

  . خالد الماجري، مرجع السابؽ، ص  2
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كما أف السمطة العامة ال تعديؿ دستوري أف يمس الحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف والمواطف، 
يمكنيا منع حؽ مف الممارسة إال إذا ثبت مساسو الفعمي والجسيـ بالنظاـ العاـ كالحؽ في 

واالعتصاـ فييا، عمى أف يكوف ذلؾ التظاىر والتجمع ليتحوؿ إلى احتبلؿ لمساحات العمومية 
بصفة مؤقتة فالسمطة العامة يتحدد دورىا في إيجاد التوازف المطموب بيف النظاـ العاـ وممارسة 

بحيث تركز عمى كيفية السماح بممارسة الحقوؽ دوف اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ  (1)والحريات الحقوؽ
 وليس كيؼ تقـو السمطة العامة بحفظ النظاـ العاـ.

تستوجب معرفة ما إذا كاف الحؽ الذي يحد أو يضيؽ مف التمتع بالحقوؽ  مبدأ التناسب: -2
األخرى مبرًرا ممارستو، التساؤؿ عما إذا كاف ذلؾ التفاضؿ بيف الحقوؽ متناسًبا، فعمى الرغـ مف 
 استخداـ مبدأ التناسب مف قبؿ المشرع والسمطة العامة والقضاء الختبار صبلحية اإلجراءات التي
تحد مف الحقوؽ الدستورية، بواسطة مجموعة اختبارات لمتناسب وىي وسيمة قيمة لممشرع والسمطة 

وذلؾ مف  العامة لقياس نطاؽ التفاضؿ والمقبولية لتبرير التدابير التي تحد مف الحقوؽ المطمقة،
ىدؼ  يسعى إلى تحقيؽمف خبلؿ التحقؽ مف انو محؽ لد المقيحكومي  اإلجراء فعاليةخبلؿ تقدير 

غرض مف الوسائؿ التي تخدـ ال جديةوكذلؾ  ،مشروع ذي أىمية كافية لتبرير تقييد أحد الحقوؽ
 المبتغى مف التقييد، إضافة إلى اليدؼمع بعقبلنية )مناسبة(  بالبحث في مدى ارتباطيا التقييد

قيد الم أي التقميؿ إلى أدنى حد مف إضعاؼ الحؽ تقييـ ضرورة وكفاءة الوسائؿ التي تخدـ اليدؼ
وكذلؾ  ،البديمة لتحقيؽ نفس اليدؼاإلجرائية  طرؽ، مع مراعاة الفي البعديف الزماني والمكاني

 عف وجود أي البحث و،تفوؽ اآلثار الضارة لعمى أف لتقييد عمى الحؽ ا نتجة فياآلثار الم تقدير
 .مف عدمو توازف عادؿ بيف المصمحة العامة والحؽ الخاص

ويمكف تصور قياـ ىذا المبدأ في جرائـ إرىابية معينة مف خبلؿ وضع عبء اإلثبات القانوني 
عمى المتيـ، وبالتالي يظير مبدئيا تقويض حؽ المتيـ في محاكمة منصفة، فبموجب الدستور فانو 
تفترض براءة المتيـ حتى تثبت إدانتو مف طرؼ محكمة نظامية مستقمة، إال أف ىذا الحؽ يخضع 

لمحدود المعقولة التي ينص عمييا القانوف والتي يمكف إثبات تبريرىا في مجتمع حر  فقط
وديمقراطي، أي أنو إلثبات أف الحد معقوؿ ومبرر بشكؿ واضح في ىذا مجتمع يجب استيفاء 

أي أنو يجب أف يكوف اليدؼ الذي األول بأىمية ىدف اإلجراء، معياريف رئيسييف: يتعمؽ المعيار 
أو الحرية ذات أىمية كافية لتبرير تجاوز أو تفاضؿ  ر المسؤولة عف تقييد الحؽصممت التدابي

 حؽ أو حرية أخرى محمية دستورًيا. 
                                                           

، كمية العمـو اثر حفظ النظام العام عمى ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنةعمياف بوزياف،  1  ، رسالة دكتوراه عمـو
 .    ـ، ص    والحضارة اإلسبلمية ، جامعة وىراف، سنة اإلنسانية 
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كما يجب أف يكوف المعيار مصمما مف أجؿ ضماف أف األىداؼ البسيطة أو المتعارضة مع 
لمطمقة ويمكف المبادئ التي تشكؿ جزًءا ال يتجزأ مف مجتمع حر وديمقراطي ال تكتسب الحماية ا

ىذا  مع مبادئ وقيـ بالخطر الداىـاستبعادىا آليا، ليصبح مف الضروري أف يتعمؽ اليدؼ 
 مجتمع قبؿ أف يمكف وصفو بأنو ميـ بدرجة كافية.ال

معقولة ومبررة بشكؿ واضح والتي تتضمف  إلنفاذ اإلجراءيجب أف تكوف الوسائؿ المختارة كما 
يجب أف تكوف التدابير المعتمدة   - :بلثي سالؼ الذكرالث مف أشكاؿ اختبار التناسب بلشك

نصفة، تعسفية أو غير  التدابير يجب أال تكوف -، رجوالم الواضح مصممة بعناية لتحقيؽ اليدؼ
 اليدؼ. مع يجب أف ترتبط بعقبلنية أي أنيا  قائمة عمى اعتبارات عقبلنية يجب أف تكوف -

شكؿ عقبلني حتى لو كانت مرتبطة ب ، التيالوسيمة التقييد ىوالمعيار الثاني المميز لمتناسب في 
، (1)بالتقييد الحؽ أو الحرية المعنية تمس في أضيؽ الحدوديجب أف ف باليدؼ بالمعيار األوؿ

 حؽ  المتخذة لتقييدير تناسب بيف تأثيرات التدابالمسألة  وأخيرا فبل مفر مف دور القضاء لمعالجة
نو في كؿ حالة ستكوف أ بمعنى ،تحديده عمى أنو ذو أىمية كافية، واليدؼ الذي تـ أو حرية

 .المحاكـ مطالبة بموازنة مصالح المجتمع مع مصالح األفراد والجماعات
الفرع الثالث: قياس فعالية القيود الدستورية في ظل قانون مساىمة قوات ج.و.ش. في مكافحة 

 اإلرىاب خارج الحالة االستثنائية.
أصبحت  العالـ في حفظ األمف والنظاـ العاـ داخؿ الدولة ميمة ثانوية ليا ولكنيامساىمة جيوش 

بالرغـ مف كونيا أحد واجبات قوى األمف الداخمية التابعة وموازية لمياميا الرئيسية، متأصمة  اآلف
في حاجة إلى نفسيا  األخيرةلمسمطات العامة المدنية تحت وصاية وزير الداخمية، وقد تجد ىذه 

وسرعة في التدخؿ لمرد  وقوة وصرامة وجاىزية استعانة بقوى أكثر تنظيما وتجييزا وانضباطاال
أو حوادث جسيمة تمس النظاـ العاـ ومؤسسات الدولة ال تستطيع معيا  كارثة واسعة أوعمى أزمة 

مف خبلؿ العمؿ والمجيود  مساىمة الشرطة أو الدرؾ الوطني استيعابيا دوف مشاركة مف الجيش
طبيعية الكوارث ال ثؿم لمتدخؿ اإلنساني ، ويزخر تاريخ الجزائر الحديث بمثؿ ىذه الصورالعسكري

الحصار والطوارئ في  حاالتإعبلف والتدخؿ األمني مف خبلؿ كالزالزؿ والفيضانات والحرائؽ، 
ت مشاركة الجيش ـ، فعبر ىذه األحداث كان1991ـ و فيفري 1991ـ وجواف 1922أكتوبر 

 الوطني الشعبي لمسمطة المدنية في احتواء األزمات والكوارث فعالة ومنتجة.

                                                           
 1 Benedikt Goderis, Mila Versteeg, Human Rights Violations after 9/11 and the Role of Constitutional 

Constraints, Article Appeared on The Journal of Legal Studies, The University of Chicago press journals, 

Volume 41, № 1, January 2012, Pp: 131-164  
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فإذا كانت مساىمة الجيش في إطار دستور الطوارئ معمومة ومؤطرة قانونا، فاف مساىمتو في 
ومحاربة الجريمة الدولية  مف خبلؿ حماية السكاف واألمف اإلقميمي وحفظ األمفحاالت السمـ 

بالخصوص عمى مستوى الحدود البرية والبحرية الشاسعة لمببلد واالمتداد الجغرافي  رة لمحدودالعاب
المساحي لمصحراء الكبرى، التي ال يمكف لتشكيبلت السمطة المدنية تغطيتيا بوسائميا المادية 

يتطمب إصدار قوانيف خاصة لفرض النظاـ واألمف في كؿ ربوع الوطف بشكؿ والبشرية لوحدىا، 
وتمنح غطاء قانوني لمعسكرييف يسمح ليـ بالمساىمة في المجيود الوطني لتحقيؽ األمف  او،متس

 والنظاـ.
ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي 1991ديسمبر  2المؤرخ في  14-91وكاف القانوف 

، (1)صددفي مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية أوؿ قانوف جزائري في ىذا ال
 115و 28و 22، المواد 1و4و1الفقرات  21و 14وقد استند المشرع في إصداره عمى المواد 

مف كؿ مواطف أعف  الدولة مسؤولة أفعمى  التأكيدـ، مف خبلؿ 1929مف دستور  118و 112و
يسير عمى إنفاذ القوانيف  الوزير األوؿ حاليا(أو ) ف رئيس الحكومةأوتتكفؿ بحمايتو في الخارج، و 

ف رئيس الجميورية يقرر إذا دعت الضرورة الممحة حالة أ، و ظيمات ويوقع المراسيـ التنفيذيةوالتن
ف تشريع ىذا القانوف ىو مف صميـ العمؿ التشريعي أو الطوارئ أو الحصار، والحالة االستثنائية، 

لممجمس الشعبي الوطني، عمى أف يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيمية في المسائؿ غير 
جؿ الثبلثيف يوما أف مف صبلحية رئيس الجميورية إصدار القانوف في أالمخصصة لمقانوف و 

غفؿ البند الدستوري الجوىري الذي يسمح لمجيش أابتداء مف تاريخ تسممو إياه، والحاؿ أف المشرع 
مف الدستور  (11الوطني الشعبي بالمساىمة في مياـ حماية األمف العمومي وىو نص المادة )

تعتبر أف تنظيـ الطاقة الدفاعية لؤلمة ودعميا وتطويرىا تنتظـ حوؿ الجيش الوطني الشعبي التي 
واف ميمتو الدائمة تتمثؿ في المحافظة عمى االستقبلؿ الوطني والدفاع عف السيادة الوطنية كما 

اجة ولـ يتـ التأشير بنص ىذه المادة في ديبيضطمع بالدفاع عف وحدة الببلد وسبلمتيا الترابية، 
القانوف باعتبارىا حمقة الربط بيف المبادئ الدستورية لمحقوؽ والحريات في وقت السمـ ودستور 

 السمـ مع تشريع إقحاـ الجيش في المساىمة في مياـ حفظ األمف العاـ.

                                                           

ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف 1991ديسمبر  2المؤرخ في  14-91القانوف  1 
ديسمبر  8، الصادرة بتاريخ 12، السنة 24الستثنائية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد العمومي خارج الحاالت ا

 .1492ـ، ص1991
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وتوضح المادة األولى اليدؼ مف ىذا القانوف الرامي إلى تحديد شروط مساىمة قوات ج.و.ش في 
المنصوص عمييا في  االستثنائيةخاصة بحماية األمف العمومي خارج الحاالت القياـ بالمياـ ال

 الدستور، وذلؾ مف خبلؿ المجوء إلى وحدات ج.و.ش وتشكيبلتو بناء عمى قرار رئيس الحكومة
بعد االستشارة المسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية المختصة لبلستجابة  أو الوزير األوؿ حاليا()

ية السكاف ونجدتيـ، واألمف اإلقميمي وحفظ األمف، بحيث يمكف تجنيد وحدات إلى متطمبات: حما
الجيش في حاالت النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة االستثنائية، 

عادتو خارج العمومي وعندما يكوف حفظ األمف ا عف نطاؽ السمطات والمصالح وصيانتو وا 
، كما يمكف استخداـ الجيش بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعيا التي قد يتعرض المختصة عادة

 ليا أمف األشخاص والممتمكات، وكذلؾ في حاالت المساس المستمر بالحريات الجماعية 
وبالخصوص في المناطؽ  أو الفردية، كما يمكف تجنيد وحدات ج.و.ش في نطاؽ إقميمي محدود

انيف والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر وييدد إذا كاف المساس بالقو  الحدودية
حرية تنقؿ األشخاص واألمواؿ وأمنيـ وأمف التجييزات والمنشآت األساسية، وحفظ الموارد الوطنية 

طبقا مف كؿ أشكاؿ التيريب وضبط شروط الدخوؿ إلى التراب الوطني والخروج منو واإلقامة بو، 
( منو، ويكمؼ الوالي بإخطار السمطات العسكرية المختصة إقميميا 1و)( 4( و)1ألحكاـ المواد )

عمى أف في حالة الخطر الداىـ عمى حياة السكاف قصد اتخاذ التدابير واإلسعافات االستعجالية، 
تابعة لسمطاتيا تبقى وحدات وتشكيبلت ج.و.ش المنتشرة لمساىمة في حفظ األمف العمومي 

يذ المياـ التي أسندت ليا مع خضوعيا لقوانيف ونظـ الخدمة في السممية فيما يخص كيفيات تنف
( مف ىذا القانوف، وتطبؽ أحكاـ القانوف تحت مسؤولية السمطة 2( و)5الجيش، تبعا لنص المواد )

  ( منو.8المدنية ورقابتيا في إطار القوانيف والتنظيمات السارية بحسب نص المادة )
 11المؤرخ في  122-91در المرسـو الرئاسي ص 14-91ولغرض تطبيؽ أحكاـ القانوف 

الذي يحدد كيفيات مساىمة وحدات ج.و.ش في مياـ حماية األمف العمومي  1ـ1991ديسمبر 
 مسبقا التي يستشيرىا سمطات المدنية والعسكريةخارج الخاالت االستثنائية، الذي ضبط تشكيمة ال

الجيش الوطني الشعبي،  أركافمية ووزير الدفاع الوطني وقائد خوىي وزير الدا رئيس الحكومة
ميمة رقابة تطبيؽ القانوف لمسمطة المدنية بما فييا اتخاذ قرارات  المرسـو ( مف2وخولت المادة )

بينما يبقى اختيار وسائؿ التنفيذ ، إنياؤه أومتعمقة بتطورات التدخؿ مع منحيا مكنة إيقاؼ التدخؿ 
                                                           

ديسمبر  2المؤرخ في  14-91المتضمف تطبيؽ القانوف   ـ1991ديسمبر  11المؤرخ في  122-91المرسـو الرئاسي  1 
الحاالت االستثنائية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، ـ المتعمؽ بمساىمة ج.و.ش، في حماية األمف العمومي خارج 1991
 .1512ـ، ص1991ديسمبر  11، الصادرة بتاريخ 12، السنة 22عدد 
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حكرا عمى السمطة العسكرية وحدىا، وتبمغ نتائج عمؿ التدخؿ وظروؼ سيره في وكيفياتو وقيادتو 
( مف 2( و)8شكؿ تقارير ترسؿ إلى السمطات المدنية المركزية والمحمية بحسب نص المواد )

، عمى  تكوف التعويضات المستوجبة لمغير بموجب ترتب المسؤولية المدنية الناجمة عف  أفالمرسـو
في  ، كما يمكف لموالي( مف المرسـو9ة )دالما ألحكاـا عى عاتؽ الدولة تبتدخؿ ج.و.ش عم أعماؿ

أف يطمب بالتعميؿ مف قائد الناحية العسكرية عف طريؽ التسخير في  حاالت االستعجاؿ القصوى
حالة ما إذا كانت حياة السكاف ميددة بخطر وشيؾ يتطمب التدخؿ بأقصى سرعة لوسائؿ إسعاؼ 

ج.و.ش المرابطة بإقميـ الوالية أو في تراب الناحية العسكرية الممحقة أو حماية متاحة لوحدات 
التشكيبلت المبلئمة لنمط تدخؿ النجدة بالسرعة  أووفي حالة عدـ وجود ىذه الوسائؿ  بيا،

عمى أف ف الوالي وقائد الناحية العسكرية يوجياف طمبي المساعدة كؿ لسمطاتو السممية، إالقصوى ف
بحسب  والدفاع فيما يجب القياـ بو بحسب أكثر اإلجراءات االستعجالية فعالية يبحث وزيرا الداخمية

.11( و)11نص المواد )  ( مف المرسـو
وأخذ المرسـو مسالة الحدود بعيف االعتبار فبالرغـ مف كونيا مسألة حساسة يختص بيا سبلح 

انتبو المشرع باكرا  ، فقدالدرؾ الوطني الذي ىو أساسا تشكيؿ عسكري يتبع وزارة الدفاع الوطني
نظرا الشتماليا  وسماىا "باألمف اإلقميمي" إلى خطورة تدىور األمف عمى مستوى المناطؽ الحدودية

وكذلؾ لوجود سيادة وارتباط ذلؾ بمعاىدات واتفاقيات دولية لرسـ الحدود عمى العنصر الدولي 
بييف النشاط داخؿ الوطف بحيث يمكف لمحترفي الجريمة أو اإلرىا دولة أخرى عمى الجانب اآلخر
وىو ما عانتو الجزائر خبلؿ التسعينيات خصوصا عمى مستوى  ثـ اليروب إلى ما وراء الحدود
( مف المرسـو بالنص عمى 11وىو األمر الذي عالجتو المادة ) ،الحدود الغربية والجنوبية لموطف

ؿ مقاطعات أو عدة انو إذا سجمت في مجاؿ األمف اإلقميمي حاالت مساس مستمرة باألمف داخ
ف رئيس الحكومة يقرر إنيا تعريض سمطة الدولة لمخطر فأمقاطعات إدارية حدودية وكاف مف ش

عمى أف ال تقؿ مدة التدخؿ عف ثبلثة استخداـ وحدات ج.و.ش عف طريؽ إصدار مرسـو تنفيذي، 
.15( واحدة طبقا لمقتضيات المادة )1ف ال تفوؽ سنة )أ(أشير و 4)  ( مف المرسـو

السمطات المدنية مف استخداـ وحدات  122-91( مف المرسـو الرئاسي 18ومكنت المادة )
ج.و.ش إما قبميا عندما تدؿ دالئؿ أو تيديدات ثابتة في عدة مواقع مف التراب الوطني بمحاوالت 
ما بعديا إذا ما حصمت حاالت اإلخبلؿ باألمف  خطيرة ومتزامنة لممساس باألمف العمومي، وا 

القبلقؿ وتبيف أف القوات والوسائؿ المرصودة عادة لوضع حد ليا وبعد استخداميا غير العمومي و 
كافية، وفي حالة االستخداـ القبمي فاف رئيس الحكومة يعمف بصورة وقائية "قرار التجنيد المحتمؿ" 
الذي ينشر وتترتب عميو جميع تدابير االستعدادات التحضيرية مف جانب السمطات العسكرية 
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تكميمي"  "ألمرفيخضع  التجنيد المحتمؿ االستخداـ الفعمي لوحدات ج.و.ش بعد أماة، المختص
، بينما في حالة12بحسب نص المادة ) يصدره رئيس الحكومة  االستخداـ البعدي ( مف المرسـو

وضع حد  حصوؿ إخبلؿ باألمف العمومي وحدوث القبلقؿ وتبيف عدـ قدرة قوات األمف بوسائمياب
لحكومة يصدر قرار استخداـ وحدات ج.و.ش بما فييا أعماؿ اإلعداد والتدخؿ في ليا فاف رئيس ا

  .( مف المرسـو19وفؽ مقتضيات المادة ) آف واحد
سيما تحديد طبيعة المياـ والميمات الالخاصة بتنفيذ المرسـو  اإلجراءات( 11بينما فصمت المادة )

المدنية  ةوالتدابير وأجيزة التنسيؽ بيف السمط.ش، وتحديد العبلقات والتي تسند إلى وحدات ج.
والعسكرية عمى مختمؼ المستويات المحمية والجيوية والوطنية، وضبط كيفيات إجراء التنفيذ 

ودور السمطة المدنية المسؤولة تمييدا لمجوء إلى استعماؿ القوة والسبلح عند االقتضاء، والتدخؿ، 
لتي يجب عمى مختمؼ المصالح العمومية تقديميا في وتحديد التدابير وكؿ األعماؿ المساعدة ا

  مجاؿ اإلعبلـ واالستعبلمات إلى السمطة العسكرية المسؤولة عف عمميات التدخؿ.
في مكافحة اإلرىاب والتخريب فقد أرجئ العمؿ بو إلى  14-91أما ما يتعمؽ باستخداـ القانوف 

لمتضمف تعديؿ وتتميـ القانوف ا 1111فيفري  14المؤرخ في  (1) 14-11غاية صدور األمر 
 14-91وكذا المرسـو التشريعي  11-91: بحيث كاف مرسـو إعبلف حالة الطوارئ 91-14

ىي أسمحة السمطة  12-81المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب وقانوف القضاء العسكري 
تدارؾ لمشرع أف ا 14-11والمبلحظ في األمر ، لدحر اإلرىاب ومحاربتو آنذاؾ السياسية القانونية

 والتي تنص عمى مياـ ضمف ديباجتوالمعدؿ  1992( مف دستور 15التأشير بنص المادة )
، وتمثؿ التعديؿ في بعدما أغفمو عند إصداره لمرسـو إعبلف حالة الطوارئ الجيش الوطني الشعبي

لمتطمبات" مكافحة  استجابةإمكانية استخداـ وحدات ج.و.ش المطة الرابعة المتعمقة بإضافة 
، كما أحاؿ عمى التنظيـ تحديد 14-91( مف القانوف 1اإلرىاب والتخريب" إلى نص المادة )

، عمما أف ىذا التعديؿ اقترف األحكاـ المتعمقة باستخداـ ج.و.ش في مكافحة اإلرىاب والتخريب
ع حالة ـ المتضمف رف1111فيفري  14المؤرخ في  11-11برفع حالة الطوارئ بموجب األمر 

ما يسمى إعبلميا وتضميبل ل دالع مخططالطوارئ الذي جاء في سياؽ دولي عاـ تمثؿ في ان
"بموجة الربيع العربي"، واتخاذ الدوؿ المتربصة باالستيبلء عمى ثروات الشعوب األخرى مف 

                                                           

ـ المتعمؽ     ديسمبر   المؤرخ في    -  ـ، يعدؿ ويتمـ القانوف     فيفري    المؤرخ في    -  األمر  1 
-  ومي خارج الحاالت االستثنائية، وكذا المرسـو الرئاسي بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العم

ـ المتعمؽ باستخداـ وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب،     فيفري    المؤرخ في    
 .   - ـ، ص    فيفري    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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مطية لمتدخؿ في شؤونيا الداخمية بمسميات عدة،  المستيدفة"حاالت الطوارئ" المعمنة في الدوؿ 
لمتشبث بالسمطة والبقاء فييا وقير المعارضيف كذلؾ دوف إنكار أف نظـ الطوارئ قد استخدمت 

 واالنفراد بالثروة وتقاسميا مع دوائر الفساد وحرماف بقية الشعب منيا.
فيفري  14المؤرخ في  91-11صدر المشرع المرسـو الرئاسي أ 14-11ولتنظيـ أحكاـ األمر 

، والذي وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة اإلرىابـ المتعمؽ باستخداـ 1111
دارة وتنسيؽ عمميات مكافحة اإلرىاب  تضمف تكميؼ رئيس أركاف الجيش الوطني الشعبي بقيادة وا 

تحدد كيفيات ذلؾ بموجب قرار مشترؾ بيف  أفعمى التراب الوطني،  امتدادوالتخريب عمى مجموع 
وقد أشار وزير العدؿ في شرحو ليذه اإلجراءات المتتالية إلى خمية، وزير الدفاع الوطني ووزير الدا

 "ستجابة لمقتضيات مكافحة اإلرىاب فقط ال غيراال"من منطمق سف قانوف حالة الطوارئ كاف  أف
التي تحققت  و أف رفع حالة الطوارئ يبرره استعادة الوضع األمني واستقراره و كذا النتائج الباىرة

 فأو ، و بعث األمؿ والطمأنينة في نفوسيـ الوطنية مف لـ شمؿ الجزائرييف في إطار المصالحة
قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية يثرياف عف غيرىما مف اإلجراءات لفرض النظاـ العاـ 

وأن الوقاية من مختمف أشكال اإلجرام لم تعد تستند إلى واستتباب األمف والسمـ االجتماعييف، 
بعد أف تـ ترسيخ دولة القانوف والمؤسسات وتمت  استنادىا إلى قوانين خاصة حالة الطوارئ بقدر

مساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ تعديؿ قانوف بخصوص و مراجعة شاممة لمعدة التشريعية، 
حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية التي حددت حاالت حماية السكاف واألمف 

نو جاء لسد فراغ قانوني والمساىمة في مكافحة أأكد الوزير ، يدؼ لوك اإلقميمي وحفظ األمف
 .(1)اإلرىاب والتخريب

ورفع حالة الطوارئ كانت متاحة مباشرة بعد  14-91إال انو مف الواضح أف إمكانية تفعيؿ القانوف 
ـ 1112فيفري  18المؤرخ في  11-12إقرار ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطني وصدور األمر 

المتضمف تنفيذه وكذا المراسيـ المنظمة لو، نظرا لتوافر ظروؼ داخمية مبلئمة تتعمؽ باستعادة 
سير المرافؽ العامة وجنوح المتمرديف إلى السمـ  وانتظاـسمـ العاـ واستقرار مؤسسات الدولة ال

، ة الدولةسيادو  وسبلمة التراب الوطني الببلدووحدة وانعداـ وجود أية مخاطر تيدد استقبلؿ 

                                                           

مشاريع القوانيف  ـ الخاصة بعرض    مارس    ر العدؿ حافظ األختاـ أماـ مجمس األمة بتاريخ مداخمة وزي 1 
المتضمنة الموافقة عمى األوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية واألمر المتضمف مساىمة 

   ، جريدة الفجر الصادرة بتاريخاالستثنائيةالجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت 
 (. 2 2/  /22تاريخ االطالع:) https://www.djazairess.com/aps/109100 عمى الرابط:ـ،     مارس

https://www.djazairess.com/aps/109100
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سالفة إضافة إلى االستقرار شبو الكمي لمجوار المباشر لمجزائر، وىو ما يجعؿ مف مبررات النظاـ ال
 ـ. 1111الذكر ال تعكس حقيقة األوضاع السائدة في 

كاف لو أثر ايجابي ىائؿ في تحييد  14-11 األمربموجب  14-91تعديؿ القانوف  أفوالحاؿ 
المئات مف اإلرىابييف أو القضاء عمييـ أو تقديميـ لمعدالة، مع دفع مف تبقى منيـ إلى الفرار إلى 

عمى آخر أوكارىـ مع استعادة أسمحتيـ وذخائرىـ دوؿ أخرى وزيادة الضغط المتواصؿ 
عودة واستتباب األمف في المناطؽ  منحى تسارعع تنازؿ منحنى النشاط اإلرىابي م، و (1)وعتادىـ

، فقد رجع السكاف إلى قراىـ واستفادوا بالخصوص الريفية المعزولة والمناطؽ الصحراوية الشاسعة
ادة بناء اقتصادىـ المدمر جراء حرب اإلرىاب عمى الشعب مف برامج التنمية الكثيفة والمتعددة إلع

 .الجزائري
عمى أف وحدات الجيش  14-91( مف القانوف 4نو في ظؿ نص المادة )أوالحاؿ : * رأي الباحث

 أدرجفإف المشرع يكوف قد  يمكف تجنيدىا في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية
عادةكبح  آلية ات مراعاة الحقوؽ والحري إلى بإنفاذهالسمطات المخولة بتوازف داخؿ القانوف تدفع  وا 

سالؼ  122-91( مف المرسـو الرئاسي 9عند كؿ استخداـ لعناصر الجيش، كما أف نص المادة )
الذكر يرتب التعويض عف المسؤولية المدنية الناشئة عف األضرار البلحقة بالغير جراء أعماؿ 

التنفيذي  المرسـو سرياف ي استعادة األمف العمومي عمى عاتؽ الدولة، وفي ظؿوحدات ج.و.ش ف
ـ المتعمؽ بمنح تعويضات لصالح األشخاص الطبيعييف 1999فيفري  14المؤرخ في  99-18

ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة إعماؿ إرىابية أو حوادث وقعت في 
لصالح ذوي حقوقيـ فاف حقوؽ الضحايا مكفولة قانونا، وعميو فاف إطار مكافحة اإلرىاب وكذا 

ممارسة فعمية لو في ظؿ سرياف القانوف تجسيدا و لمحقوؽ والحريات يجد الضامف اإلطار الدستوري 
بعيدا عف التقييدات والتضييقات الناشئة عف تنفيذ مقتضيات  14-11المعدؿ باألمر  91-14

 منيا بمحاربة اإلرىاب والتخريب.الحاالت االستثنائية المتعمقة 
بعد رفع حالة الحصار مباشرة في  ـ جاء1991ديسمبر  2بتاريخ  14-91كما أف صدور القانوف 

 9، وقبؿ إعبلف حالة الطوارئ في 442-91ـ بموجب المرسـو الرئاسي 1991سبتمبر  11تاريخ 
كمرحمة انتقالية بيف مرحمتيف ، ما يعني أنو جاء 11-91ـ بموجب المرسـو الرئاسي 1991فيفري 

 ىذه المرحمة االنتقالية كما عرفت في ،استثنائيتيف عرفت فييما الحقوؽ والحريات انتياكات جسيمة
نوفمبر عمى ثكنة قمار( لكنيا  19-12) اإلرىابي واليجـو التيديدو والتحضير  اإلعدادالببلد نذر 

                                                           

،    إصدارات وزارة الدفاع الوطني، عدد: تجربة فريدة، الجيش الوطني الشعبي ومكافحة اإلرىابمجمة الجيش،  1 
 .  -  ـ، ص    الصادرة في عدد جويمية
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ييدد مؤسسات الدولة واستقبلؿ الببلد، مما لـ تكف لترقى إلى مرحمة الخطر الوشيؾ والداىـ الذي 
استدعى األمر منح السمطات المدنية مكنة استعماؿ الجيش لتعزيز األمف العمومي دوف المجوء 
مرة أخرى إلى دستور الطوارئ حماية لمحقوؽ والحريات والتزاما مف الدولة باحتراـ المواثيؽ والعيود 

 ـ وفي1924دولية لحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا فيواالتفاقيات الدولية المتعمقة بالسرعة ال
بحسب ما سنبينو الحقا  ، والواقع اثبت مف جية أخرى حقيقة عجز دستور الطوارئـ1929

 اإلرىابيةعف القضاء عمى الظاىرة  بإجراءاتو القمعية والتقييدية الشديدة لمحقوؽ والحريات
سريانو وبعد إلغاء العمؿ بتدابيره وبالتالي فاف ، فيي بقيت متواصمة قبؿ إعبلنو وخبللو وجرائميا

التقييد والتضييؽ واالنتياؾ أصبح دوف جدوى تذكر، وغدا الرجوع إلى الوضع االعتيادي مع 
تكريس جزئي لمجتمع المراقبة وتوسيع صبلحيات السمطة التنفيذية وتعزيز وظائفيا األمنية في ظؿ 

      في إيجاد نقطة التوازف الحرجة بيف األمف والحرية.  تمتع األفراد بحقوقيـ وحرياتيـ أنجع سبيؿ 
 في الظروف االستثنائية.عمى الحقوق والحريات المطمب الثاني: القيود الدستورية 

 إف األساس المعياري لتنظيـ الدستور لحاالت الطوارئ مصدره العبلقة االئتمانية بيف الدولة 
تتحمؿ الدولة واجب ائتماني  واألفراد الخاضعيف لسمطتيا، بحيثأو الجية الفاعمة الشبيية بالدولة 

لضماف الحرية واألمف بشكؿ متساو لؤلفراد وعمى امتداد سيادتيا، وىو واجب ينبع مف واليتيا 
  المؤسسية لمسمطات السيادية.

حاوؿ المشرع الدستوري الجزائري مقاربة إشكالية أف انتياكات حقوؽ اإلنساف األكثر خطورة 
نيجية تحدث أثناء حاالت الطوارئ العامة عندما تستخدـ الدولة سمطات استثنائية لمواجية وم

في استجابتو ليذا التحدي استخدـ كؿ مف الدساتير ، و التيديدات التي يتعرض ليا النظاـ العاـ
خروج الدولة مف الحالة تنظـ التي الخاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية  (1)دوليةالوطنية وال
 سريانيا. إبافسموكيا تحكـ في حاالت الطوارئ و  يادخولاالعتيادية و 

 والتي تسمح لرئيس الجميورية  د الخاصة بويفي الدستور ىي بنود التقيإف حجر األساس  
 االستثنائيةحاالت سرياف البعض حقوؽ اإلنساف أثناء  ضييؽ ممارسةبت أو رئيس الدولة

 ممحةولكف فقط عند الضرورة ال ( مف الدستور،111( إلى )98المنصوص عمييا في المواد )
  المؤسسات الدستورية أو تراب الدولة بالخطر الداىـ عمى سبلمة معالجة التيديداتالكافية ل

 الدستورد ييمّكف ىذا النيج المتمحور حوؿ تقيو وشعبيا،  أو أمف الدولة الوطني ستقبلؿاالأو 
ورات العامة أثناء مف استيعاب المخاوؼ المتعمقة بالضر  خبلؿ الحاالت االستثنائية لحقوؽ اإلنساف

                                                           

ـ عمى أنو: "توافؽ الجميورية عمى اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وتنظـ     مف دستور الجزائر    تنص المادة  1 
 اوف الدولي". كؿ منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلؾ اقتناعا منيا بضرورة التع إلى
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أثناء حاالت  تقييدخاضعة لمالحقوؽ اإلنساف  وضعية مسألةطرح أيًضا ي، ولكنو حاالت الطوارئ
المسالة حؿ ىذا  ، والحاؿ أفوبالخصوص المتعمقة منيا بأخطار الجرائـ اإلرىابية الطوارئ
مف منظور  لمشرعة الوطنية لحقوؽ اإلنسافاألسس المعيارية  البحث فيمف خبلؿ  يكوف الجوىرية
واجب  ةتتحمؿ الدولبحيث أطراؼ العقد االجتماعي ناشئة عف عبلقة ائتمانية بيف  بكونياقانوني 

ىـر السمطة  لرأسالتي سمحت  مف خبلؿ أعماليا السيادية واألمف معا، ائتماني لضماف الحرية
ر جسامة الخطر الداىـ أو الظرؼ االستثنائي اإلرىابي مف عدمو، سمطتو في تقدي بإعماؿالتنفيذية 

رئيس الدولة بحسب الحالة بممارسة سمطات سيادية نيابة  أو 1فالدستور يصرح لرئيس الجميورية
القائـ مبدأ عدم االستغالل لقيود قانونية صارمة تنبع مف ىذه الممارسة عف الشعب، ولكف تخضع 

 ،ليسوا كذلؾ يـ )الوكبلء(أنو عمى أنيـ غايات دائًما  األفراد أف يعاممواف الوكبلء يجب أفكرة عمى 
وتبعا ليذه العبلقة العقدية،  عدم الييمنة،مبدأ إعماال لتعسفية غير لسمطة  الخضوعكوف يأف و 

حقوؽ اإلنساف ليست حقوًقا أخبلقية طبيعية مطمقة وخالدة يمتمكيا األفراد لمجرد كونيـ  تصبح
حقوؽ اإلنساف النتائج المعيارية لتولي الدولة السمطات السيادية وقبوؿ األفراد  بشًرا، بؿ تمثؿ

االلتزاـ بحماية  ةومنو تتحمؿ الدول، واعترافيـ بسمطتيا وبالتالي فيي مكونة لمبعد المعياري لمسيادة
حتى لو كاف ذلؾ يتطمب عدـ التقيد  داخؿ إقميميا أثناء حاالت الطوارئالحرية وضماف األمف 

تخضع والتظاىر، إذ يمكف أف والتجمع  تنقؿحرية التعبير وال :مثؿ ،بعض معايير حقوؽ اإلنسافب
التقيد الصاـر بيذه  القابمة لمتعميؽ لبلستثناء في السياؽ الذي يتعارض فيومعايير حقوؽ اإلنساف 

أيًضا  ةدوللكف يجب عمى ال ،واألمف المعايير مع االلتزاـ االئتماني الشامؿ لمدولة بضماف الحرية
الييمنة الخاصة محؿ مف شأنيا ببساطة أف تحؿ  ستثناءاالمتناع عف اتخاذ تدابير في حاالت اال

، ومف جية أخرى ال يجوز لمدولة أبًدا االنتقاص مف القواعد غير القابمة لمتعميؽ مثؿ الييمنة العامة
، ألف انتياؾ ىذه التعسفياالحتجاز حظر التعذيب أو اإلبادة الجماعية أو القتؿ باالستيداؼ أو 
واألمف بشكؿ متساو لصالح حرية الالمعايير ال يمكف أف يكوف متسًقا مع التزاـ الدولة بضماف 

  .األفراد
التي تفيـ عمى أنيا السماح بعدـ التقيد بيذه المبادئ ( منو 41وفقا لممادة )ويعترؼ الدستور 

دائًما  فرادلضماف معاممة األ االستثنائية أثناء الحاالتببعض القواعد في وفقا لبعض السياقات، 

                                                           

مف الدستور عمى أنو: "يقرر رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار"،    تنص المادة  1 
منو عمى أنو: "يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية..." وىي الصبلحيات المشتقة مف نص المادة    كما تنص المادة 

السمطات التي تخوليا إياه صراحة أحكاـ أخرى  إلى"يضطمع رئيس الجميورية باإلضافة  ( منو التي تنص عمى انو:  )
 مف الدستور..." 
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 ةال يجوز لمدول وا مجرد وسيمة لتحقيؽ غايات الدولة، إذعمى أنيـ غايات في حد ذاتيا وليس
 الممحة والضرورة إال إذا كانت الظروؼ أو الحصار أو االستثناء استخداـ سمطات الطوارئ

، وفقط واألمف بشكؿ متزفى ضماف الحرية تيدد قدرة الدولة عم المتصورة في شكؿ "الخطر الداىـ"
وعميو فاف دستور الطوارئ ، عندما تكوف التدابير المعينة المستخدمة ضرورية لمغاية ليذا الغرض

ـ يسمح نظريا )وليس عمميا لحد اآلف( لحقوؽ 1111المنصوص عميو ضمف مقتضيات دستور 
كوف ىذه الحقوؽ عرضة لمتقييد، بما حتى عندما ت بالممارسة اإلنساف بتوفير المعايير ذات الصمة

جواف  11المؤرخ في  192-91إنفاذ المرسـو الرئاسي يعالج الثغرات التي برزت مف خبلؿ 
ـ 1991سبتمبر  11المؤرخ في  442-91والقانوف  ،ـ المتضمف تقرير حالة الحصار1991

ـ 1991فيفري  19المؤرخ في  11-91المتضمف رفع حالة الحصار، وكذا المرسـو الرئاسي 
 ـ،1991أوت  11المؤرخ في  411-91المتمـ بالمرسـو  المتضمف إعبلف حالة الطوارئ

، مدة حالة الطوارئ ـ المتضمف تمديد1994جانفي  12المؤرخ في  11-94والمرسـو التشريعي 
ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ، وكذا اإلطار 1111فيفري  14المؤرخ في  11-11واألمر رقـ 

القانوني المنظـ لمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت 
وحدود تقييد الحقوؽ  االستثنائية، باعتبارىا صدرت كميا في ظؿ دساتير تفتقر لمادة األمف القانوني

والحريات ما يجعميا تفمت مف الرقابة القضائية ورقابة المحكمة الدستورية المؤسسة وفقا لدستور 
 ـ.1111

مف خبلؿ فرعيف يعنى األوؿ بدراسة تقدير جسامة الظرؼ  سنتناولياوىي العناصر التي 
ابمة لمتعميؽ أثناء سرياف الستثنائي الموجب لمتقييد والثاني نخصصو لمحقوؽ القابمة وغير القا

  الظرؼ الستثنائي.
 الفرع األول: تقدير جسامة الظرف االستثنائي الموجب لمتقييد.

 اعتياديةغير  صبلحياتالعامة  سمطةإلى نظاـ قانوني ُتمنح فيو ال ستثنائيةحالة االالتشير 
 الستقبلؿ األمة وسبلمة التراب الوطني وصيانة االستقبلؿ لمتصدي لمتيديدات الوجودية 

عادة إرساء او  ـ أعمف رئيس الجميورية آنذاؾ المجاىد 1924أكتوبر  14في ف، لنظاـ العاـا 
حمد بف بمة" الحالة االستثنائية بموجب قرار تمي أماـ المجمس الوطني مستندا في ذلؾ أالمرحـو "

بسبب االعتداء المغربي عمى الحدود الجزائرية، وكذا  (1)ـ1924( مف دستور 59إلى نص المادة )
القبلقؿ الداخمية وتمرد بعض العسكرييف والسياسييف غير الموافقيف عمى التوجيات اإليديولوجية 

                                                           

،     ، سنة  ، دار النجاح لمكتاب، الجزائر، الطبعةمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديداف،  1 
 .   ص
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عبلف أوؿ نوفمبر وأرضية  لمقيادة السياسية بعد االستقبلؿ والتي تختمؼ مع قيـ ومبادئ الشعب وا 
صراحة أو ضمنا إلى تعطيؿ  ـ1925جواف  19الثورة المؤرخ في  بياف مجمسلـ يشر ، و الصوماـ

العمؿ بالدستور، إال أف تصريح الرئيس الراحؿ المجاىد "ىواري بومديف" رئيس مجمس الثورة الوارد 
في الجريدة الرسمية لمجميورية كاف واضحا فيما يتعمؽ "تمكيف مؤسسات الدولة بعد أف تقرىا 

الشعب مف التعبير عف إرادتو حتى يختار لنفسو دستورا مطابقا السمطات الشرعية في الببلد 
واختص مجمس الثورة بدور المشرع ، (1)تستأصؿ جميع بذور الحكـ الفردي" ثلمبادئ الثورة بحي

ـ، إال انو مف المبلحظ أف السمطة السياسية الفعمية المنصبة بعد 1982دستور  صدورإلى غاية 
ـ إلعبلف حالة التعبئة العامة 1924مف دستور  (59) مادةالـ استخدمت 1925جواف  19

ـ، وكاف سبب إعبلنيا )التعبئة العامة( ىو 1928جويمية  2المؤرخ في  111-28بموجب األمر 
، كما أف الجزائر عرفت (2)ـ1928جواف  15العدواف اإلسرائيمي عمى الدوؿ واألراضي العربية في 

 11عرضت لو والية الشمؼ )األصناـ آنذاؾ( في أوؿ إعبلف لحالة الحصار عقب الزلزاؿ الذي ت
المتضمف التنظيـ  (3)ـ1921أكتوبر  14المؤرخ  151-21بموجب المرسـو ـ 1921أكتوبر 

بموجب كما أعمنت حالة الحصار لممرة الثانية  االستثنائي في المناطؽ المعمف عنيا منكوبة،
ـ سالؼ الذكر وكاف سبب إصداره 1991جواف  11المؤرخ في  192-91المرسـو الرئاسي 
آنذاؾ بالتحضير لمعصياف المدني مف طرؼ حزب  والجسيـ عمى النظاـ العاـالخطر الفعمي 

( منو التي تنص أف حالة الحصار ىي حالة تسمح 1سياسي معتمد ويتجمى ذلؾ بحسب المادة )
تخاذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية بيدؼ الحفاظ عمى استقرار مؤسسات لرئيس الجميورية ا

الدولة الديمقراطية والجميورية واستعادة النظاـ العاـ وكذلؾ السير العادي لممرافؽ العمومية بكؿ 
" الوسائؿ القانونية والتنظيمية ال ليميو إعبلف حالة الطوارئ ، سيما تمؾ التي ينص عمييا المرسـو

 ـ المتضمف إعبلف حالة الطوارئ،1991فيفري  9المؤرخ في  11-91موجب المرسـو الرئاسي ب
 إعبلفكما تـ ، كما رأينا سمفا سريانو انطبلؽ موجة الجرائـ اإلرىابية في الجزائر ؼوالذي صاد

المتعمؽ بتدابير الوقاية مف  29-11حالة الطوارئ الصحية بالجزائر بموجب المرسـو التنفيذي 
ويتبيف بالتالي أف ـ، 1111مارس  11( ومكافحتو المؤرخ في 19انتشار وباء فيروس كورونا )ؾ.

                                                           

ـ،     جواف   تصريح رئيس مجمس الثورة بتاريخ في ـ، و     جواف    بياف مجمس الثورة الصادر بتاريخ  1 
 .   -   ـ، ص     جويمية   ، السنة الثانية، الصادرة بتاريخ   الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد  ـ،    جويمية   المؤرخ في المتضمف إعبلف التعبئة العامة،     -  األمر  2 
 .   الرابعة، ص، السنة   

ـ، يتضمف التنظيـ االستثنائي في المناطؽ المعمف عنيا منكوبة،     أكتوبر    المؤرخ في     -  مرسـو  3 
 .      ـ، ص    أكتوبر    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد 



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

ة مف األزمات استجابة لمجموعة متنوعكاف  أسباب إعبلف الحاالت االستثنائية في الجزائر
والتمرد  ، بما في ذلؾ ليس فقط التيديدات النموذجية لمتدخؿ العسكري األجنبيقية والمتصورةالحقي

والمدنية العامة، العنؼ واإلضرابات العمالية  ، ولكف أيًضا االضطرابات السياسيةـ(1924)حالة 
ئ والطوار  ـ(،1991)حالة  ، واإلجرامية أو اإلرىابيةـ(1991وانييار المؤسسات العامة )حالة 

 ـ(.1111)حالة وانتشار األمراض المعدية  ـ(1921الطبيعية )حالة 
ف تقـو أ( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية الدولة ب4الفقرة 1ىذا وتستوجب المادة )

كمبرر لتعميؽ  بإشعار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإعبلنيا لحالة الطوارئ داخؿ مجاؿ سيادتيا
 االستثنائية بأنواعياحاالت التعتبر المعتادة المتعمقة باحتراـ الحقوؽ والحريات، و  التزاماتيا الدولية

ذات أىمية حاسمة مف منظور حقوؽ اإلنساف ألف تعميؽ النظاـ القانوني غالبًا ما يميد الطريؽ 
ميس مف قبيؿ المصادفة أف العديد مف انتياكات حقوؽ ف ،النتياكات منيجية لحقوؽ اإلنساف

بعد اإلعبلف عف مرسـو إعبلف حالة الطوارئ  جاءتبمحاربة اإلرىاب اإلنساف الفظيعة المرتبطة 
المرتكبة في حؽ كالقتؿ الجماعي والتيجير مثؿ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية  91-11

ليس مف قبيؿ المصادفة  ، كما أنوـ1992ـ إلى 1995مف  المواطنيف خاصة خبلؿ الفترة الممتدة
بإيفاد لجاف تحقيؽ  البعض وصمت حد مطالبةالنتقادات دولية  تتعرض آنذاؾ الجزائر كانتأف 

 .(1)دولية لمنظر في مدى التزاـ الدولة بضماف أمف مواطنييا
المتعمقة الدولية النتياؾ التزاماتيا  ةيولد أيًضا حوافز قوية لمدول ستثنائيةاال تحاالالكما أف إعبلف 

الذي بسيادة القانوف  ةالتزاـ الدول ستثناءكما تتحدى حاالت اال سريانيا، بحقوؽ اإلنساف أثناء
وغير تعسفي وفًقا لمبادئ قانونية  نزيو مؤسسات عامة تفصؿ في النزاعات بشكؿ حيادي يتطمب

لى تعريض النظاـ القانوني لمخطر مف خبلؿ إ االستثنائيةحاالت القد تؤدي  ، كمامحددة مسبًقا
في  السمطة التنفيذية عمى حساب المؤسسات التشريعية والقضائية تضخـل توليد ضغوط سياسية

القضائية أثناء  رقابةال ممارسة صبلحيةمف  كانت تقصى المحاكـ في كثير مف األحياف حيف أف
، مما يمكف السمطة عمى بند األمف القانونيستثنائية الفتقار الدساتير القائمة آنذاؾ حاالت االال

القيود القانونية أو بمجرد تخفيؼ ، ف حتى االعتيادية منياالتنفيذية مف تجنب القيود القانونية 
كما كاف سادا في الجزائر خبلؿ يمكف أف تصبح سمطات الطوارئ راسخة بشكؿ دائـ  التخمي عنيا

المزيد مف إساءة استخداـ السمطات العامة ب حيسم، مما ـ1111ـ إلى 1991الفترة الممتدة مف 
                                                           

األمـ المتحدة، المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، النظر في التقارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼ، التقرير الدوري الثالث،  1 
، CCPR/C/DZA/3ـ، مرجع التوثيؽ:     نوفمبر   تقرير الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تاريخ الوثيقة 

   وما يمييا.   ص
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وتصبح التدابير العرفية سائدة وقوية ومقبولة وغير محتج   .بعد فترة طويمة مف انتياء األزمة
 المخاطر المصاحبة لحاالت الطوارئ.ب عمييا بناء عمى االعتراؼ المسبؽ

طبيعة الظروؼ يستوجب األمر مراعاة  االستثنائيةولتقدير جسامة الظروؼ الدافعة إلقرار الحاالت 
"الرىيبة" الكافية لتبرير الحالة االستثنائية، وكذا حالة إذا كاف لمظروؼ االستثنائية ما يبررىا فكيؼ 

، وعميو لمنظاـ العاـ تتخذىا لمواجية تيديدات االستثنائيةستكوف التدابير التي يمكف لمدولة أف 
ي تنظـ بدء الدولة الدخوؿ في الحالة االستثنائية وكذلؾ يستوجب األمر الوقوؼ عمى القواعد الت

 .حاالت االستثناءمبلحظة القواعد الناظمة لسموؾ الدولة خبلؿ سرياف 
 القواعد المنظمة لدخول الدولة في الحالة االستثنائية )الطوارئ(: -1
 ذاتو،لوجود الدولة  الوشيًؾ والداىـ ستثناء في قياـ التيديدً الحالة النموذجية لسمطات االتتمثؿ  

مع االعتراؼ  التخاذ تدابير استثنائية مف وسيمة التقييد األمر الذي يستمـز تمكيف السمطة التنفيذية
بحيث ، تع بيا بالكامؿ دوف سبلمة وانتظاـ النظاـ العاـبأف حقوؽ اإلنساف ال يمكف التمالمقابؿ 
 ستثناءأثناء حاالت اال وحرياتو فبفرض قيود مشددة عمى حقوؽ اإلنسا الدستور الجزائرييسمح 

الدستورية واستقبلؿ الدولة وسبلمة ترابيا باتخاذ كؿ حسب الضرورة لمحفاظ عمى المؤسسات 
التدابير البلزمة الستتباب الوضع وكذا اتخاذ اإلجراءات االستثنائية المستوجبة لمعالجة الوضعية، 

أعباء بالتنصؿ مف  ةسمح لمدولتنساف الدستور ومف ورائو الشرعة الدولية لحقوؽ اإلفإف ومنو 
تشكؿ األزمات الوطنية تيديًدا  يفح بالتضييؽ عمييا أو تعميؽ التمتع بيا بعض حقوؽ اإلنساف

 (111و 99و 92و 98الواردة بنص المواد ) عمى الرغـ مف أف ىذه المعايير، األمة بقاءواضًحا ل
لف تكوف  االستثناءأف حاالت  رتدعو إلى مزيد مف التبصر باعتبا فضفاضة وعريضة ومرنة

المتطمبات المؤسسية األساسية لمتمتع بحقوؽ  األخطار الحقيقيةقانونًيا إال عندما تقوض  ةمسموحً 
الحياة" أو "االستقبلؿ" أو "أمف الدولة" "المؤسسات" والسبلمة الترابية" و اإلنساف مف خبلؿ تعريض 

 ف الدستور.( م45( و)41طبقا لما نصت عميو المادتيف ) لمخطر
المتضمف إعبلف حالة  129-91مف المرسـو  1ومنو وأخذا بالتعريؼ السابؽ الوارد في المادة 

خطر : ىيالطوارئ العامة  المتضمف إعبلف حالة الطوارئ يتبيف أف 11-91الحصار والمرسـو 
ميـ الدولة أو قطاع  جميع سكاف وتمساستثنائية، و ، أو داىمة أو أزمة تكوف  حاضرة أو وشيكة

 .يتعذر معو ضماف السير العادي لممؤسسات العامة لمحياة المنظمة لممجتمع اتشكؿ تيديدمنيـ، و 
د كافية ببلالإذا كانت الظروؼ داخؿ  وتبقى السمطة التقديرية لرئيس الجميورية في قياس ما 

مة لمحاالت االستثناء أـ ال، واعتمادا عمى الشروط الرسمية الواردة في المواد المنظلتبرير حالة 
االستثنائية والمتمثمة إجماال حسب الحالة في استشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الشعبي 
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الوطني والوزير األوؿ أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية وباالستماع إلى 
عند ف وجوبا واجتماع البرلما المجمس األعمى لؤلمف ومجمس الوزراء، مع توجيو خطاب لؤلمة

، مع يوقؼ العمؿ بالدستور مدة حالة الحرب المعمنة مف طرؼ الرئيس بعد إقرار الحالة االستثنائية
 األمـ( مف ميثاؽ 51دة )المانو عمى وشؾ الوقوع حسب ترتيبات  أوالتيقف مف وقوع العدواف فعبل 

مف المستقاة  اآلراء، لكف الدستور ال يحدد طبيعة االستشارات وجمسات االستماع وىؿ المتحدة
وبالتالي وأماـ ىذا الوضع فاف ، غير ذلك أمممزمة ( 111إلى  98الجيات المذكورة في البنود )

ة المعنييف باالستشارة بيف الرئيس وبقي من عدمو مكانو تطابق اآلراءعدـ النص كذلؾ عمى 
ورئيس المجمس الشعبي واالستماع، ومنو فاف الرئيس غير ممـز باعتماد أراء رئيس مجمس األمة 

الوطني والوزير األوؿ أو رئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ومجمس الوزراء، يبقى مجمس 
بعد  األمف الذي يتبيف أف قرار إعبلف حالة الحصار وحالة الطوارئ يتخذ بالتداوؿ بيف أعضاءه

 يتور والت( مف الدس98حسب استقراء نص المادة ) عرض اآلراء مف طرؼ كؿ عضو فيو،
يقرر رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ جاءت صياغتيا كما يمي: )

( يوما بعد اجتماع المجمس األعمى لؤلمف واستشارة رئيس 41والحصار لمدة أقصاىا ثبلثوف )
ة عضاء مجمس األمف برئاسفعمي ألقرار ال يتخذ إال بعد اجتماع الما يعني أف مجمس األمة...(، 
أيف يقدـ المجمس األعمى لؤلمف لرئيس الجميورية أراء في المسائؿ المتعمقة رئيس الجميورية 
الدستور، واستقراءا لمتجربة الدستورية الوطنية وكذلؾ ( مف 112وفؽ نص المادة )باألمف الوطني 

الذي كمؼ الجيش الوطني الشعبي مع  ـ1991جانفي  11لرأي المجمس الدستوري الصادر في 
سات مخولة بسمطات دستورية أخرى بالسير عمى استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية مؤس

( مف دستور 11لمسير العادي لممؤسسات والنظاـ الدستوري بحسب المياـ المحددة بنص المادة )
كما نجد أف المجمس األعمى لؤلمف ىو مف أعمف ـ، 1111 ( مف دستور41ـ وكذا المادة )1929

عمى أف ال تتجاوز مدة  كجياز لئلنابة (1)ـ1991جانفي  11أعمى لمدولة بتاريخ  إقامة مجمس
يتمتع بكؿ وأف  ميمة المجمس األعمى لمدولة حدود نياية العيدة االنتخابية لمرئيس المستقيؿ، 

سد شغور لرئيس الجميورية وىذا لغرض  ـ(1929) السمطات والصبلحيات التي يخوليا دستور
ونظرا لطبيعة تشكيمة مجمس األمف التي يغمب عمييا  وتأسيسا عمى ما سبؽ ،رئاسة الجميورية

باعتبارىـ مصب المعطيات  ووزير الداخمية حضور ضباط الجيش الوطني الشعبي واألمف الوطني
تصورات المجتمع  مطمعا عمىإضافة إلى وزير الخارجية الذي يكوف  ،األمنية المعالجة النيائي

                                                           

ـ، الجريدة الرسمية لػ ج ج     جانفي    لؤلمف يتضمف إقامة مجمس أعمى لمدولة مؤرخ في  إعبلف المجمس األعمى 1 
 .  ـ، ص    جانفي    ، الصادرة في   ، السنة  د ش، العدد 
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غدو بحكـ الواقع الجيات األسبؽ واألكثر اطبلعا عمى تل الوشيؾ لخطرالدولي تجاه األزمة أو ا
"تقدير ابتدائي" لجسامة الخطر وضع حقائؽ ومبلبسات الخطر الداىـ أو الوشيؾ ما يمنحيـ مكنة 

ليعرض عمى رئيس الجميورية في شكؿ أراء، وما يعزز ىذا الطرح كوف أف المشرع الدستوري لـ 
يحدد كيفية وشكؿ ومآؿ بقية االستشارات ومجالس السماع، كما أف حضور الرئيس لجمسة 
البرلماف المجتمع غير وجوبية، ما يجعؿ مف اجتماع المجمس األعمى لؤلمف برئاسة رئيس 

دستوريا جوىريا ال يمكف لمرئيس تجاوزه التخاذ قرار اإلقرار أو اإلعبلف عف الجميورية إجراءا 
 . المحددة في دستور الطوارئ الحاالت االستثنائيةإحدى 

 :االستثناءالقواعد الناظمة لسموك الدولة خالل سريان حاالت  -2
بمجرد أف تثبت الدولة أف أزمة فعمية خبلؿ سرياف الحاالت االستثنائية ف عمؿ الدولة ينظـ الدستور

باإلضافة إلى اآلليات  الدستور، ينتقؿ تركيز إحدى حاالت االستثناءأو وشيكة تفي بمعايير 
شرعية تدابير الدولة متابعة مدى إلى  الدولية المخولة بمتابعة وضعية حقوؽ اإلنساف في العالـ

 االستثناءال تمنح حاالت  إذ ،ا الدوليةوحدود التزاماتي مع حقوؽ اإلنساف وحرياتو المتجاوبة
تفويًضا مطمًقا لممارسة السمطات العامة بشكؿ عشوائي دوف اعتبار لمتكاليؼ  ةالوطنية لمدول

لسمطات  ةممارسة الدول الدستور والشرعة الدولية لحقوؽ اإلنسافينظـ  ، بداًل مف ذلؾاإلنسانية
جرائية عمى الدستور الجزائري يحد  ، إذعمؿ الدولة الطوارئ مف خبلؿ فرض قيود موضوعية وا 

مف خبلؿ منع مثؿ ىذه الحاالت، القانوف الدولي مف السمطة التقديرية التنفيذية والتشريعية في و 
النصوص  خارج النطاؽ الزمني والجغرافي المحدد في االستثناءمف استخداـ سمطات  ةالدول

الذي تقدمو الدولة لبلميف العاـ  ر عدـ التقيدإشعا التنفيذية الصادرة عف السمطة التنفيذية وكذا في
( مف الدستور حددت المجاؿ الزمني األقصى الذي تقيد فيو الحقوؽ 98فالمادة ) لؤلمـ المتحدة،

بعد  إالالطوارئ ال يمكف تمديدىا  أوحالتي الحصار  إعبلف( يوما عند 41) بثبلثيفوالحريات 
( مف 142حسب الشروط المحددة بنص المادة ) ف معاموافقة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتي

بناء عمى قانوف الدستور، كما نص الدستور عمى أف تنظيـ حالة الطوارئ أو حالة الحصار يكوف 
( مف الدستور المتعمقة بضرورة الحصوؿ عمى 111عضوي طبقا لمشروط المحددة في المادة )

وجوب عرضو قبؿ إصداره عمى المحكمة  األغمبية المطمقة لمنواب وأعضاء مجمس األمة، وكذا
( مف الدستور المجاؿ الزمني األقصى 92بينما حددت المادة ) الدستورية لمراقبة مطابقتو لمدستور،

ال يمكف تمديدىا إال  ( يوما21لتقييد الحقوؽ والحريات عند إعبلف الحالة االستثنائية في ستوف )
عمى أف يعرض الرئيس بعد انقضاء بعد موافقة أغمبية أعضاء غرفتي البرلماف المجتمعتيف معا، 

القرارات التي أتخذىا أثناءىا عمى المحكمة الدستورية إلبداء الرأي بشأنيا،  مدة الحالة االستثنائية
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الة االستثنائية المنوه بيا في المادة ومنح الدستور رئيس الجميورية صبلحية التشريع بأوامر في الح
( مف 1الفقرة111( عمى أف تتخذ ىذه األوامر في مجمس الوزراء طبقا الشتراطات المادة )92)

المحكمة الدستورية بخصوص  بإخطارالدستور، وىو ما يعني أف رئيس الجميورية غير ممـز 
نما ىو ممـز فقط لمراقب األوامر المشرعة خبلؿ فترة سرياف الحالة االستثنائية ة مدى دستوريتيا، وا 

بأف يكوف التشريع باألوامر يخص مجاالت تتعمؽ بموضوع الحالة االستثنائية، وىو األمر البيف 
مف خبلؿ حصر نطاؽ تدخؿ المحكمة الدستورية في إبداء الرأي في قرارات الرئيس المتخذة إباف 

 :اإلقميمي لسرياف الحاالت االستثنائيةسرياف الحالة االستثنائية ال غير، أما بخصوص النطاؽ 
الدولة ىو مجاؿ فرض التقييد  إقميـالتعبئة العامة وحالة الحرب التي يكوف فييا  حالتيفباستثناء 

 ، فانو في حاالت الحصار والطوارئ واالستثناء يمكف أف يكوف نطاؽعمى الحقوؽ والحريات
 محدودا بالرغـ مف كوف أف إقرار حالة الحصار بموجب المرسـو الرئاسي  اإلقميميالسرياف 

عبلف حالة الطوارئ بموجب المرسـو 1991جواف  1المؤرخ في  91-192 المؤرخ  11-91ـ وا 
ـ قد شمبل كامؿ التراب الوطني، إذ يجب كذلؾ تقييد النطاؽ اإلقميمي إذا 1991سبتمبر  9في 

 لـة غير منتجة في نطاؽ إقميمي ال يداىمو أي خطر وشيؾ و كانت تدابير الحالة االستثنائي
كما أف مؤسساتو العامة المحمية ومرافقو تسير بشكؿ عادي  يتعرض النظاـ العاـ فيو لخطر جسيـ

إلى  ما يعني أف توسيع آثار التقييد، االعتداء وىي غير معرضة في المدى المنظور لمعرقمة أو
ية بالخطر الداىـ وال بالضرورة الممحة يصبح في حكـ االعتداء معنغير  اإلقميـ الوطنيء مف اجز أ

ش ظروفا معتادة بتدابير يإلزاـ سكاف إقميـ معيف يع غير المبرر عمى الحقوؽ والحريات، ألف
استثنائية تقيد مف حقوقيـ وحرياتيـ وتحد مف نطاؽ نشاطيـ يرتب مسؤولية الدولة تجاه الضرر 

بخصوص حالة  ولية المعنية بمتابعة التزامات الدوؿ األعضاءالبلحؽ بيـ، ويمكف لآلليات الد
التدخؿ لبلستقصاء بخصوص االنتياكات المحتممة لمتقييد غير الضروري، وىو  الحريات والحقوؽ

يجب أف تصمـ إجراءاتيا المتجاوبة ذلؾ ألف الدولة  ي قد غفؿ عنوما نعتقد أف المشرع الدستور 
بحسب جسامة وامتداد الخطر، الف تقييد حرية التنقؿ  اإلنساف لتقميؿ التأثير المحتمؿ عمى حقوؽ

يخضع فقط بالقدر الذي تتطمبو  االطبلع عمى المعمومات وتداوليا مثبل أوأو الحركة أو التعبير 
القواعد اآلمرة التي تحظر التعذيب والعبودية كمعايير حقوؽ اإلنساف  أمامقتضيات الموقؼ، 

بحسب  بل يمكف تقييدىا تحت أي ظرؼ مف الظروؼفأو الحرية والحرماف التعسفي مف الحياة 
تدابير تتعيد بيا الدولة لتقييد أو تعميؽ حقوؽ  ( مف الدستور، ذلؾ أف أية4الفقرة 41نص المادة )

تكوف مدعومة بأرضية صالحة لمدولة، حاجة عامة ممحة، يجب أف  االستثناءاإلنساف أثناء حاالت 
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غير القابمة التقيد الصاـر بقواعد حقوؽ اإلنساف  ةيجب عمى الدول ، كما(1)، وتناسبىدؼ مشروع
إال إذا امتثمت  القابمة لمتعميؽوال يجوز ليا تعميؽ حقوؽ اإلنساف  ،االستثناءأثناء حاالت  لمتعميؽ

الجوىري لمتناسب  مبدأال مراعاة ، باإلضافة إلىلمنطاؽ الجغرافي والزمني لمتقييدتدابيرىا المستجيبة 
التي تقيد الحد األدنى مف الحريات التي  فقط اإلجراءات ـاستخداـ تمك ةالذي يتطمب مف الدول

 الشرعة الدولية والدستور.تحمييا عادًة 
 غير القابمة لمتعميق قيد سريان الظرف االستثنائي.القابمة و الفرع الثاني: الحقوق 

حرية نطاؽ مع  بينو در ممكف مف الحرية يمكف التوفيؽبحؽ فطري في أكبر قكافة األفراد يتمتع 
احتراـ كرامة جميع األشخاص فرض الغرض مف القانوف في ىذا الصدد ىو فرد آخر، ويكوف أي 

بحيث ال  الجميع بشكؿ متساو عمى واألمفداخؿ نظاـ الحرية  دستوريةمف خبلؿ تكريس الحقوؽ ال
االلتزامات االئتمانية ف بقية األفراد،مف جانب واحد فرض شروط التفاعؿ عمى  فرديستطيع أي 

 عامةأف أولئؾ الذيف يمارسوف سمطات تضمف التي عرفناىا في المطمب الثاني مف ىذا المبحث 
أحادية الجانب عمى المصالح القانونية أو العممية لآلخريف ُيمنعوف مف إنكار الحؽ الفطري 

، فالقائميف عمى السمطة العامة (2)االستغبلؿاة في الحرية مف خبلؿ الييمنة أو لآلخريف في المساو 
تتولى جميع الفروع التشريعية والقضائية والتنفيذية لمدولة سمطات  بحيث مؤتمنيف لشعوبيـيعدوف 

وبالتالي ممارسة سمطات الدولة  السياسية مثبل لؤلحزاب مكفال يبينما  ،تقديرية مؤسسية وىادفة
عمى الرغـ مف قدرتيا داخؿ الديمقراطيات عمى المشاركة  رضة بشكؿ خاص لمسمطة العامةفيي ع

يمكف فيـ احتكار الدولة لمسمطات العامة عمى  سياسية، ومف خبلؿ ىذا المثاؿفي العمميات ال
إذا كاف ف ،بداًل مف عبلقة ىيمنة أو استغبلؿ فقط عبلقة ائتمانية تتوسطيا الشرعية شعبيا عمى أنو

 العامة مف استغبلؿ موقعيا لتحديد شروط التفاعؿ مف جانب واحد سمطةأ الشرعية يمنع المبد
يتحقؽ التوازف بيف أطراؼ المبدأ االئتماني  خبلؿفمف  معادلة العقد االجتماعي، ب مفإقصاء الشع

، نيـعمى شعبيا وبالنيابة المرتبطة بالسيادة  العامة  فيو يصرح لمدولة بممارسة السمطة :المعادلة
ديف أحرار ومتساويف كمستفي لؤلفرادلقيود قانونية صارمة تحمي الكرامة المتأصمة  يايخضع وولكن

نشاء نظاـ قانوني نيابة عف إ تبعا ليذا االلتزاـ عمى الدولةفترض يفإنو  ومنو، (3) مف عمؿ الدولة
ُيفترض  أيف وبحرية متساوية داخم الجميعيتمتع  بحيث  الخاضعيف لسمطاتيا والمقيميفالمواطنيف 

                                                           
 1  American association for the international commission of jurists, On the limitation and derogation 

provisions in the international covenant on civil and political rights, Siracusa Principles, New York, USA, 

Date: April 1985, Pp:3-44  

 2 Edward Demenchonok, Learning from Kant, Contemporary Ethics and Politics: Kant Resonances, Revista 

Portuguesa de Filosofia Journal, Volume: 75, Issue: 1, Year: 2019, Pp: 191-230  

 3 Edward Demenchonok, The Universal Concept of Human Rights as a Regulative Principle: Freedom 

versus Paternalism, Between Global Violence and the Ethics of Peace: Philosophical Perspectives, The 

American Journal of Economics and Sociology, Volume: 68, No: 1,  Date: Jan 2009, Pp: 273-302  
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ز وكالة بل يمكف تمييف، "الوكالة العقبلنية"أف كؿ شخص يمتمؾ القدرة عمى تقرير المصير أو 
جية،  أي اعتداء يحمي الوكالة مفأف القانوف في ، ويفترض شخص ما عف وكالة شخص آخر

، بالممارسة العممية المقترنةية فإف الحرية المشروعة الوحيدة الممكنة ىي الحرية المتساو وبالتالي 
السيطرة  فردالحريات بالتساوي بحيث ال يحؽ لمالحقوؽ و ىذا يعني أف القانوف يقسـ القيود عمى و 

تتحمؿ الدولة التزاًما بضماف أف يظؿ نظاـ الحرية  فرد آخر أو استغبللو، عبلوة عمى ذلؾعمى 
ايدة ومتناسبة تماًما كما تتحمؿ الدولة واجب وسائؿ محبالمتساوية ىذا آمًنا مف خبلؿ إنفاذ القانوف 
نفاذ القوانيف التي تحمي األشخ فرض المبدأ وي، اص مف الييمنة الخاصة واالستغبلؿتبني وا 

االئتماني أف الدولة نفسيا يجب أف تتخمى عف تبني القوانيف أو السياسات أو الممارسات التي 
 .(1)لخاضعيف لسمطاتياا فرادتعمد إلى اإليذاء أو التيديد التعسفي لؤل

تعتبر حقوؽ اإلنساف مف مكونات سيادة الدولة ألنيا توفر إطاًرا معيارًيا يمكف وتأسيسا لما سبؽ  
غياب  في، المساواة مف خبلؿ نظاـ يعنى بقياس الحرية مقابؿ األمفلمدولة مف خبللو أف تنشئ 

فإف جميع السمطات العامة مقيدة وتتشكؿ مف  وبيذا المعنى لييمنة واالستغبلؿ الخاص أو العاـ،ا
نفاذىا وىو ما نممسو صراحة في نص واجب الدولة االئتماني باحتراـ حقوؽ اإلنساف وحمايتيا  وا 

:" تمـز األحكاـ الدستورية ذات الصمة التي تنص عمى أنو ( مف الدستور1الفقرة 41المادة )
 ع السمطات والييئات العمومية".بالحقوؽ األساسية والحريات العامة وضماناتيا جمي

  دقيقة تتمثؿ في:موضوعية إذا استوفت شروط رسمية تعتبر معايير حقوؽ اإلنساف ومنو ف
  .مصمحيةيجب أف تجسد معايير حقوؽ اإلنساف مبادئ عامة بداًل مف أوامر مخصصة و  أنو - 
يجب أف تكوف معايير حقوؽ اإلنساف عامة حتى تتمكف الدولة وشعبيا مف تعديؿ سياساتيـ  أنو -

جراءاتيـ وفًقا لذلؾ  . .وا 
 مستحيبل.يجب أف يكوف االمتثاؿ لمعايير حقوؽ اإلنساف ممكًنا وليس  أنو -
  .يجب أف يكوف محتوى معايير حقوؽ اإلنساف واضًحا وصريًحا لتوجيو عمؿ الدولة أنو - 
   .مع بعضيا البعض تناغمةيجب أف تكوف معايير حقوؽ اإلنساف متسقة داخميًا وم أنو -
 يجب أف تكوف معايير حقوؽ اإلنساف مستقبمية وليست رجعية.أنو  -
 استقراءمف  ةيجب أف تكوف معايير حقوؽ اإلنساف مستقرة نسبًيا حتى تتمكف الدول أنو -
 لمستقبؿ.ا

                                                           
 1 Allison Mallard, Freedom Under the Law, Right and Revolution in Kants Theory of Justice, PHD Thesis 

submitted at London school of economics and political science, UK, Date: December 2011, Pp:179-209  
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الدولة عمى  قدرة ضمفما ي، المنشودتشكؿ الشروط البلزمة إلنشاء النظاـ القانوني  فيذه المعايير 
 .(1)سيادة القانوف لصالح شعبياالوفاء بواجبيا االئتماني الشامؿ إلرساء النظاـ في ظؿ 

 فاف عناصر:، الرسمية لمنظاـ القانونيمعايير ىذه الباإلضافة إلى  و 
االستئثار التي تعني وجوب أف يكوف ىدؼ حقوؽ اإلنساف ىو خير األفراد وليس  النزاىة -
 .المسؤوليف خدمة مصالح مؤسسات الدولة أوب
يجب أف تعتبر  إذ ،الخاضعيف لسمطة الدولة فرادأو المعاممة المنصفة لؤل اإلنصافو المساواة - 

 .نيةاالئتما عبلقةحقوؽ اإلنساف األفراد مستفيديف متساوييف مف ال
 بشكؿ جماعي. لؤلفرادالمناسبة تجاه المصالح المشروعة  الرعايةبسط  -

، والتحرر مثؿ الحؽ في محاكمة عادلة :المعترؼ بيا دستوريا ممارسة بعض الحقوؽوعميو فاف 
  معتقد وممارسة الشعائر الدينية،، وحرية الاالحتجاز التعسفي، وحرية التنقؿ، وحرية التعبيرمف 

 ، كماالمشاركة في صنع القرار العاـ جزء ال يتجزأ مف المواطنة في مجتمع ديمقراطيأو الحؽ في 
سمة أساسية لدولة سيادة تعد حماية الحقوؽ األساسية مف االنتياكات التعسفية أو المفرطة 

تخضع معظـ الحقوؽ لقيود ضرورية ومعقولة في مجتمع ديمقراطي لتحقيؽ بعض و ، القانوف
أو لحماية حقوؽ  وفعالية الحوكمةالنظاـ العاـ استمرار ؿ العدالة االجتماعية و المنافع المشتركة مث

ولكف يمكف تبريرىا إذا فعمت  مثبل لمدولة بانتياؾ الحرية الفردية يودتسمح ىذه الق ، فقداآلخريف
لى حد مقبوؿ  ، وبالتالي فاف ، ومتناسبأي ضروري، ومعقوؿذلؾ فقط ألغراض مشروعة وا 

دستوري يمّكف مف تقييد الحقوؽ بحكمة إلى الحد الضروري لحماية الصالح  نص تصميـ وصياغة
العاـ وحقوؽ اآلخريف دوف تقويض حقوؽ اإلنساف األساسية أو الحريات المدنية التي توفر 

ديمقراطي ىي المسالة الجوىرية التي تعد أىـ مف تمييز الحقوؽ والحريات القابمة األساس لمجتمع 
الحريات غير القابمة بحيث تصبح ىذه المادة ىي المرجع التوفيقي لبلئتماف لمتعميؽ مف الحقوؽ و 

التشريعي بحيث تسمح بوضع قيود محددة عمى الحقوؽ والحريات وفي المقابؿ تضع قيودا عمى 
حتى إذا لـ ، وبالتالي "بشرط التقييد"مف خبلؿ ما يسمى التقييد لحماية الحؽ مف القيود المفرطة 

عادًة  يد أو إذا كاف شرط التقييد غامًضا تحاوؿ المحكمة الدستورية والعاديةيكف ىناؾ شرط تقي
الحاجة إلى تحقيؽ التوازف بيف الحقوؽ والمصالح العامة والخاصة  تدرؾتحديد الحقوؽ بطرؽ 

 .(2)باإلضافة إلى حماية الحؽ في حد ذاتو المتنافسة

                                                           
 1 Colleen Murphy, Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law, Law and philosophy journal, 

California, USA, Year: 2005, Volume:24, №:3, Pp:239-262  

 2 Lauréline Fontaine, La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des droits ? 

L’exemple des démocraties est-européennes à la fin du XX
e
 siècle, CRDF, №

o 
6, Annee : 2007, p : 46 et S. 



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

عمى الحؽ الذي يصبح منتيكا بطريقة  بداًل مف تحديد القيود المقبولة واقعيةمف الناحية الف 
 شرط التقييد،ما إذا كاف ىذا االنتياؾ مبرًرا لؤلسباب المسموح بيا في مشروعة يجب إضافة شرط 

بغض النظر  عما إذا كاف قد تـ التعدي عمى حؽالنيج القائـ عمى تحديد نطاؽ الحؽ يسأؿ فقط ف
ح بتحديد آثار االستجابة لمغرض الجوىري مف ، األمر الذي يسمعما إذا كاف االنتياؾ مبرًرا أـ ال

 إقرار حالة االستثناء وىؿ لو عبلقة بممارسة السياسة مف طرؼ النظاـ الحاكـ، وىنا يبرز الفرؽ
القيود عمى الحقوؽ ىي قيود ف ،الحقوؽ عمى أو التضييؽ االنتقاصو القيود عمى الحقوؽ  بيف وضع

بر عنو المشرع الدستوري وىو ما ع ة أو المتضاربةضرورية لتحقيؽ التوازف بيف الحقوؽ المتنافس
بموجب قانوف وألسباب مرتبطة بحفظ  إالال يمكف تقييد الحقوؽ والحريات والضمانات بعبارة "

أي أنيا  "وكذا تمك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسيا الدستورالنظاـ العاـ....
 مواءمة الحقوؽ مف الحقوؽ والحريات فيدفوأما االنتقاص ، ليست استجابة لحالة االستثناء

المرتبطة بحفظ النظاـ العاـ واألمف وحماية الثوابت الوطنية  مع األىداؼ العامة األخرى والحريات
  فاالنتقاص مف الحقوؽ ىو قيد إضافي مؤقت ( مف الدستور1الفقرة 41طبقا لنص المادة )

 .ئية فقطالحاالت االستثنايتـ فرضو أثناء  ميؽ لمحقوؽأو تع
أما التصنيؼ المتعمؽ بالحقوؽ القابمة لمتعميؽ والتي تسمى في بعض الفقو "الحقوؽ المؤىمة" 

 تجب بالضرورةنو أوالحقوؽ غير القابمة لمتعميؽ والمسماة "بالحقوؽ المطمقة، فاألساس المعتمد ىو 
ص الحؽ في ال تمنح حرية التنقؿ أي شخ مى سبيؿ المثاؿع، فحماية جميع الحقوؽ بشكؿ مطمؽ

قد يتعيف تقييد بعض الحقوؽ بسبب التأثير الضار المحتمؿ الذي يمكف أف ، فدخوؿ منازؿ اآلخريف
قد يتـ  ى حقوؽ اآلخريف: عمى سبيؿ المثاؿيحدثو انتياؾ ىذه الحقوؽ عمى المجتمع ككؿ أو عم

مكافحة إفشاء عمميات  تقييد الحؽ في حرية التعبير في كثير مف الحاالت بشكؿ مشروع لمنع
 الحقوؽ بيف تشنج واحتكاؾتقر بوجود ( مف الدستور نجدىا 41وبتحميؿ نص المادة ) ،اإلرىاب
عمى الحؽ كفرض القيود العامة المشروعة البلزمة لمصالح العاـ  سمطةالخاصة وأىداؼ ال الفردية

تكوف  الحقوؽ المتنافسة أو التي يحتمؿ أف كذاو  ،في حرية التجمع لمحفاظ عمى النظاـ العاـ
شؾ نشر مقاؿ ينتيؾ عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت إحدى الصحؼ عمى و ف آخريف فرادمتضاربة أل

منع نشر ل ًرا قضائًيا مف المحكمة ضد الصحيفةأم فردىذا ال متمسقد ي خصوصية فرد ما، ىنا
ؼ سو واإلعبلـ والنشر والتداوؿ عمى المعمومة الصحيفة بأف حقيا في حرية التعبير ، فترد المقاؿ
 .ُينتيؾ
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 :(1)ولغايات الدراسة يمكف أف نقسـ الحقوؽ إلى ثبلث فئات أساسية
عدـ التعرض الحياة و الحؽ في لقيود أو تضييقات كال تخضع وىي التي  الحقوق المطمقة: -

 كاف.ال يمكف تقييده تحت أي ظرؼ  أو السبلمة الجسدية الذي لمتعذيب
ومنيا ظروؼ  ظروؼ معينةظؿ بمعنى أنو قد يتـ تقييد التمتع بيا في  محدودة:الحقوق ال -

يعاقب عمييا القانوف  ما إذا أديف الشخص بارتكاب جريمةفالحؽ في الحرية الشخصية ك االستثناء
 في التنقؿ.يمكف تقييد حريتو  فانو
متحقيؽ التوازف ف، تقييدىا في ظؿ ظروؼ أكثر عمومية ىي تمؾ التي يمكفو  الحقوق المؤىمة: -

المتناقضة يجب بيف الحقوؽ المتعارضة المحتممة ألطراؼ مختمفة أو التوفيؽ بيف الحقوؽ الفردية 
الحؽ في  وضع آلية لؤلولوية وفؽ النظاـ القانوني االئتماني لمموازنة بينيا بالتفضيؿ ومف مثؿ ذلؾ

 .اإلضراب والعمؿ النقابي والحؽ في احتراـ الحياة الخاصة والعائمية والحؽ في حرية التعبير
أ موحد قادر عمى تبرير حؽ االئتمانية تشير إلى مبد الرابطة توصمنا إلى أفلقد  رأي الباحث:*

دـ التقيد بحقوؽ اإلنساف وحرياتو، ومف وع إحدى الحاالت االستثنائيةفي إعبلف  الدولة مف جية
تكوف منصوص عمييا في دستور  الحالة االستثنائيةالقواعد والمبادئ الموجودة في  جية أخرى
حريتيـ  ضمافل األشخاص الخاضعيف لسمطاتيا ة تجاهالدول تمـز ةشامم الرابطة هىذالطوارئ، 

أف تنتقص مف حقوؽ اإلنساف  ةيمكف لمدول وعمى أساس ىذا الواجب وأمنيـ بشكؿ متساو،
والحرية المتساوية عمييا أف تفعؿ ذلؾ إلدارة أزمة تيدد األمف نو يستوجب أفي حالة  الدستورية
والمدى  والتبرير والتناسب الضرورة الممحةمع معايير  وحتى تكوف االستثناءات متوافقة، ألفرادىا

يجب أيًضا أف تكوف ىذه االستثناءات قابمة لممراجعة  ،والطعف بالمراجعة الزمني والنطاؽ اإلقميمي
المشرع الدستوري الجزائري لـ ، ومنو فعمى أسس موضوعية العادية والدستوريةمف قبؿ المحاكـ 

يوفؽ في الحد مف نطاؽ سمطة المحكمة الدستورية في مراجعة مدى دستورية األوامر التشريعية 
( 111التي يصدرىا رئيس الجميورية غداة سرياف الحالة االستثنائية المنصوص عمييا في المادة )

التي اتخذىا ىذا فضبل عف أف مف الدستور وسمح ليذه المحكمة فقط بأداء الرأي في القرارات 
ما إذا كاف انتياؾ حؽ مف الحقوؽ مبرًرا لؤلسباب المحاكـ العادية الجزائرية ال يمكنيا مراجعة 

( مكرر مف قانوف 51المسموح بيا في شرط التقييد أـ ال، نظرا لمقيد القانوني الموضوع في المادة )
 لمشخص المعنوي. العقوبات التي تستثني الدولة مف المسؤولية الجزائية

                                                           
 1 Natasa Mavronicola, What is an absolute right? Deciphering Absoluteness in the Context of Article 3 of 

the European Convention on Human Rights, Human rights law review, Oxford University Press,volume:12, 

Issue:4, Year:2012, Pp:723-758  
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المعايير كضمف نفس اإلطار المفاىيمي  الحاالت االستثنائيةإف تحديد سمطة الدولة إلعبلف 
المكوف مف ( 111إلى  98ضمف دستور الطوارئ )المواد مف  ستثناءستخداـ سمطات االال الناظمة

 : مستوييف لمقانوف
 القواعد المنظمة لدخول الدولة في الحالة االستثنائية -
 القواعد المنظمة لسموك الدولة خالل سريان الحالة االستثنائية. -
عمى  قادرة ضمف قواعد قانونية يقينيةوذي مصداقية  مفيـو موحد تنظيـ سمطة الدولة في تقدير 

فمعالجة التقييد عمى الحقوؽ التي تعد ضرورية لتحقيؽ التوازف بيف  في أوقات األزمات ةحكـ الدول
الحقوؽ المتنافسة أو المتضاربة يختمؼ عنو في معالجة االنتقاص مف الحقوؽ والحريات الذي 
يكوف ىدفو مواءمة الحقوؽ والحريات مع األىداؼ العامة األخرى المرتبطة بحفظ النظاـ العاـ 

موجوًدا أو وشيًكا، التيديد يكوف أف  جميع الحاالت يجب يوف طنية،واألمف وحماية الثوابت الو 
يكوف ميددا لجميع  أفواستبعدنا في دراستنا معيار ، لممجتمعلحياة المنظمة ايدد ي، و واستثنائًيا

بما يخدـ الحقوؽ الحاالت االستثنائية  إحدىلفرض  اإلقميمييمكف تحديد النطاؽ  إذسكاف القطر، 
اإلرىابية نادرا ما  كياناتف التيديد الذي تشكمو الفإنتيجة ليذا التحميؿ الجوىرية لؤلفراد، و والحريات 

  .برر إعبلف حالة الطوارئت
وعميو فإننا نستطيع القوؿ أف الحؽ في الحياة، والحؽ في السبلمة الجسدية وحظر التعذيب 

واالسترقاؽ والتسخير لمخدمة،  والمعاممة الوحشية والميينة لمكرامة اإلنسانية وحظر االستعباد
وحظر إنفاذ قانوف العقوبات بأثر رجعي والحؽ باالعتراؼ بالمركز القانوني لمفرد مف قبؿ القانوف 
وحرية التفكير والضمير والمعتقد والديف وممارسة الشعائر الدينية ىي مجمؿ الحقوؽ والحريات 

 ة كانت عمييا الدولة.الجوىرية التي ال يمكف تقييدىا في ظؿ أو وضعية أو حال
 قياس فعالية القيود الدستورية في ظل سريان الحاالت االستثنائية.المبحث الثاني: 

تدعي السمطة التنفيذية بذراعيا "الحكومة" أف الطبيعة االستثنائية لؤلوضاع تتطمب الخروج عف 
الحكومة ىذا سعييا وغالًبا ما يتبع ادعاء  نظاـ سيادة القانوف المناسب في األوقات العادية،

لمحصوؿ مف خبلؿ القانوف عمى صبلحيات لنفسيا تسمح ليا بالتصرؼ خارج القيود العادية 
، األمر الذي يجعؿ مف  مسالة حدود سيادة القانوف مسالة جوىرية في حؿ مسالة لسيادة القانوف

 الحرية مقابؿ األمف.
تحديات لمدستور في كيفية ير القانوف وكيؼ يقيد ممارسة سمطة الدولة يثسيادة إف معنى 

تضع إكراىات وضغوط أوقات الطوارئ ف االستجابة لضغوط السياسييف الممارسيف لصنع القرار،
مما ينعكس  ،عمى السمطة العامة تدفعيـ الستعجاؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ أو استعادتو بتحفز
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 يمجأ إلييا عادة لمدستور ةإضعاؼ الضمانات النصيف ،الحرية واألمفمباشرة عمى توازف معادلة 
 ، وىو ما يشكؿ إجيادا لقدرة المؤسسات الدستورية وسمطات إنفاذ القانوفتكوف الدولة تحت التيديد

عمما أف التحديات العنيفة  ،(1)في ظروؼ الطوارئ  والحريات الحقوؽحماية معضمة في حؿ 
أف الواقع اتجو إلى مواجية كاإلرىاب يمكنيا أف تيدد وجود النظاـ الدستوري في حد ذاتو والحاؿ 

التيديد بإرساء مفيـو دواـ حالة الطوارئ طالما أف الظاىرة اإلرىابية الزالت نشطة فبالتالي ىي 
 .ليا نياية متوقعة وبالتالي فيي دائمة تليسحالة 
كاستجابة ضرورية  الحقوؽ والحرياتستور كما رأينا يعترؼ بفرض القيود الحكومية عمى فالد

تواجو تيديدات  القريبة والبعيدة عمى الرغـ مف أف العديد مف الدوؿو  الوطني،لتيديد حقيقي لؤلمف 
إلضفاء  وطنياألمف ال دوافع تيديدمف التذرع ب مبررة مخاوؼ و تثور، إال أنعمى أمنياحقيقية 

اثبت انتياكات صارخة لحقوؽ اإلنساف  الواقع ف ،الشرعية عمى القيود المفروضة عمى الحريات
في بإمكانيا  ةالدول ناتجة عف إعماؿ السمطات إلحدى الحاالت االستثنائية، كما ثبت أيضا أف

 فرطة المبالغة أو حتى تمفيؽ الخطر مف أجؿ اتخاذ تدابير تقييدية م أف تستعمؿبعض األحياف 
 مشحونة بالبعد السياسي والعاطفي الوطني األمف مسائؿ كوفتغالًبا ما  وعمما أن ،(2)أو غير مبررة

أف تتبلعب بسيولة  المتداولة عمى السمطة لمحكومات والمجموعات السياسية بحيث تتاح اإلمكانية
مناشدة المخاوؼ مع المعمومات بشكؿ انتقائي المعطيات و الرأي العاـ مف خبلؿ نشر بتوجيات 
 .الجماىيرية

لـ ـ، 1111عشر مف سبتمبر أنو قبؿ ىجمات الحادي اإلشارة إلى انو مف المثير لبلىتماـوتجدر 
المعمنة مف قبؿ الدوؿ ومنيا الجزائر ومصر وسوريا وغيرىا مف دوؿ  حاالت الطوارئتكف مطمقا 

ـ المنظمات الدولية والدوؿ التي اىتماـ الرأي العاـ، وبدرجة أقؿ حدة اىتما تجذب العالـ األخرى
ولـ آثارىا عمى األنظمة القانونية بحيث لـ تبرز  تدعي الديمقراطية وحتى الفقياء ودارسي القانوف،

ومدتو الزمنية ونطاقو  االستثناءمناقشة سمطات  ، فالحاؿ أفاالىتماـ في الدراسات القانونيةتعنى ب
قد تـ إىماليا في نصوص القانوف  بشكؿ خاصوتدابير مكافحة اإلرىاب بشكؿ عاـ  الجغرافي

 ـ، بالرغـ مف الموجة اإلرىابية المدمرة التي عانت منا الببلد آنذاؾ،1992لجزائري ؿالدستوري ا
( منو جاءت مماثمة لنظيرتيا المنصوص 92( و)95( و)91( و)94( و)91( و)91):فالمواد

 وبتعديبلت بشكؿ عاـ( 29( و)22( و)28( و)22):ـ الواردة في المواد1929عمييا في دستور 
عف بأنيا انحرافات  ياتـ وصفيالمجوء إلييا  الظرؼ ستدعييالتي  ستثناءحاالت االف، جد طفيفة

                                                           
1
 Michel Troper, L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel, L’exception dans tous ses états, ouvrage 

collectif, Marseille, France, Editions : Parenthèses, Année : 2007, p : 163  
2
 François Saint-Bonnet, L’état d’exception et la qualification juridique, Cahiers de la recherche sur les droits 

fondamentaux (CRDF), № :
 
6, Année : 2007, Pp : 29-38  



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

ففي سياؽ تدابير  ومع ذلؾالذي كاف يسود الحياة العامة في غالب األوقات، وضع الطبيعي ال
قفزت إلى العمف إجراءات االعتقاؿ دوف أمر مف فقد  لـ يعد االستثناء غير مرئي مكافحة اإلرىاب

جراءات الوضع في المراكز األمنية بناء عمى قرار مجالس الواليات األمنية المشكمة ليذا  القضاء وا 
المواجية وشممت واليتيا محاكمة المدنييف مقترفي  المحاكـ العسكريةالغرض، كما دخمت 

 بمكافحة التخريب واإلرىابالخاصة  لقضائيةالمجالس اوكذا  ،المخالفات ضد نظاـ االستثناء
ـ المتعمؽ بمكافحة 1991سبتمبر  41المؤرخ في  14-91لممرسـو التشريعي ة وفقا أالمنش

ج سبيؿ األدلة انتياو  واالعتقاؿ ألجؿ غير مسمى في أمكنة ال يراقبيا القضاء التخريب واإلرىاب،
 ىتبنويبدو مف خبلؿ الدساتير الوطنية أف المشرع  ،دستوريةوغيرىا مف انتياكات الحقوؽ ال السرية

، إلى غاية صدور دستور واالستثناءات في حاالت الطوارئ ازدواجية القاعدة الطبيعيةنموذج 
ىؿ يجب  المتمثمة فيممعضمة األساسية الذي غير القاعدة المعيارية ليحاوؿ االستجابة ل ـ1111
تواجو تيديًدا إرىابًيا وجودًيا خطيًرا أف تستجيب بإجراءات التي  دولة سيادة القانوف الديمقراطيةعمى 

، ؟الحقوؽ والحرياتمضادة قد تكوف أو ال تكوف فعالة ولكنيا تتحدى المبادئ األساسية لمنظاـ 
مدى التزاـ المشرع ولمقاربة ىذه المسالة إرتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب يتعمؽ األوؿ ب

وضعو لقواعد حالة الحصار، أما المطمب الثاني فيو متعمؽ بدراسة االلتزاـ  بالقيود الدستورية عند
 خبلؿ سرياف حالة الطوارئ، وأخيرا المطمب الثالث الذي خصصناه لضوابط حالة االستثناء.

 المطمب األول: في ظل حالة الحصار.
  ،الحروب منذ القدـمع واقع  ىذه الحالة االستثنائيةتوافؽ جذوره مف  (1)يستمد مفيـو حالة الحصار

العكس و  بضرب حصار عمييا تـ تنفيذه بشكؿ أساسي مف خبلؿ مياجمة المدفكاف يحيث 
صحيح بقياـ المدافعيف عنيا بوضع منظومة ترتيبات دفاع دائري حوؿ المدينة يحاصرىا مف كؿ 

لمف بقي ابؿ السماح مق حتى الفناء بحيث يمـز سكاف المدينة بالدفاع عنيا ،االتجاىات لمذود عنيا
 ومازالت الظاىرة مستمرة في العصر الحديث ولو بشكؿ مغاير ،بداخميا بالعيش اآلمف حيا
ـ، وحصار 1111األمريكي في أفريؿ مف طرؼ المحتؿ  "العراؽ"في  "الفموجة"مدينة حصار ك

حالة القديمة الوالحاؿ أف مثؿ ىذه  ـ،1112في  السورية "كوباني"و "تدمر"إرىابيي داعش لمدينة 
ما يتعمؽ بتخويؿ السمطات سيما فيال ي عصرنا،مف الحاالت االستثنائية ف ُترجمت إلى حالةقد 

كمي بالعمؿ بداًل مف تعميؽ  في حفظ األمف والنظاـ العاـ، وسمطات الشرطةمياـ  العسكرية
الدولة سطوع الخطر الداىـ الجسيـ والوشيؾ عمى بمجرد ف، نص الدستور ذاتوبموجب  دستورالب

                                                           
1
Yan Thomas, Barbara Cassin et autres, L’exception dans tous ses états, Exclure ou inclure l’exception, 

Editions Parenthèses, France, Année : 2007, P : 13etS. 
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تمثؿ الدولة و حكومة محاصرة فتصبح ىي نفسيا  حصارحالة ال تقـو الحكومة بإعبلف ومؤسساتيا
فحالة الحرب الخارجية المتأتية مف خبلؿ العدواف الصادر  حقيقة الضرورة ، تضحالمحاصرة وىنا ت

عف دولة أو دوؿ أعداء تعالجيا ترتيبات إعبلف الحرب مف طرؼ الدولة المعتدى عمييا، بينما في 
حالة الحرب األىمية الداخمية فاف العدو الخارجي ال يظير في المعادلة وبالتالي تمـز الدولة بسموؾ 

كنو يختمؼ عنو مف حيث طبيعة الخطر ومصدره أي أف كياف الدولة آخر مشابو لوضع الحرب ل
ىذه المرة ليس مف طرؼ عنصر خارجي، وبالتالي فاف حالة الحصار موجية محاصر بذاتو ولكف 

ظروؼ التمرد الواسع الداخمي الذي يتسـ االعتداء المروع عمى السمـ العاـ كإلى معالجة 
  .اف المسمحكالعصي خطيرة باضطرابات وصراعات دموية

وبالتالي فإف إعبلف حالة الحصار سيكوف تجسيًدا لحرب أىمية متوقعة كأقصى نطاؽ يمكف 
لمحصار أف يتصدى لو بمعنى أف حالة الحصار موجودة في األصؿ لمنع الحرب األىمية مع 

 مخاطر،وغالبا ما تصبح ىذه الضمانات مصدرا ىي كذلؾ لمضد االنتياكات دنيا تقديـ ضمانات 
فئلنقاذ  القانوف العادي عاجًزا عف حمايتوويصبح  يتعرض المجتمع لمتيديد في وجوده ماعندف

ال يجب عمى القانوف نفسو توقع الضرر المحظي القانوف مف التعميؽ الكمي ضطر إلى يسوؼ  وا 
 . (1)مف الحياة العامة االنسحاب

، الحاجة إلى تركيز القوة العامةا يجب أف يحدد القانوف اإلجراءات االستثنائية التي تجيزىومنو 
ستثنائية اال القانوف فاإلجراءات مصمحة القانوف أف يعمؽومف  ىي الحماية حصاروظيفة حالة الف

 .ينتيكأن عميو أن يقبل يجب  والقانون لكي ينقذ نفسو، تدفع إلى احتراـ القانوف مع تعميقو
حالة الحصار، فمقر السمطة إذا ما تشكؿ المدينة مقر السمطة السياسية محور الحماية في ظؿ و 

تعرض لمتيديد المباشر مف طرؼ خصـو الداخؿ فاف الحكومة تمجأ أوال إلى الجيش بشكؿ مباشر 
وتسممو سمطات الشرطة وتكمفو باسترجاع أو ضماف النظاـ العاـ عمى األقؿ في المدينة مقر 

الواقع بيف أف إنفاذ حالة الحصار ليس إال أف  ،األقاليـوتدريجيا في بقية ممارسة السمطة السياسية 
باألمر المرغوب فيو بالنسبة لقادة الجيش، نظرا الف أي احتكاؾ بيف المدنييف والجيش يكوف أكثر 
حساسية منو في حالة االحتكاؾ مع أعواف السمطة العامة العادييف لتميز طبيعة ووظيفة الجيش 

 أماـ الجيش خيار آخر سوى االستجابة لنداءداخؿ الدولة، ولكف إذا تطمب الوضع ذلؾ فمف يكوف 
الدفاع عف الوطف والمصالح العميا  المتمثؿ في يتوافؽ مع سبب وجوده وواجبو القانوف الذي قد

تطور أساليب مف رغـ بال ،االحتماؿستعد بشكؿ كاٍؼ ليذا تال  ، لكف جيوش العالـ بطبيعتيالؤلمة
إذ يجب أف تستعد لتحمؿ مسؤوليات  نيعمؿ الجيش في حاؿ حدوث أزمة عمى التراب الوط

                                                           
1
 Michel Troper, L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel, Op.cit., P:170 et S. 
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لذا ، لحماية الشرعيةوىي الممجأ األخير الذي تعتمده السمطة السياسية  ،تتجاوز مياراتيا المعتادة
فاف المشرع الدستوري ولسد ىذه الثغرة ارتأى أف يكمؼ الجيش بميمة المحافظة عمى االستقبلؿ 

القانوف، والدفاع عف وحدة الببلد ومصالحيا  دة الوطنية ومنيا سيادةالوطني والدفاع عف السيا
 ( مف الدستور.41اإلستراتيجية والحيوية كما ىو واضح مف خبلؿ نص المادة )

 الفرع األول: إقرار حالة الحصار بموجب الدستور.
 آنذاؾ ـ ببند عاـ شمؿ كؿ الحاالت االستثنائية المتوقعة1924( مف دستور 59جاءت المادة )

في حالة الخطر الوشيؾ الوقوع يمكف لرئيس الجميورية اتخاذ تدابير بحيث نصت عمى انو: "
" وكما ىو استثنائية لحماية استقبلؿ األمة و مؤسسات الجميورية ويجتمع المجمس الوطني وجوبا

باستقبلؿ عف الحالة ظاىر مف مقتضياتيا فانو ال توجد إشارة صريحة إلى حالة الحصار 
ة، إنما شممت التدابير االستثنائية كؿ ما يتعمؽ بظروؼ تقييد القانوف في حاالت الخطر االستثنائي

جراءات اإلعبلف عف الحالة االستثنائية جاءت مقتضالوشيؾ الوقوع،  ة بوالمبلحظ أف شروط وا 
في تقرير حالة الحصار وكيفية  ةوعامة وتمنح رئيس الجميورية سمطات واسعة وغير محدود

وأف اجتماع المجمس الوطني وجوبا خاصة المنفردة باتخاذ القرار اره الجية الوحيدة باعتب إدارتيا
( أية إشارة 59، فمـ تتضمف المادة )غير محدد بمدة ممزمة بعد اتخاذ الرئيس لمتدابير االستثنائية

 إلى المدة القصوى إلقرار الحالة االستثنائية وال كيفية وضعيا حيز النفاد عبلوة عمى عدـ وضوح
ال يظير أي ترتيب  كيفية إدارتيا خبلؿ سريانيا، وبالمقابؿ ومف خبلؿ استقراء بقية مواد الدستور

مما يجعؿ كيفيات إنياءىا وال وضعية القانوف العاـ خبلؿ سرياف الحالة االستثنائية  دستوري يحدد
ـ مطمقة وغير مقيدة، وىو 1924مف سمطة االستثناء الممنوحة لرئيس الجميورية بموجب دستور 

ـ كما 1924عمى الجزائر في  أجنبيما ثبت مف خبلؿ تعميؽ العمؿ بالدستور بمجرد وقوع عدواف 
 شرحناه تفصيبل سمفا.
رة الممحة يقرر رئيس نو "في حالة الضرو أـ عمى 1982( مف دستور 119بينما نصت المادة )

الجميورية في اجتماع لييئات الحزب العميا والحكومة حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كؿ 
، ما يعني حدوث تطور تشريعي ميـ في دستور الطوارئ اإلجراءات البلزمة الستتباب الوضع"

لى تفصيؿ ـ وانتقؿ إ1924الوطني، إذ تخمص المشرع الدستوري مف العمومية التي سادت دستور 
أكثر لمحالة االستثنائية بما يتناسب مع النظرية العامة لمدساتير وبالخصوص ما تعمؽ منيا بشؽ 

 إلعبلفمحدد أقصى استمرار المشرع في عدـ اعتماد سقؼ زمني  أف إالتقييد الحقوؽ والحريات، 
رتيا عمى نظرا لخطو  إلى ضرورة النص عمى قانوف ينظـ ىذه الحالة إشارتوحالة الحصار وعدـ 

تجعؿ سمطة الرئيس غير محدودة  ىاإنياء تمديد حالة الحصار أو الحقوؽ والحريات وال إلى كيفية
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مما يجعؿ الحقوؽ والحريات في مجاؿ االنتياؾ  في تقدير الحالة ووضع التدابير البلزمة لمعالجتيا
 دوف سمطة موازنة أو إعادة توازف سواء منتخبة أو رقابية أو قضائية.

المشرع الدستوري عمى رئيس الجميورية أف يكوف إقرار حالة الحصار خبلؿ اجتماع  واشترط
، باعتبار أف جبية التحرير ممثمة في المكتب السياسي والمجنة المركزية الييئات العميا لمحزب

الوطني ىي الطميعة المؤلفة مف المواطنيف األكثر وعيا الذيف تحدوىـ المثؿ العميا لموطنية 
 الثورة االشتراكية جؿ تجسيد أىداؼأة، وىي القوة الطبلئعية لقيادة الشعب وتنظيمو مف واالشتراكي

كانت تتجسد  آنذاؾـ، عمما أف قيادة الببلد 1982( مف دستور 98( و)25طبقا ألحكاـ المواد )
( منو وتبعا لذلؾ فانو في 29والدولة طبقا لنص المادة ) الواحد في وحدة القيادة السياسية لمحزب

( في 99وفصمت المادة )، طار ىذه الوحدة فاف قيادة الحزب ىي التي توجو السياسة العامة لمببلدإ
كيفية اتخاذ القرار ضمف المؤسسات الحزبية بالتأكيد عمى أف مبدأ الجماعية في المداولة واألغمبية 

ىي المحددات في القرار والوحدة في التنفيذ والوحدة في العقيدة واإلدارة واالنسجاـ في العمؿ 
الرئيسية لكيفية صناعة القرار داخؿ الدولة وىو ما ينعكس عمى كيفيات إقرار حالة الحصار وفقا 

، األمر الذي يجعؿ مف بقية األفراد غير المنتميف لحزب جبية التحرير الوطني ـ1982لدستور 
 موازنة غير محصنيف مف إمكانية انتياؾ حقوقيـ وحرياتيـ عبلوة عمى انعداـ وجود سمطة 

أو إعادة توازف سواء منتخبة أو رقابية أو قضائية تممؾ صبلحية تعميؽ حالة الحصار أو تمغييا 
 أو تحدد نطاقيا.

( منو أنو: "يقرر 22ـ فقد جاء بموجب المادة )1929أما النص عمى حالة الحصار ضمف دستور 
لمدة معينة بعد اجتماع رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار 

المجمس األعمى لؤلمف واستشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجمس 
الدستوري ويتخذ كؿ التدابير البلزمة الستتباب الوضع، وال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار 

توري خجولة في محاولة "، وتبدو محاوالت المشرع الدسإال بعد موافقة المجمس الشعبي الوطني
مف خبلؿ نص المادة  اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافمواءمة دستور الطوارئ مع مقتضيات 

وكذا مع مقتضيات الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والذي  ـ،1924( مف دستور 11)
ف الدولييف ، ومع تحفز الجزائر لممصادقة عمى العيديـ1928فيفري  4صادقت عميو الجزائر في 

دستور  أفـ، إذ وباعتبار 1929ماي  12لمحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية في 
حالة الحصار  إقراراتخاذ القرار بشاف آلية ـ تعددي وديمقراطي فقد تـ استبعاد الحزب مف 1929

( مف 121المؤسس بموجب المادة ) لؤلمف األعمىممثمة في المجمس  أخرىوتعويضو بييئات 
ميمة تقديـ اآلراء إلى رئيس الجميورية في كؿ القضايا المتعمقة باألمف  الدستور والمسندة إليو
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، كما أضاؼ المشرع إجراءات االستشارة غير الممزمة لرئيس الجميورية مع كؿ مف رئيس الوطني
المادة  المجمس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجمس الدستوري، والجديد كذلؾ في نص

ىو توجو المشرع الدستوري إيحاءا بضرورة تقييد فترة سرياف حالة الحصار بإضافة عبارة "مدة 
ما يعني مف جية أخرى فتح المجاؿ لممعارضة  معينة" إلييا دوف تحديد امتدادىا الزمني األقصى

لزمنية وعدـ السياسية وغيرىا مف الحقوقييف لمضغط عمى صانع القرار بغية دفعو لمراجعة الفترة ا
، كما لـ ينص المشرع عمى ضرورة جعميا مفتوحة لكف يبقى ذلؾ دوف ضمانات موازية وجدية

انعداـ وجود سمطة  أف، كما وضع ترتيب قانوني ممـز ومنظـ لحالة الحصار وال إلى كيفية إنياءه
 موازنة أو إعادة توازف سواء منتخبة أو رقابية أو قضائية تممؾ صبلحية تعميؽ حالة الحصار 

يجعؿ مف إمكانية اإلفبلت مف العقاب محتممة بالنسبة لمنتيكي الحقوؽ  أو تمغييا أو تحدد نطاقيا
 والحريات.

يقّرر عمى حالة الحصار كما يمي:" منو  (1) (115ـ المعدؿ فقد نصت المادة )1992بينما دستور 
رئيس الجميورّية، إذا دعت الّضرورة الممّحة، حالة الّطوارئ أو الحصار، لمّدة معّينة بعد اجتماع 

والوزير    الوطني،   ورئيس المجمس الشعبي   المجمس األعمى لؤلمف، واستشارة رئيس مجمس األمة،
وال يمكف تمديد   ، ورئيس المجمس الّدستورّي، ويّتخذ كّؿ الّتدابير البّلزمة الستتباب الوضع   األوؿ،

 فأ ؿاحلاو  ،"اعم فيتعمتجملا ويتفر غب دقعنملا فاملر بلا ةقفاو م دعب الّ إ راصحلا وأ  حالة الّطوارئ
 ةيمكشب ىو س ـ1929 رو تسد يف در او لا (22) وقباس فع اقمطم ؼمتخي ال  ةداملا هذى  صن
 ةلاح رار قإل ايتر اشتسا بجو تسملا ةير و تسدلا تايجلا ةمئاق ىلإ ةمألا سمجم سيئر  ةفاضإ
 ةنر تقم راصحلا ةلاح ديدمت ؿعج عم ،ؿو ألا ريز و لا ىلإ ةمو كحلا سيئر  ةيمست رييغتو  راصحلا
 رو تسد يف ؿاحلا وى امك هدحو ل ينطو لا يبعشلا سمجملا فع الدب ويتفر غب فاملر بلا عامتجاب
 ةلاح ـيظنت ددحي فأ ةر و ر ض ىمع صنو  ةر ملا هذى ؿخدت ير و تسدلا عر شملا فأ الإ ،ـ1929
 وىو  رو تسدلا فم (112) ةداملا تاطار تشال اقفو  يو ضع فو ناق بجو مب راصحلا ةلاحو  ئر او طلا
 ةير و يمجلا سيئر  ةطمس ىمع ديدج ديق عضو ب عر شملا ؾو مس يف اظو حمم ار و طت ؿكشي يذلا رمألا
 زيح يو ضعلا فو ناقلا عضو ل ةقيقدلا تاءار جإلا رابتعالا فيعب فيذخآ راصحلا ةلاح رار قإ يف
 ـتي ـل ونا اممع ،ؿدعملا ـ1992 رو تسد فم (111) ةداملا صنب ؾلذل ةبو مطملا طو ر شلاو  ذافنلا
 ةيو ضعلا فيناو قمل ايعير اشم فمض ةمو كحلا ونمضت ـلو  يو ضعلا فو ناقلا اذى رادصإ ةعاسلا دحل
 ةيسايسلا ةطمسلا فأ ودبيو  ،ةقداصملاو  ةشقانممل ينطو لا يبعشلا سمجملا يف باو نلا وحر تقي ـلو 

                                                           
ـ،     ـ )    ( وبعد التعديبلت الدستورية المتتالية لدستور   وردت في النص الدستوري األصمي تحت رقـ )  1

 (.   ـ( أصبح ترتيب المادة ىو )    ـ،     
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 ءايقفلا ىمع ونأ ينعي ام ،هر يغو  يو ضعلا فو ناقلا اذى رادصإب اىر مأ فم ةمجع يف تسيل
 ديدحت يف ةغلابلا وتيمىأل ار ظن فو ناقلا اذى زار فإل عر شملا ىمع طغضمل عمتجملا زيفحت فييقو قحلاو 
 .ةيئانثتسالا تالاحلا دو يق ؿظ يف تاير حلا ـلاعم
منو عمى انو: "يقرر رئيس  (98) ـ فقد نصت المادة1992دؿ لدستور ـ المع1111دستور  أما

( يوما 41)ثبلثوف  أقصاىاالحصار لمدة  أودعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ  إذاالجميورية 
لشعبي الوطني بعد اجتماع المجمس األعمى لؤلمف واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس ا

والوزير األوؿ أو رئيس الحكومة حسب الحالة ورئيس المحكمة الدستورية ويتخذ كؿ التدابير 
، وال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة البرلماف المناسبة الستتباب الوضع

ىـ أ"، و الحصارالمنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا، يحدد قانوف عضوي تنظيـ حالة الطوارئ وحالة 
تقدـ سجمو المشرع ىنا ىو تضمينو لقيد الحد األقصى الزمني المسموح بو لسرياف حالة الحصار 

عمى أف ال تمدد حالة الحصار إال بعد نيؿ ( يوما 41ف جعمو في حدود ثبلثوف )أب منذ إقرارىا
المتداد  سقؼ الزمنيموافقة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا، وىنا تبرز أىمية تحديد ال

عف  والعامة ف تجعؿ مف البرلماف كتمة موازية إلعادة التوازف إلى الحياة الدستوريةأب حالة الحصار
، وحصر تفرده بالقرار رفقة لحالة الحصار التمديد طريؽ فتح إمكانية اعتراض إقرار الرئيس

وعند انقضاء الثبلثيف يوما األولى يصبح البرلماف منافسا  المجمس األعمى لؤلمف مرة واحدة فقط
، إال أف ما لمرئيس ولممجمس األعمى لؤلمف في البحث عف نقطة توازف جديدة بيف الحرية واألمف

و جيات الرقابة ممثمة في عدـ إتاحة الفرصة لمقضاء بمحاكمو العادية ىو يؤخذ عمى المشرع 
ومراجعة نطاؽ تقييد الحقوؽ والحريات بموجب حالة الحصار المحكمة الدستورية الحؽ في الطعف 

واالىـ مف ذلؾ مراجعة عنصر الضرورة والتناسب الذي أسس عمييما رئيس الجميورية إقراره 
 لمحالة االستثنائية.

 وأثرىا عمى الحقوق والحريات. : مضمون حالة الحصارالثانيالفرع 
حتى العريقة في  األخرى مية كغيرىا مف الدوؿعرفت الجزائر منذ االستقبلؿ عدة اضطرابات أى

الديمقراطية منيا، تراوحت بيف المظاىرات والتجمير المسمح واالعتصاـ والدعوة إلى العصياف 
المدني لتتطور وتصبح حربا إرىابية وحشية عمى الشعب والدولة الجزائرية أىمكت النفس والزرع 

مة ال مثيؿ ليا بحثا عف استرداد النظاـ شممت ربوع الوطف كمو، تعامؿ معيا المشرع بصرا
لكف وفؽ إطار قانوني عاـ ال يضمف الحد األدنى مف األمف القانوني، فالمادة والسكينة العامة 

ـ، كما أف المشرع لـ 1111( مف الدستور الحالي لـ يتـ إدراجيا إال ضمف مقتضيات دستور 41)
يصدر لحد اآلف القانوف العضوي المنظـ لحالتي الطوارئ والحصار ويبقى التطور الممحوظ كما 
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وعميو ولدراسة ىذا الفرع سنأخذ تحديد السقؼ الزمني األقصى لمتقييد،  اجىو إدمرأينا سمفا 
ـ كمرجع عاـ لتحميؿ مضمونو 1991سبتمبر  11المؤرخ في  442-91المرسـو الرئاسي 

ومطابقتو مع الضوابط الدستورية المؤطرة لمحقوؽ والحريات في سياقيا العاـ أي في ظؿ دستور 
 ـ المعدؿ.1992ودستور ـ( الذي نظمت إباف سريانو 1929)

( مف دستور 22( و)81( و)28عمى تأشيرات المواد: ) (1)   -91أسس المشرع المرسـو 
مركز رئيس الجميورية ضمف المؤسسات الدستورية لمدولة باعتباره حامي المتعمقة تباعا بـ، 1929

المراسيـ  الدستور ويجسد وحدة األمة والدولة في الداخؿ والخارج، كما يضطمع بسمطة توقيع
، ولو أف يقرر إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار، وبعد استيفاء الرئيس الرئاسية

( مف الدستور المتمثمة في استشارة كؿ مف 22لمشروط الشكمية المتطمبة بحسب مقتضيات المادة )
قياـ بعقد رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجمس الدستوري، وقببل ال

اجتماع المجمس األعمى لؤلمف الذي يرأسو رئيس الجميورية كشرط موضوعي، تـ إصدار المرسـو 
    بندا.  14المتضمف تقرير حالة الحصار وجاء في 

 2تبله مباشرة يـو ـ 1991جواف  5حالة الحصار في الجزائر ابتداء مف تاريخ  إعبلفلقد جاء 
ـ إعبلف السمطة العسكرية حظرا لمتجواؿ مف الساعة العاشرة ليبل إلى غاية الساعة 1991جواف 

بعد أف عرفت الخامسة صباحا في كؿ مف الجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس والبميدة، وىذا 
طرابات خطيرة اض ،الببلد وبالخصوص الجزائر العاصمة التي تعد مدينة مقر السمطة السياسية

يبدأ اعتبارا مف  تمثمت في إعبلف حزب سياسي معتمد )الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ( إلضراب شامؿ
عتصامات بالساحات العمومية  ـ1991ماي  15يـو  ليتشدد قادة الحزب عقبو دعوة إلى تجمير وا 

ديد سبب رفض الحزب لقانوف االنتخابات الجب (2)ويقوموا بالدعوة إلى عصياف مدني عاـ
وبالخصوص توزيع الدوائر االنتخابية لكف الدافع الجوىري لقادة الحزب كاف محاولة الضغط عمى 

تمكف الحزب مف اعتبلء كرسي الرئاسة في الببلد مباشرة  (3)السمطة لتنظيـ انتخابات رئاسية مسبقة
ديسمبر  12إلى ـ وتـ تأجيميا 1991جواف  15بعد االنتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 

تـ توزيع مناشير تحرض عمى  وخبلؿ ىذه االعتصامات، بفعؿ تقرير حالة الحصارـ 1991
                                                           

ج ج د  ػـ، الجريدة الرسمية ل    سبتمبر    المتضمف تقرير حالة الحصار، المؤرخ في     -  المرسـو الرئاسي   1
 .    ـ، ص     جواف    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   ش، عدد 

، الحركة اإلسالمية في أحميدة عياشي أنظر كذلك:*.    ، مرجع سابؽ، صحقوق اإلنسان في الجزائركماؿ شطاب،   2
 .   ، مرجع سابؽ، صالجزائر الجذور الرموز المسار

، حوار صحفي منشور بموقع جريدة الحوار م    اإلسالمية بإضراب جوان عباسي مدني ورط الجبية أحمد مراني،   3
 ـ.      جانفي    بتاريخ 
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التمرد وتضبط كيفية ممارستو وشمؿ األمر بعض المدف الرئيسية في الببلد خاصة التي يمتمؾ 
أي بعد تسعة أياـ مف  ـ1991 جواف 1ففي صباح يـو  فييا الحزب عددا كبيرا مف المتعاطفيف،
تو دوقا و، واتيمتالمتيورة فيو تصرفات الحزب استنكرت بيانااإلضراب العاـ نشرت وزارة الداخمية 

رئيس بأف  وأكدت ،في الببلد واالستقرارعبر كؿ الوسائؿ غير المشروعة لزعزعة األمف  بالسعي
في نفس اليـو أصدرت وزارة النظاـ العاـ، و زعزعة غرضو متوتر  مناخ خمؽيسعى إلى  الحزب

تعمؿ بكؿ الوسائؿ لعرقمة  عناصر محدودة تابعة لمحزبتحدثت فيو عف وجود  الداخمية بيانا آخر
جراءات إ ستتخذنيا أ واستدركت سمطتيا العامة باإلشارة إلىالحساسة،  المؤسسات العامة نشاطات

ف إعطاء تعميمات لقوات األم ياوأىم راىا الطبيعيإلى مج الحياة العامةصارمة مف أجؿ إعادة 
، وبحسب بعض المصادر المطمعة فقد أسفرت التجمعات غير المرخص بيا بفضالعمومي 

عمميات استعادة النظاـ قبؿ إعبلف حالة الحصار في وقوع ضحايا في صفوؼ مناضمي الحزب 
الجبية  أدبياتانو اعتمادا عمى  إلى، ىذا ويذىب بعض الباحثيف وكذلؾ في صفوؼ قوات األمف

العاـ ولساف حاليا جريدة المنقذ   لمرأيوبياناتيا الصحفية وخطابيا الموجو  لئلنقاذ اإلسبلمية
بناء الدولة  أنماطوالمراسبلت بيف مركزيتيا وممحقاتيا وكذا سيطرتيا المطمقة عمى المساجد فاف 

و تختمؼ اختبلفا جذريا عف نمط البناء الذي ابتغاه المنشودة مف طرؼ الحزب ورجال "اإلسبلمية"
ؿ نوفمبر، ففي ظؿ توجياتيا السياسية وضميا لجماعات متعددة ترفض فكرة االنتخابات إعبلف أو 

والديمقراطية واالنتقاؿ الديمقراطي فاف الجبية اإلسبلمية ال يمكنيا إال أف تمجأ إلى طريؽ 
الف أسسيا اإليديولوجية بطبيعتيا تحفز عمى تبلـز وتزامف  أي العنؼ المسمح بالتدرج (1)"الجياد"

نؼ مع بناء الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ وينعكس ذلؾ عمى تشييد الدولة "اإلسبلمية" المنشودة مف الع
 (2)ـ1929جويمية  5المؤرخ في  11-29( مف القانوف 4نص المادة ) أف، ىذا بالرغـ مف طرفيا

في احتراـ  أىدافياتساىـ مف خبلؿ  أفيؤكد عمى انو يجب عمى كؿ جمعية ذات طابع سياسي 
الجمعيات ذات  تأسيسيحظر ( منو 5نص المادة )ب 11-29القانوف  أفيـ الديمقراطي، كما التنظ

، ويشترط القانوف كذلؾ أف يندرج تأسيس أية الطابع السياسي التي تبني عمميا عمى أساس ديني
ف أجمعية ذات طابع سياسي وعمميا ونشاطيا ضمف احتراـ الدستور والقوانيف المعموؿ بيا، و 

تمتنع عف المساس باألمف والنظاـ العاـ وحقوؽ الغير وحرياتيـ كما تمتنع عف أي تحويؿ لوسائميا 
، 11-29( مف القانوف 2بغية إقامة تنظيـ عسكري أو شبو عسكري حسب ما نصت عميو المادة )

                                                           
1
 Issami Mohamed,  Le fis et le terrorisme : au cœur de l'enfer Broché, Éditions : le matin, Alger, Algérie, 

Année : 2001, Pp : 98-120    

ـ، المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د     جويمية   المؤرخ في    -  القانوف   2
 .   ـ، ص     جويمية   ، الصادرة بتاريخ   السنة ،   ش، العدد 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Issami+Mohamed&text=Issami+Mohamed&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Issami+Mohamed&text=Issami+Mohamed&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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غاية  نو بالرغـ مف خرؽ الحزب لكؿ التزاماتو القانونية فقد تركت السمطات نشاطو يستمر إلىأإال 
تاريخ حؿ الحزب قضائيا، بناء عمى دعوى مرفوعة مف طرؼ وزارة الداخمية  (1)ـ1991مارس  1

يسعى باستعماؿ وسائؿ تحريضية وتخريبية إلى تحقيؽ أىداؼ مؤسسة عمى كوف أف الحزب 
 شيرا منذ منحو االعتماد 19بمعنى أف الحزب بقي ينشط لمدة  تعرض مؤسسات الدولة لمخطر،

قيادة الحزب تـ  أف ا، كم11-29 وىو في وضعية مخالفة لمقانوف ـ1929تمبر سب 2بتاريخ 
بتيمة "التآمر  ـ بعد إعبلف حالة الحصار بخمسة عشر يوما1991جواف  41يـو توقيفيا مباشرة 

والحاؿ أف السمطة السياسية ما كانت لتعمف عف حالة الحصار إال بعد ، المسمح ضد أمف الدولة"
مف خبلؿ انتخابات رئاسية مبكرة  أصبح يطالب بمؤسسة رئاسة الجميورية تأكدىا مف أف الحزب

تسبؽ موعد االنتخابات التشريعية لتوجسو مف التقسيـ االنتخابي الذي كاف يعتبره مضادا 
بإعبلف  ـ وتعطيمو1991جواف  15لمصالحو، فاختار القفز عمى الموعد التشريعي المبرمج في 

عمى دفع السمطة السياسية لمقبوؿ  العمؿومف ثمة  ت العامة،اإلضراب العاـ وخمؽ االضطرابا
باستعماؿ وسائؿ العنؼ المدني، وىو ما كانت السمطة السياسية  بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة

ترفضو آنذاؾ وحددت لمحزب نطاؽ تقاسـ البرلماف كحد أقصى لمتعايش مع رئيس الجميورية 
الذي رفضو الحزب، األمر الذي تمخضت عنو صراعات المجاىد "الشاذلي بف جديد" وىو الطرح 

المتمكف مف بجناحيا التقميدي عنيفة بيف أجنحة السمطة البينية وحزب جبية التحرير الوطني 
عبلف الرئيس صراحة قبولو التعايش مع نتائج التشريعيات اإلدارة والنقابات العمالية والجمعيات ، وا 

وىو التوجو الذي كاف يدعمو صراحة  ـ1991جواف  15مف فائز في االنتخابات المقررة في 
العاـز عمى إنجاح االنتقاؿ الديمقراطي لمدولة وتكريس  رئيس الحكومة اإلصبلحي "مولود حمروش"

ـ أي بنفس 1991جواف  5إال أف حكومة ىذا األخير أقيمت بتاريخ  مبدأ التداوؿ عمى السمطة
رجات االنتخابات التشريعية خالرئيس في التعايش مع مأف رغبة  يبدوو  ،تاريخ تقرير حالة الحصار

الذي حممو الدستور ميمة الدفاع عف وحدة الببلد والدفاع عف تتبلئـ مع نظرة الجيش لـ تكف 
عمما أف الرئيس ابتغى كذلؾ استعماؿ الحزب اإلسبلمي لضرب خصومو المحافظيف في  سيادتيا،

ى الديمقراطية والعممانية والشعبوية العتبارات تاريخية، جبية التحرير وكذا التيارات السياسية األخر 
تحميمنا السابؽ ىو توجو الحكومة  عززما ي أف إال، (2)إال أف تقديره لوالء الجيش لـ يكف صحيحا

                                                           
1
 Servine Labat, L’islamisme Algérien Vingt ans après, Revue confluences méditerranée, L’Harmattan, 

France, Volume : 1, № :26, Pp : 203-218    
2
 Ahmed Rouadjïa, L'armée et les islamistes : le compromis impossible?, Revue-Journal Esprit, Published By: 

Editions Esprit, No : 208, Date : Janvier 1995, Pp : 105-118  
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ـ 1991ديسمبر  12وتحديد تاريخ  (1)قانوف االنتخاباتشكمي لإلى تعديؿ رأسا المعينة الجديدة 
 12المؤرخ في  422-91الرئاسي  الييئة الناخبة بموجب المرسـواء باستدع كموعد إلجرائيا

المحكمة العسكرية  قبؿمع إبقاء قادة الحزب قيد الحبس وتحضير محاكمتيـ مف  ـ1991أكتوبر 
وتكميؼ رئيس الحكومة الجديد بإجراء حوار وطني شامؿ  ،دفع الحزب لكي يختار قيادة جديدةل

يدؿ عمى إصرار السمطة الفعمية عمى  ،أرضية مشتركةيجمع أطراؼ الطيؼ السياسي لمخروج ب
ما يعد بداية  يعية،نتخابات تشر اال إجراء البقاء عمى نيجعدـ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة و 

عزلو عف التحكـ الكامؿ في ل مؤشر عمى التوجو المستقبميو  الجميورية نحسار سمطة رئيسال
       .مقاليد الحكـ

تقرير حالة  توالمبلبسات التي سبقت وتم ظروؼاللقد ارتأينا لغرض الدراسة التفصيؿ نوعا ما في 
ـ لتقدير عناصر الضرورة الممحة ومدى تناسبيا مع اإلجراء المتخذ 1991جواف  5الحصار في 

 الذي يعرقؿ عمؿ المرافؽ والمؤسسات العامة.وجسامة الخطر المحدؽ أو الوشيؾ 
مدة حالة الحصار بأربعة أشير عمى أف  192-91حددت المادة األولى مف المرسـو الرئاسي 

تسري مقتضياتيا عبر كامؿ التراب الوطني، كما أشارت الفقرة األخيرة منيا أنو يمكف رفع حالة 
( منو لـ يحدد كما 22ـ بنص المادة )1929الحصار بمجرد استتباب الوضع، والثابت أف دستور 

نما صاغ ذلؾ بشكؿ عاـ في الحد األقصى رأينا  لمفترة الزمنية التي يسري فييا إجراء االستثناء وا 
عبارة "...لمدة معينة.." وىي المتروكة لتقدير رئيس الجميورية، وبالتالي فاف التحديد الزمني 
ؿ األقصى يعد أوؿ قيد عمى اإلجراء االستثنائي جاء بو المرسـو الرئاسي ويتطمب تمديده الحصو 

عمى موافقة المجمس الشعبي الوطني كما نصت عميو المادة الدستورية الناظمة لحالة الحصار، 
 ـ بموجب المرسـو الرئاسي 1991سبتمبر  19قد رفعت بتاريخ والمبلحظ أف حالة الحصار 

أي قبؿ نفاذ ميمة  (2)ـ المتضمف رفع حالة الحصار1991سبتمبر  11المؤرخ في  91-442
 ، كما لـ يشر المرسـو مف مرسـو التقرير األولىمنصوص عمييا في المادة ال أشير األربعة

ولو ضمنيا إلى إمكانية التمديد، ولـ يعرؼ حالة الحصار إنما عرؼ اليدؼ منيا  91-192
( منو عمى أف ىدؼ حالة الحصار الحفاظ عمى استقرار مؤسسات الدولة 1بالنص في المادة )

                                                           

ـ 9191أوت  1المؤرخ في  91-91ـ المتضمف تعديؿ القانوف 9119أكتوبر  91المؤرخ في  91-19القانوف  1
، ـ9119أكتوبر  91الصادرة بتاريخ  ،89، السنة 89دد اـ االنتخابات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عالمتضمف نظ

  .9911ص 

ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 9119سبتمبر  88المؤرخ في  111-19المرسـو الرئاسي  2
 .9198ـ، ص 9119سبتمبر  81، الصادرة بتاريخ 89، السنة 88ش، العدد 



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

ة النظاـ العاـ وكذلؾ السير العادي لممرافؽ العمومية بكؿ الوسائؿ الديمقراطية والجميورية واستعاد
 ، والحاؿ انو خبلؿ الفترة التي القانونية والتنظيمية ال سيما تمؾ التي ينص عمييا ىذا المرسـو

ناتج عف قوة  (1)ـ لـ يعتر أي إخبلؿ عمى عمؿ المجمس الشعبي الوطني1991جواف  5سبقت 
ـ المؤلؼ مف نواب حزب جبية 1928فيفري  12المجمس المنتخب في وىو  تيدد استقراره خارجية

التحرير الوطني فقط والذي ظؿ يمارس ميامو التشريعية بشكؿ عادي قبؿ إعبلف حالة الحصار 
التي تبيف فيما بعد أنيا حددت بالتشاور مع قياديي الحزب أماكف )، كما لـ تعمف الحكومة وبعدىا
ـ تاريخ 1991ماي  14سوى بيانات وزارة الداخمية منذ  لمتيديدعف تعرضيا ، والتظاىر( التجمع

، وشروع قوات المنددة بو وبتيديدات مناضمي الحزب لمنظاـ العاـ العاـاب إقرار الحزب لئلضر 
جواف  5و 1ليمة  األمف في استرجاع الساحات العمومية مف مناضمي الحزب المعتصميف

العاصمة فقد كاف يجمب مناضميو مف الواليات  ولكف تركيز الحزب كاف عمى الجزائر ،ـ1991
العدد الكبير و استعراض القوة بوالمناطؽ األخرى ويوزعيـ عمى الساحات العامة إلعطاء انطباع  

رغاميا عمى االنكفاء والتنازؿ  رغبات  لصالحمف األتباع لتكثيؼ الضغط عمى السمطة السياسية وا 
الحزب، عمما أف تكتيؾ االعتصاـ في الساحات العمومية وبدء العصياف المدني مف طرؼ 

نجاحو في حشد المواطنيف وشحذ ىمميـ عف معارضي السمطة أباف خبلؿ أحداث "الربيع العربي" 
لقمب أنظمة الحكـ عمى غرار مصر، و ليبيا وسوريا وأخيرا ىونغ كونغ، وأوكرانيا وغيرىا، وىو 

اإلضراب لـ إعبلف والحاؿ أف نشاط الحكومة قبؿ ، آنذاؾمر الذي استشعرتو السمطات مبكرا األ
دة في الجريدة الرسمية فباالطبلع عمى جممة المراسيـ الرئاسية والتنفيذية الوار  ،يكف ميددا

تبيف سيرورة النشاط الحكومي بشكؿ طبيعي مف حيث ت ـ1991جواف  5لمجميورية قبؿ تاريخ 
صدرت مراسيـ تنفيذية وقرارات وزارية عديدة تشمؿ  1991جواف  1فبتاريخ  ضمونوومطبيعتو 

ولـ تشمؿ وزارتي الدفاع  قطاعات نشاط الحكومة ولـ يظير عمييا طابع االستعجاؿ أو االستثناء
أو تجميد نشاطيا أو تجميد  )الحكومة(، وكذلؾ لـ يصدر عف الرئيس أي قرار بإقالتيا (2)والداخمية

 12، وكاف الرئيس قد اصدر مرسوميف رئاسييف بتاريخ حمو أونشاط المجمس الشعبي الوطني 
مصالح رئيس  بتحويؿ اعتماد ميزانية إلىو  ـ يتعمقاف بالمجمس اإلسبلمي األعمى1991ماي 

                                                           

ـ عمى عدة نصوص 9119جواف  1 إلىـ 9119جانفي  9صادؽ المجمس الشعبي الوطني خبلؿ الفترة الممتدة مف  1
 41-19ـ، كما صادؽ عمى القانوف المالية 9119جانفي  9المؤرخ في  48-19قوانيف منيا قانوف تنظيـ مينة المحاماة 
ـ المتعمؽ 9119أفريؿ  81المؤرخ في  49-19انوف ـ، وكذا الق9119أفريؿ  8المعدؿ والمتمـ لقانوف االنتخابات في 

ـ  المتضمف قانوف المالية التكميمي، والقانوف 9119سبتمبر  1المؤرخ في  98-19بمينة الخبير المحاسب، والقانوف 
 ـ المتضمف تحديد الدوائر االنتخابية.9119أكتوبر  91المؤرخ في  19-99

 ـ.9119جواف  8، الصادرة بتاريخ 89نة ، الس89الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد  2
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اـ رئيس يقواألىـ مف كؿ ذلؾ ىو ، أي ثبلثة أياـ بعد بداية اإلضراب واالعتصاـ الحكومة
متمفز أعمف فيو عف انطبلؽ الحممة بث بإلقاء خطاب ـ 1991جواف  1بتاريخ الجميورية 

وطمب مف المواطنيف عدـ االنسياؽ وراء دعاة االضطراب  االنتخابية لبلنتخابات التشريعية،
 أف إلىبسيطة  إشارةالحزب أي اىتماـ عدا  إضرابولـ يعر الرئيس في خطابو  ،(1)والفوضى

، كـ أف الزخـ الكبير بعض العناصر تعمؿ عمى تغميط مناضمييا الذيف ىـ وطنيوف مخمصوف
ـ بؿ كانت الوحدات بعيدة جدا 1991جواف  1لقوات الجيش لـ يكف حاضرا في العاصمة يـو 

ماعدا قوات خاصة محدودة  عنيا ولـ يمحظ ولـ يعمف وجود أية قوات ذات أىمية في حزاميا
كما أف مناضمي الحزب لـ يثبت قياميـ باالعتداء عمى أي مف ، ة مف الجنوبوبعض الفرؽ القادم

مباني المؤسسات الدستورية سواء بالغمؽ أو االقتحاـ أو التحطيـ أو الحرؽ، إال أف تطور مراحؿ 
 (2)( أياـ14اإلضراب العاـ وتحوليا إلى عصياف مدني مف خبلؿ تجاوز اإلضراب لمدة الثبلث )

مف طرؼ رئاسة الحزب لتعمف فيما بعد عف جعؿ اإلضراب مفتوح، ونشر كتيب  المعمنة في البدء
تنظيـ العصياف المدني فيما بيف مناضمي الحزب المعتصميف وغيرىـ مف المتعاطفيف، إلى جانب 

جواف زاد مف درجة المخاوؼ  1-4ذلؾ فاف وقوع ضحايا مف قتمى وجرحى خاصة خبلؿ ليمة 
ليمة التي الدامية واأل القريبة األحداث في ذاكرتيا قد استعادتلدى السمطة العامة التي تكوف 

  .1922أكتوبر  5وقعت في 
وفي تقديرنا بناء عمى تحميؿ العناصر السابقة فاف عنصر الضرورة المعتمد في إقرار حالة 

ـ لـ يكف مف الجسامة والحد الذي يستوجب معو األمر إعبلف حالة 1991جواف  5الحصار في 
بالذات لما ليذه الحالة مف آثار بميغة عمى حقوؽ وحريات المواطف المكفولة دستوريا الحصار 

ميددة بخطر  آنذاؾ ، كما أف عاصمة القرار السياسي لـ تكفمقارنة مع حالة الطوارئ واالستثناء
أو وشيؾ داىـ في ظؿ عمؿ المؤسسات الدستورية بشكؿ اعتيادي، وأبعد مف ذلؾ واألىـ فاف 

أو بيف السمطة السياسية  االجتماعيةكف ميددة باندالع حرب أىمية بيف مكوناتيا الببلد لـ ت
إال أننا  ،ومعارضييا، كما لـ تتمرد قطاعات في الجيش أو األمف وتعمف والئيا لممعارضة السياسية

نميؿ إلى األخذ بعيف االعتبار عنصر الضرورة الممحة الذي أممتو الصراعات الداخمية في قمب 
عدـ االستقرار السياسي وترسخ  الحاكـ بيف أجنحتو المتصارعة منذ منتصؼ الثمانينياتالنظاـ 
في السمطة السياسية التي أرادت إسقاط "جناح اإلصبلحييف" وبالخصوص الرئيس ورئيس  المزمف

                                                           
1

 2-30 juin instauration de l état de siège, chronologie, UNIVERSALIS Data Base, Sur le Lien : 
https://www.universalis.fr/evenement/2-30-juin-1991-instauration-de-l-etat-de-siege/. (vue le15/12/2019). 
2
 Lounis Aggoun, Jean-Baptiste Rivoire, 9 Juin 1991 : le premier coup d’État, Dans Françalgérie : crimes et 

mensonges d’États, Éditeur : La Découverte, Année : 2005, pages 192 à 207. 

https://www.universalis.fr/evenement/2-30-juin-1991-instauration-de-l-etat-de-siege/
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وىو ما يعزز مف  رئيس المجمس الشعبي الوطنيكذا و صاحب مقولة "تمر أو تنكسر"   حكومتو
 حالة الحصار.  لتقرير عتمدتالتي ا الممحة ضرورةلم مظروؼ المبررةل لناقدةا عناصر تقديرنا

فانو تفوض إلى السمطة العسكرية الصبلحيات  192-91( مف المرسـو 4وبناء عمى نص المادة )
وبيذه الصفة تمحؽ مصالح الشرطة  المسندة السمطة المدنية في مجاؿ النظاـ العاـ والشرطة

وتمارس السمطة المدنية  بالقيادة العميا لمسمطات العسكرية التي تخوؿ قانونا صبلحيات الشرطة
ـ ال تنص صراحة 1929( مف دستور 22فبالرغـ مف أف المادة )، الصبلحيات التي لـ تنتزع منيا

بلحيات المسندة لمسمطة ض الصإال أف جذور تفوي عمى ىذا التفويض لصالح السمطة العسكرية
 تجد مرجعا ليا في القانوف التي تقـو بضماف أمف األفراد الشرطة إلى السمطة العسكريةالمدنية و 
، الذي صدر "بالحفاظ عمى أماكف الحرب"ـ المتعمقة 1891جويمية  11-2الصادر في  الفرنسي

بغرض مواءمة القانوف العسكري المتعمؽ بأماكف الحرب مع المبادئ الجديدة التي أنشأتيا 
ـ، ففي الواقع مف خبلؿ تبني مبدأ اختصاص السمطات 1829السمطات الفرنسية بعد ثورة عاـ 

منة اء كانت مدف مفتوحة أو أقاليـ مع، سو لجميع المدففي شؤوف النظاـ العاـ والشرطة المدنية 
الحرب في الظروؼ  )أقاليـ( أماكفب خاص قانوفالثوار إلى تصور  اضطرت سمطة، فييا حرب

 ،الذي يمكف أف يكوف أىميا وليس نتاج عدواف خارجيو  مشتعبل صراع المسمحالبقاء الناتجة مف 
التي حددىا  ـ السالؼ الذكر عندما يحاصر العدو أماكف الحرب1891بموجب قانوف ف وىكذا

يتطمب ذلؾ و  جب أف تسود الضرورات العسكرية الممحة في ىذه األمكنة دوف غيرىا،القانوف ي
الشرطة إلى السمطة صبلحيات النظاـ العاـ و  حفظ عيدبموجبو يي ذال تفويضاالعتراؼ بال

 .(1) ألسباب عسكرية بحتة 1891فإف حالة الحصار تأسست بموجب قانوف عاـ  ، وعميوالعسكرية
( مف المرسـو السمطات العسكرية المخولة صبلحيات الشرطة ضمف 1ومكنت المادة الرابعة )

الحدود والشروط التي تحددىا الحكومة أف تتخذ تدابير االعتقاؿ اإلداري أو اإلخضاع لئلقامة 
 الجبرية ضد كؿ شخص راشد يتبيف أف نشاطو خطير عمى النظاـ العاـ وعمى األمف العمومي 

اإلخضاع ذه التدابير )االعتقاؿ اإلداري و لعادي لممرافؽ العمومية، عمى أف تتخذ ىأو السير ا
 ( مف المرسـو5لئلقامة الجبرية( بعد استشارة لجنة رعاية النظاـ العاـ المستحدثة بموجب المادة )

قائد مجموعة الدرؾ الوطني ورئيس القطاع العسكري الوالي ومحافظ الشرطة الوالئية و المشكمة مف 
كما يمكف أي شخص ، ف اقتضى األمر وشخصيتاف معروفتاف بتمسكيما بالمصمحة الوطنيةإ

                                                           
1
 Sébastien Le Gal, Réformer les législations d’exception : Étude d’un projet de l’État-Major des armées 

 1968-1971), Les acteurs régaliens du renseignement : retour à l'empirie, Open Editions Journals, Volume : 

17, Année : 2019. Vue le 22/12/2019 sur le Lien : 

https://journals.openedition.org/champpenal/10450.  

https://journals.openedition.org/champpenal/10450
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يكوف موضوع اعتقاؿ إداري أو إقامة جبرية أف يرفع طعنا حسب التسمسؿ السممي لدى السمطات 
 ، عمما أف تدبير االعتقاؿ المختصة، والمقصود ىنا ىيئة أركاف الجيش الوطني الشعبي كرأس ىـر

الجبرية يتطمب مف السمطة العسكرية الحصوؿ مف نظيرتيا المدنية  لئلقامة اإلخضاع أو اإلداري
يشكموف خطرا  ذيفال وىوية األشخاصالمخابرات عمى قوائـ  وأجيزةومف الشرطة والدرؾ الوطني 

وميوالتيـ ممفات تحري مسبقة عف نشاطاتيـ  األمف أجيزةحقيقيا عمى النظاـ العاـ والذيف تمتمؾ 
العسكرية السابقة ويظيروف ميبل إلى التعجيؿ بممارسة العنؼ  أو اإلرىابيةخمفيتيـ  أو التخريبية
أي شريحة المناضميف والمتعاطفيف الصمبة الداعية  ،يمارسونو أويحرضوف عميو  أوالمسمح 

يعج بمثؿ ىذه التيارات ذات التوجيات  المحؿ وقد كاف الحزب ،والمتحفزة لممارسة العنؼ
أصدر المشرع المرسـو  192-91( مف المرسـو 1غرض تنفيذ مقتضيات المادة )، ول"الجيادية"
ـ الذي يضبط حدود الوضع في مركز األمف 1991جواف  15المؤرخ في  111-91التنفيذي 

ـ الذي 1991جواف  15المؤرخ في  111-91صدر المشرع المرسـو التنفيذي أكما وشروطو، 
 .(1)شروطيايضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية و 

عمى أف الوضع في مركز لؤلمف ألي شخص يكوف  111-91( مف المرسـو 1فقد نصت المادة )
سموكو خطرا عمى النظاـ العاـ أو عمى أمف األشخاص، أو عمى حسف سير المرافؽ العمومية 

حد المراكز التي تحددىا بمقرر القيادة أفي حرمانو مف حرية الذىاب واإلياب ووضعو في يتمثؿ 
يكوف إخضاع األشخاص  أفعمى العميا لمسمطات العسكرية المخولة قانونا صبلحيات الشرطة، 

ليذا التدبير بناء عمى اقتراحات قانونية مف الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظاـ العاـ سالفة 
 مف المرسـو ( 1ا وحددت المادة )ىذ .111-91( مف المرسـو 4الذكر طبقا لنص المادة )

وفقا لطبيعة  )الوضع في مركز لؤلمف( طائفة األشخاص الراشديف المعنييف بيذا التدبير 91-111
الذيف نشاطيـ الخطير عمى النظاـ العاـ أو األمف العمومي أو السير العادي لممرافؽ العمومية و 

، ويقوموف بالنداء وأمبلؾ صأشخاجنح ضد  أويحرضوف عمى الفوضى وعمى ارتكاب جنايات 
 جؿ ارتكاب مخالفات، أحمؿ أي سبلح مف  أو، اإلضراب أووسيمة لمعصياف المدني  بأية
االضطراب في النظاـ العاـ وفي طمأنينة المواطنيف،  إثارةالتحريض عمى التجمعات لغرض  أو

                                                           

تطبيقا  ؤلمف وشروطو،ليضبط حدود الوضع في مركز  ،ـ9119جواف  81المؤرخ في  849-19المرسـو التنفيذي  1
-19والمرسـو التنفيذي  ـ المتضمف تقرير حالة الحصار،9119جواف  8المؤرخ في  911-19مف المرسـو  8لممادة 
مف  8تطبيقا لممادة  ،ـ الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطيا9119جواف  81المؤرخ في  848

، 19الة الحصار، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عددـ المتضمف تقرير ح9119جواف  8المؤرخ في  911-19المرسـو 
 ـ.9119جواف  81، الصادرة في 89السنة 
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وكؿ مف رفض االمتثاؿ لمتسخير الكتابي الذي تصدره السمطة المخولة صبلحيات الشرطة وحفظ 
النظاـ العاـ الذي يعرقؿ سير االقتصاد الوطني عرقمة خطيرة، وكؿ مف يعارض تنفيذ التسخير 

مؤسسة  أوالذي اعد بسبب االستعجاؿ والضرورة بغية الحصوؿ عمى خدمات يؤدييا مرفؽ عاـ 
المتعمؽ بالمرور وبتوزيع المواد  اإلداريالذيف يخالفوف التنظيـ  األشخاصخاصة، وكؿ  أوعمومية 

 اضطرابات في النظاـ العاـ.  إثارةالغذائية وذلؾ بقصد 
مدة الوضع في مركز لؤلمف خمسة وأربعيف يوما  111-91( مف المرسـو 5وحددت المادة )

مجالس جيوية لحفظ النظاـ بالجزائر وقسنطينة ، عمى أف تنشأ ثبلثة ( قابمة لمتجديد مرة واحدة15)
ووىراف ويمتد اختصاصيا إلى كامؿ الوطف حسب اإلقميـ تختص في نظر الطعوف المرفوعة مف 

( أياـ مف 11جؿ رفعو بعشرة )أطرؼ األشخاص موضوع الوضع في مركز األمف والذي حدد 
والبت  111-91ف المرسـو ( م8)و( 2تقرير التدبير ضد الشخص الطاعف طبقا لنص المادتيف )

عمى أف يستفيد األشخاص موضوع وضع في مركز ، ( أياـ مف توصمو بالطعف11في اجؿ ) فييا
لؤلمف مف إجراءات المساعدة والعبلج الطبي واف تتكفؿ السمطة العسكرية بتنظيـ وتاميف ىذه 

 عمى نفقات االستخداـ والتسيير الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.المراكز 
، فاف 111-91بالنسبة لموضع رىف اإلقامة اإلجبارية تنفيذا لمقتضيات المرسـو التنفيذي أما 

( منو حددت طبيعة األشخاص الراشديف موضوع الوضع تحت اإلقامة الجبرية الذيف 1المادة )
جبارىـ عمى اإلقامة اإلجبارية كفيؿ باستعادة النظاـ العاـ واألمف العمومي  متى كاف إبعادىـ وا 

افظة عمييـ، عمى أف يكوف ذلؾ بناء عمى اقتراحات قانونية آتية مف مصالح الشرطة والمح
 192-91( مف المرسـو 2( و)5مصحوبة برأي لجنة رعاية النظاـ العاـ المنشأة بنص المادتيف )

، عمى أف يبمغ محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرؾ الوطني بتدبير المتضمف تقرير حالة الحصار
قامة الجبرية ويطبقو في حؽ األشخاص المعنييف بو في مكاف إقامتيـ المعتاد الوضع تحت اإل

( مف 5بينما حددت المادة ) (،1طبقا لما نصت عميو المادة ) )مساكنيـ العائمية أو الفردية(
الجبرية وىـ الذيف يعرضوف النظاـ العاـ  اإلقامةالذيف يمكف وضعيـ تحت  األشخاصالمرسـو 
بموجب نص العمومي لمخطر بسبب نشاطاتيـ، والذيف يخالفوف الترتيبات والتدابير المتخذة  واألمف
السمطات العسكرية التي تتخذىا: لتضييؽ  إجراءاتأي مخالفة  192-91( مف المرسـو 2المادة )

 إقامةالمناطؽ ذات  إنشاءالعمومية،  واألماكفتجمعيـ في الطرؽ  أو األشخاصمنع مرور  أو
نشاطاتو مضرة بالنظاـ العاـ وبالسير  أفأي شخص راشد يتبيف  إقامةير المقيميف، لمنع مقننة لغ

أو لمنع ، بعض المعدات وتوزيعيا أوتيسير مرور المواد الغذائية لالعادي لممرافؽ العمومية، 
ر اإلضرابات التي يمكف أف تعرقؿ استعادة النظاـ العاـ العادي لممرافؽ العمومية، أو إجراءات األم
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عف طريؽ التسخير في حالة االستعجاؿ والضرورة لكؿ مرفؽ عاـ أو مؤسسة عمومية أو خاصة 
واجبات األشخاص الموضوعيف  111-91( مف المرسـو 2، بينما حددت المادة )بأداء خدماتيا

تحت اإلقامة اإلجبارية المتمثمة في اإلقامة في المكاف الذي يحدده قرار الوضع تحت اإلقامة 
ف يسعوا لتأشير قرار الوضع تحت اإلقامة الجبرية وبطاقة المعمومات وبطاقة حصر أو  الجبرية،

التحرؾ التي تسمميا السمطة التي اتخذت التدبير أو قائد فرقة الدرؾ أو محافظ الشرطة في المكاف 
عمى انو يمكف لمشخص موضوع التدبير رفع طعف في قرار الوضع  الذي اجبروا عمى اإلقامة فيو،

المجمس الجيوي لحفظ النظاـ المذكور سمفا تبعا  أماـمف تقريره وذلؾ  أياـ( 11اجؿ )خبلؿ 
يمنح الشخص الموضوع تحت  أفنو يمكف أ، عمى 111-91( مف المرسـو 4لمقتضيات المادة )

لمدة  إستعجالية أوقاىرة  ألسبابمؤقت لمتنقؿ داخؿ التراب الوطني  بإذفالجبرية االستفادة  اإلقامة
 الجبرية اإلقامةبعد تقديـ طمب لمسمطة العسكرية التي يتبعيا مكاف  ( يوما، وذلؾ15أقصاىا )

 ( مف المرسـو عمى انو14كما نصت المادة )، ( مف المرسـو11بحسب ما نصت عميو المادة )
ح يستفيد األشخاص موضوع التدبير مف المساعدة االجتماعية والعبلج الطبي المجاني لدى المصال

  االجتماعية ومصالح الصحة العمومية في مكاف وضعيـ تحت اإلقامة اإلجبارية.
المتعمؽ بتقرير حالة الحصار السمطات العسكرية  192-91( مف المرسـو 8ىذا ومكنت المادة )

الخاصة وكذلؾ  أونيارية في المحاؿ العمومية  أوتكمؼ مف يجري تفتيشات ليمية  أو أفتجري  أف
 أنيااالجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقد  أوالمنشورات  إصدارواف تمنع داخؿ المساكف، 

والذخائر قصد  األسمحةبتسميـ  تأمرف أاستمرارىما، و  أو األمفالفوضى وانعداـ  بإثارةكفيمة 
المؤرخ في  111-91ولتنظيـ كيفيات إنفاذ ىذه المادة أصدر المشرع المرسـو التنفيذي ، إيداعيا

 192-91 الرئاسي ( مف المرسـو8ـ المتعمؽ بتحديد شروط تطبيؽ المادة )1991جواف  15
 بإجراء( منو الجيات التي يمكنيا المبادرة 4ذي حدد في المادة )ال، المتضمف تقرير حالة الحصار

التفتيشات االستعجالية وىـ ضباط الشرطة القضائية لمدرؾ الوطني وضباط الشرطة القضائية 
الوطني  األمفسـ المعني في وزارة الدفاع الوطني وضباط الشرطة القضائية في الذيف ينتموف لمق

التفتيشات  أما والمستخدموف الذيف ِتؤىميـ قانونا السمطات العسكرية المخولة صبلحيات الشرطة،
 ترأسخارج ظروؼ االستعجاؿ فيمـز استصدار تعميمات كتابية صادرة عف السمطة العسكرية التي 

الدولة وبسبب الجنايات والجنح  بأمفنظاـ العاـ، وتقرر التفتيشات في حاالت المس لجنة رعاية ال
والممتمكات، وفي الحاالت غير الحصرية كالتفتيش عف  األشخاصالخطيرة التي ترتكب ضد 

المسمحيف الذيف شاركوا في تجمير تمردي  األشراروالذخائر والمتفجرات، ومبلجئ  األسمحةمخابئ 
مناىضة  وأفعاؿتمردية ضد السمطة  أفعاؿالمحرضيف عمى التمرد، وكؿ  اصاألشخوالبحث عف 
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تحرض  أوالفوضى  إلىالتي تدعو  أوالتخريب وحجز المنشورات المناىضة  وأفعاؿوجوسسة 
التفتيشات بحضور مالؾ المحؿ  إجراءكيفيات  111-91( مف المرسـو 1وحددت المادة )عمييا، 

ىويتو التي تثبت صفتو في حالة  أوراؽيستظير العوف المكمؼ بالتفتيش  أفرب الدار عمى  أو
لجنة رعاية  ترأسالكتابي الصادر عف السمطة العسكرية التي  األمريستظير  أفاالستعجاؿ أو 

النظاـ العاـ في حالة التفتيش خارج حاالت االستعجاؿ، مع تحرير محضر بالتفتيش بحضور 
 رب الدار  أومالؾ المحؿ  ة جرد المحجوزات وتختـ بحضورعمميشاىديف لمعممية واف تتـ 

، وفي حالة توقيؼ أشخاص خبلؿ عمميات التفتيش يتـ محضر لمتحريز إعدادالشاىديف مع  أو
تقديميـ لوكيؿ الجميورية العسكري المختص الذي يمكنو أف يقرر إعادة اقتيادىـ أماـ السمطة 

لمحجوزات وأوراؽ الممؼ ومحاضره لدى النيابة عمى أف تودع االقضائية المختصة إقميميا، 
، كما 5العسكرية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة طبقا ألحكاـ المادة ) ( مف المرسـو

نداءات عمومية بث أف تمنع أي نشر أو اجتماع أو  (2تبعا لنص المادة ) يمكف لمسمطة العسكرية
، ويترتب عمى المنع حجز الوثائؽ أو استمرارىما يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ األمف

ووضعيا  ومصادرة وسائؿ الطباعة واالستنساخ وأية وسيمة تستعمؿ في التحريض عمى الفوضى
عمى أف يترتب عمى أف يكوف ذلؾ بناء عمى اقتراح لجنة رعاية النظاـ العاـ،  تحت يد العدالة،

ىذا األجراء، ىذا وكمؼ الوالة بتقديـ المساعدة  عمى منع المنشورات حجز الوثائؽ التي يسمط عمييا
       سيما في أعماليا اإلدارية. اطات لجنة رعاية النظاـ العاـ الالمادية لنش

السمطات العسكرية  المتعمؽ بتقرير حالة الحصار 192-91مف المرسـو ( 2كما خولت المادة )
تجمعيـ في  أو األشخاصمنع مرور  أوييؽ ضجزء منو بالت أوكمو  اإلقميميبحسب النطاؽ 

ف تمنع أي شخص أمقننة لغير المقيميف، و  إقامةالعمومية واف تنشئ مناطؽ ذات  واألماكفالطرؽ 
مرور نشاطاتو مضرة بالنظاـ العاـ وبالسير العادي لممرافؽ العمومية، واف تنظـ  أفراشد يتبيف 

تعرقؿ استعادة  أفالتي يمكف  اإلضراباتوالمعدات وتوزيعيا، واف تمنع المواد الغذائية ب التزويد
بتسخير المستخدميف لمقياـ بنشاطاتيـ المينية  تأمرف أالنظاـ العاـ العادي لممرافؽ العمومية، و 

عف طريؽ التسخير في حالة االستعجاؿ والضرورة كؿ  تأمرواف  المعتادة في منصب عمميـ،
خاصة بأداء خدماتيما، ولغرض إنفاذ مقتضيات ىذه المادة  أوية مؤسسة عموم أومرفؽ عاـ 

ـ المتعمؽ بضبط تدابير المنع مف 1991جواف  15المؤرخ في  114-91أصدر المشرع المرسـو 
، المتضمف تقرير حالة الحصار 192-91مف المرسـو الرئاسي  2اإلقامة المتخذة طبقا لممادة 

وجعؿ  اإلقامةمرسـو كيفيات اتخاذ وتنفيذ تدابير المنع مف ( مف ال1والذي نظـ طبقا لنص المادة )
ىي الجية المخولة بذلؾ بناء عمى اقتراحات قانونية مف  إقميميامف السمطة العسكرية المختصة 
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لجنة رعاية النظاـ العاـ، عمى أف يمنح الشخص المعني بالتدبير  برأيمصالح الشرطة مصحوبة 
مف تاريخ  أياـ( 11خبلؿ اجؿ ) قرار المنعالحؽ في الطعف ( مف المرسـو 4تبعا لنص المادة )

قائمة  اإلقامةمف يحدد في قرار المنع  أفالمجمس الجيوي لحفظ النظاـ، عمى  أماـ إعبلمو
 أف، عمى اإلقامةيخضع لو الممنوع مف  أفالممنوعة ونظاـ الرقابة والحراسة الذي يجب  األماكف

فييا بحسب الوقائع التي سببت ىذا التدبير  اإلقامةتمنع  أفالتي يمكف  باألماكفقائمة  إعداديتـ 
( 5( و)1ينتج عف ذلؾ اثر وقائي فوري بحسب نص المادتيف ) أفوشخصية الفرد المعني، ويجب 
، وفصمت المادة ) ( منو في معنى تدابير الحراسة والرقابة عمى الفرد المعني بالمنع 2مف المرسـو

الدوري عمى بطاقة  بالتأشير وبإلزامومف جية  األشخاصبة بعض وذلؾ بمنعو مف مصاح
، وكمفت اإلقامةالدرؾ الوطني في مكاف  أوالذي تقـو بو سمطة الشرطة  أخرىالمعمومات مف جية 
بطاقة معمومات عف الشخص المعني ونظمت كيفيات ذلؾ بنص المادتيف  بإعدادالسمطة العسكرية 

، عمى 9( و)2) بطاقة المعمومات كمما طمب منو ذلؾ  اإلقامةدـ الممنوع مف يق أف( مف المرسـو
بالختـ الندي والتوقيع  بالتأشيرمف طرؼ السمطات العسكرية والدرؾ الوطني والشرطة التي تقـو 

كذلؾ عمى سجؿ الممنوعيف المفتوح والممسوؾ ليذا الغرض لدى  اإلقامةيوقع الممنوع مف  أفبعد 
، ويمكف لممعني بالمنع أف يقدـ طمب لمسمطة العسكرية الوطني محافظ الشرطة ورئيس رقة الدرؾ

 في أي وقت توقيؼ بعض أحكاـ قرار المنع  في مكاف اإلقامة التي تقترح عمى القائد العسكري
، كما يمكف لممعني بالمنع مف اإلقامة ألسباب8طبقا لنص المادة ) أو كميا  قاىرة ( مف المرسـو
لجنة رعاية  ترأسلمسمطة العسكرية التي ي مكاف منع أف يقيـ فيو فاإلذف باإلقامة المؤقتة طمب 

 أقصاىالمدة  إذناتمنحو  أفالنظاـ العاـ في المكاف الذي يقيـ فيو المعني وىي الجية التي يمكنيا 
يقدـ طعنا لدى قيادة ىيئة  أف اإلقامة( يوما، وفي حالة الرفض يمكف لممعني الممنوع مف 15)

التي تصبح ىي المختصة في حالة النظر في الطمبات التي تتجاوز الجيش الوطني الشعبي  أركاف
 .( يوما15مدتيا )

المتضمف تقرير حالة الحصار عمى أنو تتعرض  192-91( مف المرسـو 9ىذا ونصت المادة )
ا لمتوقيؼ كؿ النشاطات بواسطة مرسـو تنفيذي الجمعيات ميما كاف قانونيا األساسي أو وجيتي

 5المؤرخ في  11-29التي يقـو قادتيا أو أعضاؤىا بأعماؿ مخالفة لمقوانيف السيما القانوف 
بتطبيؽ أحكاـ  ـ المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي أو أحكاـ ىذا المرسـو1929جويمية 
ار لـ يصدر أي صنو خبلؿ فترة تقرير حالة الحأ، والحاؿ 11-29( مف القانوف 41المادة )
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جراء حوار ـ إل1991جواف  5دة المعينة غداة تنفيذي  بيذا الشأف بؿ سعت الحكومة الجديمرسـو 
  .(1)وطني شمؿ حتى حزب الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ

المتضمف تقرير حالة الحصار الحكومة صبلحية  192-91( مف المرسـو 11كما منحت المادة )
البمدية المنتخبة التي تقـو بإفشاؿ عمؿ توقيؼ أو حؿ أيا مف المجالس المحمية أو التنفيذية 

السمطات العمومية القانوني أو عرقمتو بمواقؼ تجميدية مبينة أو معارضة صريحة منيا، حينيا 
تقـو السمطات الوصية ممثمة في وزارة الداخمية والوالة بتعييف مندوبيات تنفيذية عمى مستوى 

توقيؼ عمى أف يقـو الموظفيف بذلؾ إلى غاية الجماعات المحمية اإلقميمية المعنية بالحؿ أو بال
 .إلغاء التوقيؼ أو بإجراء االنتخابات المحمية

المحاكـ العسكرية طواؿ مدة الحصار صبلحية  192-91( مف المرسـو 11ىذا وأسندت المادة )
متابعة ومحاكمة الجنايات أو الجرائـ الخطيرة التي ترتكب ضد امف الدولة ميما كانت صفة 

أو المتواطئيف معيـ، عمى أف ترفع التدابير والتضييقات التي اقرىا مرسـو حالة الحصار  مرتكبييا
 بمجرد اإلعبلف عمى انتياءىا ما عدا المتابعات التي يكوف قد شرع فييا أماـ الجيات القضائية

    .( منو11حسب نص المادة )
المؤرخ في  442-91رفع حالة الحصار بموجب المرسـو الرئاسي  آنذاؾوقرر رئيس الجميورية 

، أي قبؿ نياية األجؿ المحدد في مرسـو تقريرىا المحدد بأربعة أشير (2)ـ1991سبتمبر  11
وجا في تأشيرات المرسـو الرئاسي أف القرار أتخذ بعد اجتماع المجمس األعمى لؤلمف فقط  كاممة،

ـ، ما يعني انو لـ 1929( مف دستور 22محددة بنص المادة )الدوف القياـ بباقي االستشارات 
عبلنيا في تقرير إنياءىا بالرغـ مف أف الرئيس غير  تحتـر نفس أشكاؿ تقرير حالة الحصار وا 

قانوف عضوي أو قانوف عادي ينظـ نو وفي ظؿ غياب أممـز دستوريا بإتباع نفس األشكاؿ، إال 
مف غير الممكف الحكـ جزما بصحة اإلجراءات، كما أف  ونإحالة الطوارئ أو حالة الحصار ف

كامو في شرعية التدابير ومدى والقضاء العادي عف إبداء أح آنذاؾتغييب المجمس الدستوري 
متيا لمدستور ولمقانوف زاد مف اتساع نطاؽ سمطة الرئيس، إال أننا نمحظ أف إجراءات رفع ءمبل

فيفري  9المؤرخ في  11-91بموجب المرسـو الرئاسي حالة الطوارئ التي سندرسيا الحقا المقررة 
فيفري  14المؤرخ في  11-11إنياءىا بموجب األمر  كما فيفي تقريرىا  ياـ قد تـ احترام1991
 إال، ـ1992( مف دستور 91عمى النحو الوارد في المادة ) ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ1111

                                                           
 1 Jean-Pierre Peyroulou, Histoire de l’Algérie depuis 1988 : II. 1991-1992 : le basculement, Collection : 

Repères, Edition : La Découverte, Paris, France, Année : 2020, Pp : 25 – 38  

، المتضمف رقع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ـ    سبتمبر    المؤرخ في     -  المرسـو الرئاسي   2 
 .    ـ، ص     سبتمبر   ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   ش، عدد 



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

ف المتابعات القضائية التي شرع فييا إالحصار ف نو بالرغـ مف رفع حالةأ إلى اإلشارةانو تجدر 
تبقى  192-91العسكرية بمناسبة إنفاذ مرسـو حالة الحصار  أوالجيات القضائية المدنية  أماـ

، ولـ يشر ىذا األخير إلى وضعية المتضرريف مف منو( 11طبقا لنص المادة ) المفعوؿ سارية
 اإلنفاذ وطرؽ تعويضيـ إداريا أو قضائيا.

ف مف خبلؿ ما سبؽ إيضاحو أف حالة الحصار المعمنة بسبب وجود الضرورة الممحة المتمثمة ويتبي
النظاـ الدستوري لمدولة،  جسيمة عمى اآثار في الخطر الوشيؾ ذا المصدر الداخمي قد رتبت 

، وتدرج القواعد القانونية واالعتداء عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات األفرادحقوؽ وحريات  كانتياؾ
 باختصاصاتو القياـعف  يد القضاء السمطة التنفيذية دوف مبرر، وغؿ سطوةو  توسيع نطاؽ نفوذو 

نظير تفويض السمطة العسكرية مياـ  ،والتأثير عمى العمؿ التشريعي لمبرلماف دوف مسوغ،
وضماف  واألمف وحماية المؤسسات الدستورية والجميورية والمرافؽ العامةاسترجاع النظاـ العاـ 

ارىما وسيرىا االعتيادي بعد ذلؾ، بعد أف ثبت عدـ تمكف السمطات المدنية عف القياـ بيذه استقر 
كما خولت المحاكـ العسكرية التابعة لمقضاء العسكري بصبلحية ، المياـ في الحالة المعتادة

محاكمة مخالفي حالة الحصار مف المدنييف بدال عف المحاكـ العادية، فيما شكمت الصبلحيات 
وحرياتيـ بحيث شممت  األفرادمحدودة الممنوحة لمسمطة العسكرية خطرا مباشرا عمى حقوؽ غير ال

اإلقميـ الوطني دوف استثناء حتى األقاليـ التي لـ تعرؼ مساسا خطيرا والتدابير كؿ  اإلجراءات
 .بالنظاـ العاـ عمى غرار الجنوب الكبير واليضاب العميا

االعتقاؿ اإلداري والوضع في مراكز األمف وكذا الوضع رىف اإلقامة فالتدابير الخطيرة المتمثمة في 
تتـ بغير أوامر القضاء وبعيدا عف  ، كانتالجبرية لؤلشخاص الراشديف أو تدابير المنع مف اإلقامة

رقابتو، وتعد مساسا خطيرا لمحؽ في الحرية وضماف حظر االحتجاز التعسفي وتشكؿ كذلؾ 
 ،دستوريا االمنصوص عميي والحؽ في اختيار موطف اإلقامة لحركةالتنقؿ وا حريةاعتداءا عمى 
مف  ابتداءرا لمتجواؿ ف فرضت حظأف السمطة العسكرية عززت إجراءات الحصار بأخصوصا و 

ر مف جية أخرى تعريضا لمسبلمة الجسدية لمخطكما تعد ىذه اإلجراءات ، ـ1991جواف  2يـو 
جميع مف طرؼ القضاء يمكف أف تمارس فييا االعتقاؿ غير المراقبة فأماكف االحتجاز و 

دوف أف يتمكف حتى باالتصاؿ بأىمو أو محاميو  معنوية في حؽ المعتقؿالجسدية و النتياكات اال
 اإلقامةالممنوع مف  أو اإلجبارية اإلقامةالموضوع قيد  أو إداريامنح المعتقؿ  أفكما ، إلعبلميـ
 األجؿبانقضاء  ألنوشكميا وغير جدي  إجراءيعد  أياـ 11جؿ أالطعف في القرار خبلؿ  إمكانية

وجود مانع  إثباتوفي حالة  إضافياكما لـ يتـ منح المحتجز أجبل  ،يسقط الحؽ في رفعو مف جديد
خبلؿ  عريضة الطعفمف تحرير  لـ يتمكف بسببو كالمرض أو العبلج أو الصدمة النفسية قاىر
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كما ال توجد جية مستقمة عف السمطة العسكرية المخولة بصبلحيات الشرطة  ،اآلجاؿ الممنوحة
عدا السمطة ما المجمس الجيوي لحفظ النظاـالطعف في قرار رفض  أو أماميايمكف رفع التظمـ 

 1طبقا لنص المادة ) المعموؿ بو لدى وزارة الدفاع الوطني العسكرية حسب التسمسؿ اإلداري
التي أقصت األشخاص الممنوعيف مف اإلقامة مف حؽ الطعف  192-91مف المرسـو ( 4الفقرة

 . (اإلداريىذا اإلجراء )التسمسؿ حسب 
غير المحدودة  192-91( مف المرسـو 8الواردة بموجب المادة )صبلحيات التفتيش  أفكـ 

والتي ليبل ونيارا وفي كؿ المحاؿ حتى السكنية منيا وأعوانيـ  الممنوحة لضباط الشرطة العسكرية
، تمس مباشرة بحرمة المنزؿ وبخصوصية األفراد ،يا بعيدا عف الرقابة واإلشراؼ القضائيئيتـ إجرا

 "والمستخدموف الذيف تؤىميـ قانونا السمطات العسكرية المخولة صبلحيات الشرطة" كما أف عبارة
غامضة وغير واضحة مف حيث أف قانوف  111-91( مف المرسـو 1الواردة بنص المادة )

الضباط واألعواف الذيف يحمموف صفة الضبطية أىمية اإلجراءات الجزائية قد حدد حصرا 
القضائية، فبل يمكف لمرسـو تنفيذي أف يمكف السمطة العسكرية مف تأىيؿ مستخدمييا بمنحيـ ىذه 

 .صبلحية المنح أصبلالصفة وىي ال تممؾ 
والحؽ في اإلعبلـ ؽ في االجتماع كما أىدرت حالة الحصار الحريات السياسية المتمثمة في الح

وفي إصدار المنشورات المتضمنة إبداء الرأي وحرية التعبير أو التواصؿ مع الجميور مف خبلؿ 
مع حرماف المواطف مف االطبلع  النداءات العمومية بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة

تقديرية لمسمطة العسكرية بناء عمى بمجرد منح سمطة وذلؾ  ،ومعرفة الحقائؽ كما ىي دوف تزييؼ
، كما مكنت حالة الحصار السمطة العسكرية مف احتجاز توصية لجنة رعاية النظاـ العاـ الوالئية

تستعمؿ لمتحريض  أخرىوسيمة  وأيةومنع ىذه المنشورات ومصادرة وسائؿ الطباعة واالستنساخ 
 وىذا دوف أي أمر صادر عف القضاء المختص. عمى الفوضى

  ( مف المرسـو 9أف الحريات السياسية قد أصيبت في مقتؿ عندما منحت المادة ) كما
نشاطات الجمعيات  مف توقيؼ السمطة العسكرية المكنة بموجب مرسـو تنفيذي 91-192

واألحزاب السياسية عندما يقـو قادتيا أو أعضاؤىا بأعماؿ مخالفة لمقوانيف السيما القانوف المتعمؽ 
( منو التي تنص 41وأشارت حصرا إلى نص المادة ) 11-29طابع السياسي بالجمعيات ذات ال

عمى "أنو يجوز لموزير المكمؼ بالداخمية طمب الحؿ القضائي لمجمعية التي تصدر ضدىا 
 ( مف القانوف 44عمما أف المادة )مف ىذا القانوف"،  44اإلجراءات المشار إلييا في المادة 

عف طريؽ القضاء بتوقيؼ نشاط الجمعية أو غمؽ محميا تشير إلى أف استصدار حكـ  29-11
وىو ما يخؿ بمبدأ تدرج القواعد إذا تـ خرؽ القوانيف أو وجد خطر وشيؾ لئلخبلؿ بالنظاـ العاـ"، 
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القانونية فبل يمكف لبند في مرسـو رئاسي أف يعدؿ نصا قانونيا صادر عف البرلماف أو يعطؿ 
اعتداء عمى اختصاصات البرلماف التشريعية وانتياكا لوالية القضاء العمؿ بو أو يقيده وىو ما يعد 

 في حؿ الجمعيات ذات الطابع السياسي.
بأىـ مبدأ ديمقراطي وىو التمثيؿ االنتخابي  192-91( مف المرسـو 11ىذا وقد مست المادة )

ة بعيدتيـ المتمثؿ في حصانة ممثمي الشعب المنتخبيف مف التعرض ليـ في أداء أعماليـ المقترن
باعتبارىا مف األعماؿ السيادية  االنتخابية والتداوؿ عمى سمطة اتخاذ القرار الوطني أو المحمي

، بحيث سمحت مقتضيات ىذه المادة لمحكومة بتوقيؼ أو حؿ المجالس الشعبية المحمية لمشعب
قامت ىذه  المنتخبة واستبداليا عند الضرورة بمندوبيات تنفيذية مشكمة مف موظفيف عاميف، إذا

 .المجالس المنتخبة بإفشاؿ عمؿ السمطات أو عرقمة سير المرافؽ العامة أو مست بالنظاـ العاـ
المتعمقة برقع القيود والتضييقات  192-91( مف المرسـو 11والحاؿ أف المشرع بموجب المادة ) 

 شرع فييا فقط، مستثنيا المتابعات القضائية التي بمجرد رفع حالة الطوارئ التي يدخميا المرسـو
غفؿ تسوية وضعية حاالت توقيؼ أو حؿ المجالس المحمية المنتخبة بموجب الصبلحية أيكوف قد 

( تنص عمى رفع التدابير والتضييقات 11فإذا كانت المادة ) ،( سالفة الذكر11الممنوحة بالمادة )
خبة أو المندوبيات بمجرد اإلعبلف عف انتياء حالة الحصار فما ىو مصير المجالس المحمية المنت

البمدية المعمقة أو المحمة خبلؿ فترة الحصار والتي أصبحت في عيدة الموظفيف عمما أف 
يخمؽ  أفـ األمر الذي مف شأنو 1991جواف  11االنتخابات المحمية تـ إجرائيا مسبقا في 

 .رفع حالة الحصار أحكاـوضعية غير قانونية عند تطبيؽ 
سمطة تقدير واسعة في إعبلف حالة الحصار وتحديد نطاقيا اإلقميمي  واعتبارا أف لرئيس الجميورية

مف المفترض أنيا تتطمب مف  ىذه المكنةف إنو ومع ذلؾ فأ، إال آنذاؾالذي شمؿ ربوع الوطف 
، وقياسا عمى ذلؾ فاف تحميؿ مضموف النصوص القانونية حيث المبدأ حًدا أدنى مف التحكـ

سقاطيا عمى وقائع الظرؼ ومبلبساتو تبدو غير متناسبة إطبلقا المنظمة إلعبلف حالة الحصار  وا 
( 1أف المادة )أكثر حماية لممواطنيف، ذلؾ  في ظؿ وجود إمكانيات وحموؿ قانونية ممكنة أخرى

يمكف تحميميا  ـ المتضمف تقرير حالة الحصار1991جواف  1المؤرخ في  192-91مف المرسـو 
لنظاـ ا استعادة...)حصارف المحتمؿ أف تبرر حالة الكنص يحدد الشروط القانونية التي م

القانوف كأداة سمطوية غاشمة  ستخداـما يعني إمكانية ا( ...بكؿ الوسائؿ القانونية والتنظيميةالعاـ
باستخداـ حد أدنى ىو سمة لئلشراؼ العادي ومعالجتو التأىيؿ القانوني لموضع الواقعي  أف ذلؾ

 متغير مف التحكـ.
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 الثاني: في ظل حالة الطوارئ.المطمب 
كمفيـو  ليس ليا صمة أساسية بالحرب التيإلى حالة الحصار  مفيوميا فيتشير حالة الطوارئ 

 اندالعمؤشرات  أوالخارجي مف طرؼ العدو،  ءمستقؿ، ونعني ىنا الحرب المقترنة باالعتدا
بيف الظروؼ مجاؿ ب ولكنيا تستند إلى استيعا الداخمية كما شرحناىا سمفا، األىميةالحرب 

  .الذريعة المميزة حددهتالحرب حالة االستثنائية و 
، أو في (1)عف انتياكات خطيرة لمنظاـ العاـ إما في حالة الخطر الوشيؾ الناجـ وىذه الحالة تسري

منح  وبموجبيا يتـالعامة،  كارثةال األزمة أو طابع حالة األحداث التي تمثؿ بطبيعتيا وخطورتيا
مع توحيد  شرطة استثنائية صبلحيات المعني بإنفاذ الحالة النطاؽ الجغرافيفي  المدنيةالسمطات 

 .التدابير األمنية االستثنائية والصارمة
 وفي ظؿ عدـ وضع قانوف عضوي لتنظيـ حالة الطوارئ كما ينص عميو الدستور في مادتو  
 اإلقميميلممثؿ الدولة في النطاؽ  منح الخيارالفقرة الثالثة(، فاف معالمو لف تكوف بعيدة عف  98)

وفي الوقت المعنية حظر تنقؿ األشخاص أو المركبات في األماكف ب الوالي( أو)وزير الداخمية 
، وكذاالمحدد بم مع  ،مناطؽ حماية أمنية يتـ فييا تنظيـ إقامة األشخاصوضع  وجب مرسـو

كمًيا أو جزئًيا عمى أي شخص يسعى إلى عرقمة عمؿ السمطات  منطقة الطوارئحظر اإلقامة في 
المناطؽ  تحدد ، ويمكف أف تكوف الصرامة في التنفيذ توزيعية بحيثالعامة بأي شكؿ مف األشكاؿ

في ممثؿ الدولة كأف يأمر  ومناطؽ تمغى منيا تدابير معينة، التي يمكف فييا تنفيذ تدابير إضافية
التجمع والتجمير كالمرافؽ الرياضية، كما يمكف أف تحظر ماكف غبلؽ مؤقت ألإىذه المناطؽ ب

تغذي التي مف المحتمؿ أف تثير الفوضى أو  االعتصامات االجتماعات عمى أساس عاـ أو محدد
وغيرىا مف ، (2)وذخيرتيا المرخصة والمعمومة األسمحةمر بتسميـ ؤ أف ت استمرارىا، كما يمكف

 الحصار.اإلجراءات المشابية لتدابير حالة 
يتـ اإلعبلف عف حالة الطوارئ بشكؿ ينطوي بانتظاـ عمى تحوؿ االختصاصات بعيًدا عف السمطة 
التشريعية والسمطة القضائية نحو السمطة التنفيذية مف ناحية، وتقميص الحقوؽ المدنية والسياسية 

مف أي وقت لؤلفراد مف ناحية أخرى، ومنذ أف أصبحت األنشطة اإلرىابية أكثر أىمية وخطورة 
ومع ذلؾ لـ يدرجيا المشرع الدستوري ، مضى فقد غدت مف بيف أسباب إعبلف حالة الطوارئ

 (.98ضمف مقتضيات المادة )
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ىي مجاؿ البحث عف الذريعة بعد اليجمات اإلرىابية  حالة الطوارئالعوامؿ التي تحدد إعبلف ف
نفاذىا بإع ةتسمح لمحكومالطوارئ التي قانوف ما إذا كانت أحكاـ  وبالخصوص، المميزة بلنيا وا 

إرىابي  ىجـوالحكومة عمى فعؿ قد يؤدي رد ، إذ فعالة في منع وقوع حوادث إرىابية في المستقبؿ
أخرى، إرىابية ىجمات حداث إلى تقميص الحقوؽ المدنية والسياسية التي قد تكوف بدورىا سبًبا إل

زاد  جغرافي ما وخبلؿ فترة زمنية معينةفي نطاؽ اإلرىابية  يجماتعدد ال ارتفعكمما  وبالتالي
ترتيب حالة الطوارئ، لكف ستحاوؿ السمطة العامة تبلفي إنفاذىا خبلؿ المواعيد السياسية  احتماؿ

 .واالنتخابية الفاصمة لما لذلؾ مف أثر بميغ عمى توجيات الناخبيف المحمييف أو الوطنييف
المزيد مف رد الفعؿ تماشى مع يداث اإلرىابية فإف المزيد مف األح والحرياتالحقوؽ أما ما تعمؽ ب
 الردع التي سرعاف ما تتحوؿ إلى قمع متبادؿ، وىو ما يرسي معادلة توازف الحكومةمف طرؼ 

 فالحكومة إذا ما جعمت اليجـو اإلرىابي ىو الذريعة المميزة واعتمدتو كسبب إلعبلف حالة الطوارئ
 مف مستويات القمع. ترفع فإنيا مجبرة عمى أف

استدعاء  ألف ،إلى حوادث إرىابية إضافيةالزيادة في مستويات القمع  وتكتمؿ الدائرة عندما تؤدي
، عمى الرغـ مف في الغالب إلى زيادة مستويات القمعأحكاـ الطوارئ الدستورية في الدولة يؤدي 

عبء وضع، كما قد تصبح حالة الطوارئ عالة و أف أحكاـ الطوارئ ال تسمح دائًما بمثؿ ىذا ال
عمى الدولة مف حيث ضرورة االستمرار في تبرير سريانيا أماـ الرأي العاـ الداخمي والخارجي عمى 

، فقد أصبحت الدوؿ التي تعتمد حالة الطوارئ الطويمة األمد كنظاـ لمحياة العامة عرضة (1)السواء
ليست ىي  طوارئحالة الالتدابير المتخذة خبلؿ لبلبتزاز والتدخؿ في شؤونيا الداخمية، كما أف 

 لمجرائـ اإلرىابية في غالب األحياف. دائـالعبلج ال
بمعالجة األحداث فيما يتعمؽ  وتنظيمو الطوارئقانوف أحكاـ دستور الطوارئ و فعالية قياس إف 

يجب مراعاتيا  جوىريةمسألة  فالتناسب ،حد كبيرإلى  مقترنة بياجس عدـ التناسبتكوف  اإلرىابية
فطالما أف اإلرىاب األنشطة اإلرىابية،  مواجية عند محاولة التأكد مف فعالية أحكاـ الطوارئ في

الجيات الفاعمة المحضرة مف طرؼ  واألىداؼوسائؿ ال يرتبط بكؿكما رأينا في الفصؿ التمييدي 
غرض الجريمة تمييز وسيمتيف عمى األقؿ في يجب  في إطار مشروع إجرامي، فإنو ذات الصمة
وتتمثؿ في  واألخرى غير مباشرة:وتتمثؿ في استخداـ العنؼ المباشر، واحدة مباشرة اإلرىابية: 

كما انو غالًبا ما يجب تمييز اإلرىاب المحمي الداخمي عف اإلرىاب العابر ، ترىيب الجميور
تختمؼ اعتماًدا لمحدود، ذلؾ أف حالة الطوارئ مرتبطة بفعالية سياسات مكافحة اإلرىاب التي قد 
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عمى ما إذا كنا نتعامؿ مع اإلرىاب المحمي أو الدولي، عبلوة عمى ذلؾ فاإلرىاب العابر لمحدود 
وطرؽ استجابة الحكومة لو مقترنة بعدد مف العوامؿ الخارجية العابرة لمحدود ىي أيضا والتي تكوف 

ة المتصورة لحالة الطوارئ قد منعدمة إلى حد كبير فيما يتعمؽ باإلرىاب الداخمي، ومنو فاف الشرعي
تكوف أيًضا دالة عمى ما إذا كاف اإلرىاب محمًيا أو دولًيا، كما تجدر اإلشارة إلى أف عامؿ 

لمعمؿ اإلرىابي عادة ما يكوف دقيقا جدا بحيث يجعؿ مف تحديد النطاؽ الزمني لفرض التخطيط 
 وع اليجمات.حالة الطوارئ تحديا حاسما لؤلجيزة األمنية خاصة في استباؽ وق

دستور التي الاألحكاـ الموجودة في  والذي يعني دستور الطوارئ فحالة الطوارئ مصدرىا ىو
نوع الحادث الذي يبرر يحدد الطوارئ  توردسالحاالت االستثنائية، فمف المفترض أف تتعامؿ مع 

الموافقة عمى مثؿ لى الذيف يحتاجوف إ فاعميفوال وذلؾ بقياس مستوى التيديد حالة الطوارئإعبلف 
وكذا الحدود ، الحالة، واالختصاصات اإلضافية التي تتمتع بيا الحكومة في إطار ىذا اإلعبلف

 .لئلنفاذالقصوى لموقت والنطاؽ الجغرافي 
وعميو فاف كاف مستوى التيديد مرتفع ومستوى القيود المفروضة عمى الحقوؽ والحريات كتكاليؼ 

وارئ منخفضة، فاف السمطة العامة ستتخذ مف ىذا المعيار غير مباشرة لئلعبلف عف حالة الط
مف سمطاتيا التقديرية  ويعزز سيزيد ألف ذلؾ حالة الطوارئ،لئلعبلف عف  معقولةالمتصور ذريعة 

 ، وبالتاليوىي فوائد لصالح السمطة التنفيذية الدستورية األخرىمؤسسات الويسمح ليا بتجاوز 
اإلرىابية بشكؿ عقبلني كذريعة لتنفيذ سياسات قد تكوف أف تستخدـ اليجمات  ةيمكف لمحكوم

القيود حتى لو كانت  اقائم ىذا التصور يبقىوتجدر اإلشارة إلى أف  مع دستور السمـ، متعارضة
عدد اليجمات فاف  ، وبالتاليغير فعالة لمكافحة اإلرىاب والحرياتالحقوؽ  عمى أو التضييقات

العوامؿ  يى ضحايا والخسائرمف حيث عدد ال ة آثارىاوجسام اإلرىابية باإلضافة إلى شدتيا
 الجوىرية لتحديد خيار رئيس الجميورية.

اإلرىابية قد يكوف بشكؿ أكثر عدواني كمما تأثرت  والتيديدات الحكومة لميجمات استجابةإال أف 
بتوجيات الرأي العاـ الذي يشكؿ الوعاء االنتخابي في المواعيد السياسية، وبالتالي فاف تحديد 

تغير مستوى التيديد اإلرىابي يجعؿ  إذ أفموقؼ ثابت بشأف مكافحة اإلرىاب أمر حيوي لمحكومة 
دؿ، فإذا انخفض ىذا المستوى يصبح األفراد في حاجة إلى العبلقة بيف الحرية واألمف عبلقة تبا

ذا ارتفع مستوى التيديد يكوف األفراد عم ، كما (1)ى استعداد لمتفريط في جزء منيااستعادة حرياتيـ وا 
قد تكوف فليس رد الفعؿ الوحيد المحتمؿ لمحكومة عمى األحداث اإلرىابية حالة الطوارئ إعبلف أف 
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صبلحيات الموسعة اإلضافية وبالخصوص في تحتاج إلى بعض ال اإلرىابمقتنعة بأنيا لمكافحة 
، أو ألغراض االستخداـ العسكري ألوقات الطوارئ فقطالمخصصة  المجاؿ األمني واالستخباراتي

التيديدات اإلرىابية كذريعة الكتساب المزيد مف  الحكومة تستخدـقد  أشرنا إليو سمفاكما ىو  أو
 لجعؿ ىذه االختصاصات دائمة. الصبلحيات التقديرية

قؿ سي أكثر شموالً تشريع ىذا الكمما كاف ف ،تمرير تشريع مكافحة اإلرىابتمجأ الحكومة إلى قد  كما
يكوف تشريع مكافحة اإلرىاب بديبًل عف س ، وعميوفي المستقبؿ حالة الطوارئاحتماؿ استدعاء 

 1111لغاءه حالة الطوارئ في حالة الطوارئ وىو نفس توجو المشرع الجزائري بعد إإعبلف 
وتعديؿ قانوف مساىمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج 

 .(1)الحاالت االستثنائية
المرجوة بتكاليفيا ومنافعيا، فتقـو أجيزة  والنتيجةلذريعة المميزة ا أما ما يخص العبلقة السببية بيف 

دستورية والمحاكـ العادية والمنظمات الحقوقية والمعارضة السياسية المعايرة في الدولة )المحكمة ال
باالىتماـ بمعالجة بعد ىجـو إرىابي  حالة الطوارئبمجرد استدعاء وفقياء القانوف والمحاموف( 

حالة ف فإ لتأثيرات الفورية:فيما يتعمؽ باف بعيدة:التأثيرات الفورية وال وىنا يجب التمييز بيف آثارىا،
ويستمر ىذا التقييد حتى بعد رفع  الحقوؽ حرية ممارسةتـ فيو تمف المستوى الذي  يدستق الطوارئ

تغييرات في  حالة طوارئألي  لبعيدةتشمؿ اآلثار او  الحالة وفقا لمبدأ "التعود عمى االنتياؾ"،
تبع وت ،وتعزيزىا المبانيالمنشآت و اإلشراؼ عمى و  ضبط الحراسةإذا تـ ف طبيعة الجريمة اإلرىابية،

 ادت اليقظة العامة فمف المرجح أف يغير اإلرىابيوفدز وا   نشاط الكياف اإلرىابي ومحاولة اختراقو،
منشأة اقتصادية حساسة وقت مياجمة ف، لصعوبة تحقيؽ األىداؼ بخسائر بسيطة سموكيـ بعقبلنية

خفاؽ في حالة الطوارئ قد يكمؼ الكياف اإلرىابي خسائر معتبرة في صفوفو، كما ترتفع نسبة اإل
قد يغير  ما يعني أنو تحقيؽ اليدؼ، مقارنة مع حالة اليجـو عمييا خارج حالة الطوارئ،

 (2)خططيـ عندما تتغير السياساتمشروعيـ و اإلرىابيوف أىدافيـ بعقبلنية بداًل مف التخمي عف 
 حفاظا عمى بقاء الكياف واستمرار المشروع.

                                                           
فيفري    المؤرخ في    -  تضمف رفع حالة الطوارئ، واألمر ـ الم    فيفري    المؤرخ في    -  أنظر األمر  1
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   ة بتاريخ ، الصادر   ، السنة   حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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اإلرىابي يعني أف التغيرات في تكاليؼ بعض األنشطة االختيار العقبلني لمسموؾ  تحميؿكما أف 
حالة الطوارئ مف تكاليؼ أنماط معينة كتعزيز إذا زادت ف ،اإلرىابية يجب أف تؤخذ في االعتبار

أقؿ  نسبيافإف األساليب األخرى تصبح  الحراسة ووضع نمط اليقظة واالستجابة بقوة تدخؿ سريعة
الحماية لمجموعة مستيدفة  عزيزأف ت :عمى سبيؿ المثاؿف ،وفتوقع أف يمجأ إلييا اإلرىابييتكمفة و 

وقوى األمف  دى باإلرىابييف إلى االنتقاؿ إلى مجموعة أخرى مثؿ الجيشسيؤ واحدة مثؿ المسؤوليف 
فيما  وىو واضح مف خبلؿ التجربة الجزائرية في محاربة اإلرىاب، أما ما تعمؽ برد فعؿ الحكومة

سموؾ اإلرىابييف العقبلني سيكوف بالتركيز عمى امتصاص  مي فافىجوميا االنتقايتعمؽ بآثار 
المخطط ليا ليتـ تنفيذىا  سينقموف زمنيا ىجماتيـف اإلرىابيي االنتقاـ بدال مف الرد عميو، بمعنى أف

 نظرا الرتفاع التكاليؼ. الوقت الحاضر  بدال عففي المستقبؿ 
األنشطة اإلرىابية أكثر  بحيث تكوف عمى الخط تبقى المخاطرة الكبيرة في دخوؿ العنصر الدولي

البحث عف زيادة النشاط في مكاف آخر إلى  الببلد المجاورة، مما يدفع الكياف اإلرىابيتكمفة في 
حالة الطوارئ أو تسميـ قد يؤدي إعبلف ف ،(1)دإحداث عوامؿ خارجية في عبور الحدو  مف خبلؿ

إلى استفزاز  ـ معمومات إستخبارية إلى البمد المجاورأحد اإلرىابييف الممقى عمييـ القبض أو تقدي
عمى مثؿ ىذه اإلجراءات مف خبلؿ تنفيذ ىجمات مخططة في وقت أقرب مما كاف  رداإلرىابييف لم

، وىو ما ينطبؽ عمى االعتداء اإلرىابي المخطط لو قبؿ اليجـو عمى مخطًطا لو في األصؿ
 .ـ1114جانفي  12في  "ليزيإ"والية  "بعيف اميناس" لمغاز "تيقنتوريف"منشأة 

محتمؿ ليجمات معينة مخطط ليا ضمف المشروع اإلرىابي بيجمات فيما يتعمؽ باالستبداؿ الأما  
مف استخداـ  يامكنتتحوؿ االختصاصات إلى السمطة التنفيذية التي الطوارئ  ةحالفإف ، بديمة

يف عف الجناة المحتمم وتعقب مراقبةلمسح و  الوسائؿ العسكرية المتاحة وبالخصوص التقنية منيا
يجعؿ اليجمات يكشؼ عف طبيعة المخطط اإلرىابي مسبقا، و  ، األمر الذي مف المرجح أفكثب

وتشكؿ تحديا عالي القيمة  اإلرىابية الكبيرة والمعقدة أكثر صعوبة وبالتالي أكثر تكمفة لئلرىابييف
، األمر الذي يدفع فة مف جميع النواحيمما يدفع اإلرىابييف إلى البحث عف األىداؼ األقؿ تكم

 .(2)تدريجيا الكياف اإلرىابي إلى االنكشاؼ الجزئي أو التاـ ما يسيؿ مف احتوائو أو القضاء عميو
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 الفرع األول: إقرار حالة الطوارئ بموجب الدستور.
 إف حالة الطوارئ ُصممت أصبل الحتواء "الجماعات المتمردة" التي ليا امتداد شعبي ما 
أو إيديولوجي يمس شريحة واسعة مف األفراد، بالعمؿ عمى كسر شوكتيا عسكريا ومتابعة 

منيا وقضائيا ومف ثمة تحديد نفوذىا ودفعيا لمتفاوض مع الحكومة حوؿ الحدود العممية أأعضاءىا 
بالتالي فيي موجية إلى "عدو المعقولة لتمثيميا وتحوؿ نشاطيا إلى ميداف المطالبة السياسية و 

، وكما رأينا سمفا فيي إجراء استثنائي بتعاوف األجيزة فيما بينيا يمكف نظريا تدجينو مي" محدودداخ
يقضي بتعزيز صبلحيات الشرطة ويمنح السمطات المدنية سمطات استثنائية، وال يمكف استدعاءىا 

لمببلد إال في حالة وقوع مساس خطير بالنظاـ والسكينة العامة أو االعتداء عمى األمف الوطني 
، وحدد الدستور حدىا الزمني األقصى ( منو 98وفؽ نص المادة ) الحالي كما ىو الحاؿ اليـو

 إطار ىذا الفصؿ في في مسبقا أشرنا إليياالتي  واآلليات( يوما وبنفس الشروط 41بثبلثيف )
نو في التجربة الدستورية أ، والحاؿ مف المبحث الثاني الخاص بحالة الحصار األوؿالمطمب 

 ف ترتيب الحاالت االستثنائية الوارد في دستور الطوارئ ال يعني إطبلقا ضرورة مراعاتوإلجزائرية فا
( يضع 111( إلى )98ف الترتيب الوارد بنص المواد مف )أل ،مف طرؼ صانع القرار االستثنائي

مة وأخيرا حالة الطوارئ في المقدمة لتمييا حالة الحصار ثـ حالة االستثناء ثـ حالة التعبئة العا
وع ـ بتعميؽ العمؿ بالدستور نظرا لوق1924 أكتوبر 9 والواقع أف الجزائر بدأت في حالة الحرب،

بعد االنقبلب عمى  ـ1925جواف  19اعتداء خارجي عمى الوطف، وتبله توقيؼ العمؿ بو في 
الصييوني  بمناسبة العدوافـ 1928إعبلف التعبئة العامة في جواف  ، ليتـآنذاؾنظاـ الحكـ السائد 

إعبلف حالة عمى الببلد العربية واستعداد الجزائر لموقوؼ إلى جانب داعمي ثورة التحرير، ثـ 
عادة  بمناسبة الكارثة الطبيعية ـ1921في المحددة إقميميا الحصار لغرض ترتيب اإلغاثة وا 
الجيش باستعادة األمف والنظاـ  ـ بتكميؼ1922 أكتوبر، لتمييا وضعية غير دستورية في اإلعمار

غير معمنة بمرسـو غير منشور عمى  (1)بعض الفقو حالة حصار اعتبرىاالعاـ ببعض المدف 
ـ بموجب المرسـو الرئاسي 1991جواف  5يتـ بعدىا إعبلف حالة الحصار في ل الجريدة الرسمية،

، ثـ ـ1991مبر سبت 11المؤرخ في  442-91ليتـ رفعيا بموجب المرسـو الرئاسي  91-192
ـ لتمدد حالة 1991فيفري  9المؤرخ في  11-91بموجب المرسـو الرئاسي حالة الطوارئ  أعمنت

ـ إلى غاية صدور 1994جانفي  2المؤرخ في  11-94الطوارئ بموجب المرسـو التشريعي 
ف ترتيب إ، وبالتالي فـ المتضمف رفع حالة الطوارئ1111فيفري  14المؤرخ في  11-11األمر 

                                                           
1
 Myriam Aït-Aoudia, Des Émeutes À une crise Politique : Les Ressorts De La Politisation Des 

Mobilisations En Algérie En 1988, De Boeck Supérieur« Politix »,  Année : 2015, Volume : 4 № : 112, Pp : 59 

– 82  



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

نما  الحاالت االستثنائية الوارد في نصوص الدساتير الوطنية غير ممـز لصانع القرار االستثنائي وا 
    .األخيرليذا  يخضع األمر لمسمطة التقديرية

فإننا نجد  ،أما مف ناحية عقيدة الحرب المتأصمة في صانع القرار االستثنائي ومنو حالة الطوارئ
الشعب الجزائري حر ومصمـ عمى البقاء حرا، وما بثبت  أف :ديباجة الدستورمف خبلؿ تحميؿ 

ذلؾ ىو حمقات التاريخ الوطني الممتدة والمتصمة بالكفاح والجياد والحروب التحريرية والمقاومة 
الضروس لبلحتبلؿ وتجند الشعب والتضحيات الجساـ والمصير الجماعي في كنؼ الحرية، واف 

والتمسؾ الثابت بوحدتو وىو يناضؿ في سبيؿ الحرية  الشعب عاـز عمى تحقيؽ انتصارات مصيرية
قامةوالديمقراطية  العدالة االجتماعية، ويثني عمى مساىمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة  وا 

ف الدولة عازمة عمى تمكيف الجيش مف أو  ،اإلرىاب والحفاظ عمى الببلد مف كؿ خطر خارجي
ف الجزائر ممتزمة بالقضايا أو  االستقبلؿ ووحدة الببلد،القدرات المطموبة لمدفاع عف السيادة وحفظ 

مف بيف  األمر الذي يؤكد أف الجزائرييف ىدفيـ، العادلة في العالـ عمبل بمبادئ ثورة أوؿ نوفمبر
قامة العدؿ وضماف السبلـ الداخميأمور أخرى  الدفاع  أسباب وتوفير تكويف اتحاد أكثر كماال وا 

عمى إمكانية  كذلؾ ينصكما رأينا سابقا بؿ إف الدستور  لداخمي،ضد العدو الخارجي وا المشترؾ
 وأف القانوف يعاقب بصرامة عمى الخيانة والتجسس حسب الظروؼ االستثنائيةتقييد بعض الحقوؽ 

جباريةواف التزاـ المواطف تجاه الوطف  ،ضد أمف الدولةالمرتكبة الجرائـ  جميعو  والوالء لمعدو  وا 
 و واجب مقدس ودائـ.المشاركة في الدفاع عن

)الحمقات  والغزو)اإلرىاب(،  والتمرد : لمحرب،عمى إشارات متعددة الجزائرلذلؾ يحتوي دستور  
 ويعزو لمجيش دور، واالضطرابات السياسية )الحراؾ، العنؼ، التطرؼ، الفتنة...(، المتصمة(

تحديد نطاؽ  خبلؿ مع قبوؿ مبدأ الحرية مقابؿ األمف مف الدولة والشعب،اإلشراؼ عمى حماية 
ـ عمى العدو 1924الحقوؽ والحريات، ومنو فقد اجتمعت حرب التحرير وحرب رد االعتداء في 

وكذا الحرب ضد االضطرابات المدنية  الخارجي مع الحرب عمى اإلرىاب ضد العدو الداخمي
خرى بطريقة أو بأ أوجدتو البريئة منيا والموجية، والحرب ضد األطماع والدسائس األجنبية، 

خريج حرب التحرير الجزائري ، اتخذه صانع القرار سياقا عقائديا يمكن وصفو بأنو يشبو الحرب
تبرر رد فعمو الصاـر أماـ األزمات  ـ كعقيدة مطمقة لمحفاظ عمى االستقبلؿ1921الوطنية منذ 

  ومضموف حالة الطوارئ ىو أحد أوجو ىذه العقيدة المتأصمة. التي مرت بيا الدولة الوطنية،
 الفرع الثاني: مضمون حالة الطوارئ وأثرىا عمى الحقوق والحريات.

ـ 1991 فيفري 9المؤرخ في  11-91الرئاسي أعمنت الجزائر حالة الطوارئ بموجب المرسـو 
شرنا إلييا في الفصؿ أاألمنية التي الطوارئ في ظؿ الظروؼ السياسية و المتضمف إعبلف حالة 
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لغاء االنتخابات التشريعية التي 1991جواف  5والتي جاءت متصمة مع أحداث  التمييدي ـ، وا 
ـ، وتزامنت كذلؾ في إعبلف رئيس الجميورية استقالتو 1991ديسمبر  12أجري دورىا األوؿ في 

ـ بعد انييار المعسكر المؤيد لو 1991ـ والتي كانت متوقعة منذ جواف 1991جانفي  11في 
الوطني الذي تـ ـ ورئيس المجمس الشعبي 1991جواف  5كومة المقاؿ في المتمثؿ في رئيس الح

ـ المتضمف حؿ المجمس 1991جانفي  1المؤرخ في  11-91حمو بموجب المرسـو الرئاسي 
س المجمس الشعبي يرئيس الجميورية قد استشار رئ أف تأشيراتوالشعبي الوطني، والذي ضـ في 

و الطرح الذي نفاه رئيس المجمس الشعبي الوطني وىقرار الحؿ الوطني ورئيس الحكومة في 
التي تمنح رئيس  ـ1929( مف دستور 111، كما استند الرئيس في قراره إلى نص المادة )آنذاؾ

الجميورية صبلحية حؿ المجمس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبؿ أوانيا عمى أف 
والمادة بيذه الصيغة التناظرية تعني انو يستوجب تجرى ىذه األخيرة في أجؿ أقصاه ثبلثة أشير، 

إجراء انتخابات تشريعية في جميع األحواؿ في أجؿ أقصاه ثبلثة أشير حتى في حالة حؿ 
جده لـ نالمجمس الشعبي الوطني، والحاؿ انو باالطبلع عمى مرسـو حؿ المجمس الشعبي الوطني 

نو لف أـ 1991جانفي  1اف يعمـ مسبقا قبؿ يشر إلى ىذا اإلجراء الدستوري ما يعني أف الرئيس ك
مع  (1)نو يقبؿ التعايشأوبالخصوص بعد إعبلنو صراحة  يبقى عمى رأس ىـر السمطة التنفيذية

ف مستقبؿ المؤسسات الدستورية أ، و ـ1991ديسمبر  12رضة في حالة فوزىا بانتخابات االمع
، وىو األمر البيف مف ـ1929ور واء دستلتحت  األمرومنيا البرلماف لف يعود كما كاف عميو 

المجمس  إقامةـ المتضمف 1991جانفي  11المؤرخ في  لؤلمف األعمىخبلؿ إعبلف المجمس 
( عضوا 21مشكمة مف )( منو إنشاء ىيئة استشارية وطنية 2والذي جاء في الفقرة )لمدولة  األعمى

تكمؼ بمساعدة المجمس األعمى لمدولة في أداء ميامو وتحت سمطتو وتقديـ االقتراحات المساعدة 
عمى استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات والنظاـ الدستوري سيرا عاديا، 
لة عمى أف يدرس القضايا ذات الطابع التشريعي التي يمكف أف يعرضيا عميو المجمس األعمى لمدو 

فيفري  1المؤرخ في  49-91 ويتخذ مف مدينة الجزائر مقرا لو، وفقا لمقتضيات المرسـو الرئاسي
، وىو ما يعني (2)ـ المتعمؽ بصبلحيات المجمس االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو وعممو1991

 .عمميا تأسيس مجمس تشريعي انتقالي موضوع تحت سمطة السمطة التنفيذية

                                                           
1
 Lounis Aggoun, Jean-Baptiste Rivoire, 12 - Janvier 1992 : les coulisses du coup d’État, Dans Françalgérie, 

crimes et mensonges d’États, Collection : Poche - Essais, Éditeur : La Découverte, Paris, France, Année : 2005, 

Pp : 240 - 258  
ـ المتعمؽ بصبلحيات المجمس االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو     فيفري   المؤرخ في     -  المرسـو الرئاسي  2

 .   ـ، ص     فيفري   ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   عدد ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، وعممو
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دعا إلى اإلضراب العاـ والعصياف المدني والفائز في الدور األوؿ مف كما تـ حؿ الحزب الذي 
أيدتو  ـ1991مارس  1بتاريخ بحكـ إداري صادر  سمفا كما رأيناقضائيا االنتخابات التشريعية 
مف منتسبيو ومناضميو المسمحيف بقيادة  اإال أف عدد ،ـ1991أفريؿ  12المحكمة العميا بتاريخ 

المكنى "الطيب األفغاني" محارب سابؽ في أفغانستاف وعضو في الحزب المحؿ "عيسى مسعودي" 
عمى ثكنة " قمار" واستولوا عمى أسمحة  ـ1991نوفمبر  19-12ليمة  قاموا بيجـو إرىابي كبير

 اإلرىابيةبينما اختار قادة آخروف مف الحزب الدخوؿ في تنظيـ الجماعات ، (1)وقتموا عسكرييف
عمى النقيض قامت فعاليات المجتمع و ، (2)ـ1991في جواف  العاـ اإلضرابمباشرة بعد انتياء 

 ما يسمى "لجنة إنقاذ الجزائر" إنشاءب إلى البرلماف ومنو إلى السمطةرضة لوصوؿ الحزب االمع
واالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف واالتحاد الوطني لممؤسسات  مف تنظيمات حركات نسوية المشكمة 

ونقابات إدارية، ونقابات مؤسسات خاصة، ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية مثؿ العمومية، 
التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية وغرىا مف فعاليات المجتمع المدني، والتمست في بيانيا 

نقاذ ـ تدخؿ الجيش الوطني الشعبي إلنقاذ الديمقراطية1991ديسمبر  41المنشور في  الببلد  وا 
، وعميو يتبيف مسار التدرج في استعماؿ العنؼ مف طرؼ قيادييف (3)قراطيو الثي ـالحك براثف مف

االعتصاـ إلى  وأعضاء ومتعاطفيف تابعيف لمحزب المحؿ باالنتقاؿ التدريجي مف اإلضراب إلى
 اإلرىاب. وأخيرا إلىالعصياف إلى العمؿ المسمح  االضطرابات األىمية إلى

( مف 1الفقرة  112( و)22( و)2الفقرة81):شيرات الموادوقد أسس إعبلف حالة الطوارئ عمى تأ
أف رئيس ـ تنص عمى 1929( مف دستور 1الفقرة 112والحاؿ أف المادة )ـ، 1929دستور 

ىذه المادة لـ  الجميورية يمارس السمطة التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانوف، عمما أف
، كما لـ يتـ المتضمف تقرير حالة الحصار 192-91يتـ التأشير بيا ضمف مقتضيات المرسـو 

وفي تقديرنا أف التأشير ـ عكس مرسـو حالة الحصار، 1929مف دستور  (28التأشير بالمادة )
باعتبار أف دستور حالة الطوارئ يتعمؽ ( مف الدستور ليس في محمو 1الفقرة  112بالمادة )

حؽ في إعبلف الديكتاتورية لفترة بمعالجة وضع استثنائي داىـ وخطير بمنح رئيس الجميورية ال
ومف بيف صبلحياتو اتخاذ التدابير واإلجراءات المبلئمة إلعادة الوضع إلى حالو االعتيادي  معينة

ومنيا إصدار المراسيـ المنظمة لسرياف حالة الطوارئ والتي تخرج عف نطاؽ السمطة التنظيمية 
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 Hamiti Sid-Ali, Le terrorisme islamiste en Algérie : des premières cellules clandestines à l’Organisation 

d’Al-Qaïda au Pays du Maghreb Islamique, Revue Algérienne des Sciences Humaines et Sociales, Année : 
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لما )السمـ(  التنفيذية في الوضع االعتياديالخاصة بإصدار المراسيـ  (1-112)المنوه بيا بالمادة 
كما أف المشرع الدستوري ضمف مقتضيات ، تقييد الحقوؽ والحريات بشكؿ جسيـ صبلحيةفيو مف 
ـ لـ يمنح رئيس الجميورية مكنة التشريع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي 1929دستور 
ي لرئاسوىو ما دفع محرر المرسـو ا ،ـ1992إصدار دستور ذلؾ في تداركيا بعد تـ التي  الوطني

غير الموفؽ المتضمف إعبلف حالة الطوارئ إلى محاولة سد ىذا الفراغ بإدراج التأشير  91-11
ف المجمس الشعبي الوطني قد تـ حمو قبؿ إعبلف حالة أ( مف الدستور، خاصة و 1-112بالمادة )

شارة رئيسو فيما يتعمؽ بإعبلف حالة الطوارئ بقرابة شير كامؿ وبالتالي فيذا األخير لف تتـ است
وىي السمطة الوحيدة المخولة حصرا  ( مف الدستور،22الطوارئ بحسب ما تقتضيو المادة )

( مف 1الفقرة 115بالتشريع بالقانوف في مجاؿ حقوؽ األشخاص وحرياتيـ طبقا لنص المادة )
السمطة التنظيمية في  ( في اختصاص الرئيس بممارسة112ـ التي تقابميا المادة )1929 دستور

عادة توازف، كما أف محرر المرسـو  المسائؿ غير المخصصة لمقانوف سقط أ 11-91كآلية كبح وا 
مقارنة مع المرسـو الرئاسي المتعمؽ بتقرير حالة  ـ1929 ( مف دستور28التأشير بأحكاـ المادة )

وىو البند األقرب  دستورلم مايتووحدة األمة وحل تجسيد رئيس الجميورية ضمنةوالمت ،الحصار
لمعالجة حالة شغور المجمس الشعبي الوطني واقترانيا بظروؼ الخطر الداىـ والجسيـ الذي 

ف كانت بآثارىا الوخيمة عمى الحقوؽ والحريات، حتى و يتطمب الرد عميو إعماؿ حالة الطوارئ  ا 
وري الذي رفض طريقة تعويض شغور منصب رئيس الجميورية المستقيؿ قد أقرىا المجمس الدست

ـ، وبالتالي 1929الفقرة األخيرة( مف دستور  21رئيسو تسمـ رئاسة الدولة بناء عمى نص المادة )
في وضع "األزمة الدستورية" و"األزمة األمنية"  أستمـ السمطة والببلدفإف المجمس األعمى لمدولة 

وكاف عميو تسيير الوضعية المالية" و"األزمة االجتماعية" -و"األزمة االقتصادية و"األزمة السياسية"
عادة بناء مؤسساتيا المنيارة.  وضماف استمرار الدولة واستقبلليا ووحدتيا وسيادتيا وا 

موضوعية تمثمت في:  اعتباراتوأسس المجمس األعمى لمدولة قراره بإعبلف حالة الطوارئ عمى 
سجؿ في العديد مف نقاط التراب الوطني، وكذا المساس الخطير والمستمر لمنظاـ العاـ الم
مساس الخطير والمتكرر بأمف المواطنيف والسمـ الالتيديدات التي تستيدؼ استقرار المؤسسات و 

مع جسامة الوقائع والظروؼ التي سردناىا أعبله والتي تتطمب ردا سريعا  تتبلءـوىي المدني، 
كما احتـر المرسـو اإلجراء الموضوعي الداخمي، لحماية كياف الدولة مف العدو ومتناسبا وفعاال 

( والمتعمؽ بضرورة اجتماع المجمس األعمى لؤلمف برئاسة رئيس 22المشترط بنص المادة )
متداوؿ عمى اتخاذ القرار، وكذا اإلجراءات الشكمية المتعمقة باستشارة رئيس الحكومة لالجميورية 

، وأضاؼ لمجمس الشعبي الوطني المحؿفي ظؿ غياب رئيس ارئيس المجمس الدستوري وكذا 
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عمى المرسـو إجراءا شكميا جديدا غير منصوص عميو دستوريا وىو تداوؿ المجمس األعمى لمدولة 
وىو اإلجراء الذي يمكف تفسيره بناء عمى ما جاء في إعبلف المجمس األعمى إعبلف حالة الطوارئ 
اصات رئيس الجميورية إلى ـ بتخويؿ صبلحيات واختص1991جانفي  11لؤلمف المؤرخ في 

وكذا تأىيؿ رئيس المجمس جياز لئلنابة يتمتع بالسمطات الدستورية الممنوحة لرئيس الجميورية، 
األعمى لمدولة بصبلحية اإلمضاء عمى كؿ القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجمس الوزراء 

فاف جياز اإلنابة يتداوؿ ، وبالتالي (1)ـ1991جانفي  19المؤرخة في  11-91بموجب المداولة 
    بالضرورة التخاذ قراراتو مستندا إلى قاعدة الحكـ الجماعي.

 9ابتداء مف تاريخ شيرا كاممة  11حددت المادة األولى مف مرسـو إعبلف حالة الطوارئ مدتو في 
 ـ مع إمكانية رفعو قبؿ ىذا الميعاد، عمى أف يمتد سريانو عمى كامؿ القطر الوطني،1991فيفري 

المنصوص عمييا في مرسـو حالة  فترةومقارنة مع المدة المحددة في مرسـو حالة الحصار فاف ال
المنتخبة  لمدولة لعودة المؤسسات الدستورية األعمىتقدير المجمس  أفالطوارئ أطوؿ ما يعني 

عدـ النظاـ العاـ في شكمو االعتيادي سيأخذ وقتا طويبل، وىو الثابت مف خبلؿ  واستعادة والمعينة
، في ظؿ عدـ وجود إشارة المرسـو إلى بند التمديد في مدة الطوارئ بعد انقضاء السنة المحددة فيو

التي يشترط موافقتيا لتمديد حالة الطوارئ، وىو ما مف شأنو أف يضع المؤسسة التشريعية المنتخبة 
 مطة السياسية في صراع مع الزمف إلعادة بناء مؤسسات الدولة.الس

( مف المرسـو عمى أف اليدؼ مف الطوارئ ىو استتباب النظاـ العاـ وضماف 1ونصت المادة)
وكمؼ المرسـو الحكومة  أفضؿ ألمف األشخاص والممتمكات وتاميف السير الحسف لمصالح العاـ،

ف صبلحياتيا قصد االستجابة ألىداؼ إعبلف حالة باتخاذ كؿ اإلجراءات التنظيمية التي م
جزء منو  أوالطوارئ، مع تأىيؿ وزير الداخمية والجماعات المحمية في كامؿ التراب الوطني 

 باستتبابو عف طريؽ أووالوالي في دائرتو اإلقميمية التخاذ التدابير الكفيمة بحفظ النظاـ العاـ 
، 11-91 ( مف المرسـو1( و)4سب مقتضيات المواد )إصدار القرارات وفقا لتوجييات الحكومة ح

لصالح السمطات المدنية تتناسب مع الخطر الداىـ وىو ما يعني منح صبلحيات موسعة ومعززة 
لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ استتباب النظاـ العاـ والحفاظ عمى ممثمة في وزير الداخمية والوالة 

ومنح  بتنفيذ التدابير المعززةالوطنييف تكميؼ األمف والدرؾ  مع ،استقرار المؤسسات الدستورية
تفويض محدود لصالح قادة النواحي العسكرية الستة كؿ في دائرة اختصاصو اإلقميمي وكذا قائد 

                                                           
ئلمضاء عمى كؿ لتأىيؿ رئيس المجمس األعمى لمدولة ، المتضمنة ـ    جانفي    المؤرخة في    -  المداولة  1

   ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد مجمس الوزراءالقرارات التنظيمية والفردية وترأس 
 .   ـ، ص    جانفي 
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القوات البرية بالنسبة لوالية الجزائر إلدارة عمميات استتباب النظاـ العاـ عمى مستوى إقميـ 
، وىو االختبلؼ الجوىري مع حسب تقدير الوضعيةات التدخؿ وذلؾ باستخداـ قو  اختصاصيـ

حالة الحصار التي تتطمب تفويض السمطة العسكرية بصبلحيات السمطات المدنية  إعبلفتدابير 
ـ 1991فيفري  11المؤرخ في  ، وىو الوضع الذي نظمو القرار الوزاري المشترؾوالشرطة

 .(1)نظاـ العاـ في إطار حالة الطوارئالمتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى ال
وقد صدر ىذا القرار الوزاري المشترؾ بيف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخمية لغرض تنفيذ تدابير 

المتضمف إعبلف حالة الطوارئ، وقد كمؼ  11-91( مف المرسـو الرئاسي 9( و)1( و)4المواد )
 أف ىوالتوجييات لممستويات المرؤوسة، عم األوامركؿ  بإعطاءىذا القرار المشترؾ وزير الداخمية  

تساعده في ذلؾ أركاف مختمطة مكونة مف ممثمي القوات المشاركة في الحفاظ عمى النظاـ العاـ، 
 األولوياتالتي تتولي وظائؼ تقدير الوضعيات واستغبلؿ المعمومات وتعييف القوات حسب تقدير 

ة وتحضر عناصر اتخاذ القرار وتتولى التنسيؽ المسجمة وتقيـ االتصاالت البلزم واألىداؼ
المتبعة حسب تغيير الوضع الجاري،  ومتابعة العمميات عمى المستوى الوطني وتوصي بالتدابير

 كما أنشئت عمى مستوى كؿ ناحية عسكرية وعمى مستوى قيادة القوات البرية أركاف مختمطة
مكونة مف  مستوى والية الجزائر، كجياز مساعدة ودراسة وتقدير عمى المستوى الجيوي وعمى

موظؼ عالي معيف مف قبؿ وزير الداخمية وكذا القائد الجيوي لمدرؾ الوطني باإلضافة إلى 
ف يكمؼ قائد الناحية العسكرية وقائد القوات البرية بصفتيما أو  الوطني، األمفموظؼ مف مصالح 

اب النظاـ العاـ في حاالت الستتب سمطة مفوضة باستخداـ قوات التدخؿ عمى المستوى الجيوي
تجاوز المخاطر لقدرات الشرطة والدرؾ عمى مستوى إقميـ كؿ والية، عمى أف يمارس الوالي 
الصبلحيات في مجاؿ النظاـ العاـ داخؿ نطاؽ إقميـ واليتو ويرجع لقائد الناحية العسكرية فيما 

تدخؿ خارجية عف واليتو، يخص كؿ مشاكؿ وقاية النظاـ العاـ وحفظو التي تتطمب استخداـ قوات 
ويمكف لموالي أف يحرؾ مصالح الشرطة والدرؾ الوطني المتمركزة عمى إقميـ الوالية التابعة 
لسمطتو، ولغرض أداء ىذه الصبلحيات عززت الوالية كذلؾ بأركاف مختمطة مشكمة مف قائد 

أو ممثمو، وليذه القطاع العسكري وقائد مجموعة الدرؾ الوطني أو ممثمو ورئيس األمف الوالئي 
األركاف المختمطة الوالئية نفس صبلحيات األركاف المختمطة الوطنية المركزية والجيوية عمى 

ويمكنيا أف تبدي رأييا في مبلئمة التدابير الخاصة بالوضع في المركز  مستوى النواحي العسكرية

                                                           
ـ يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار     فيفري    القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  1

 .   ـ، ص    فيفري    ، الصادرة بتاريخ   لسنة ، ا  حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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ا لما تضمنتو المواد مف ، وىذا تبعاألمني وكذا الوضع تحت اإلقامة الجبرية أو المنع مف اإلقامة
        ، ( مف القرار الوزاري المشترؾ8( إلى )1)

التي يمكف و  11-91المرسـو ( مف 5نص المادة )المحددة في  وتمثمت التدابير المعززةىذا 
في إمكانية وضع أي شخص راشد يتضح أف نشاطو يشكؿ  اتخاذىا مف طرؼ السمطات المدنية

مف في أخطورة عمى النظاـ واألمف العمومييف أو عمى السير الحسف لممصالح العمومية في مركز 
صدر أوقد  مكاف محدد، عمى أف تنشأ ىذه المراكز بقرار مف وزير الداخمية والجماعات المحمية،

 11مراكز أمف منيا القرار الوزاري المؤرخ في  بإنشاءؽ ت متتالية تتعماقرار  آنذاؾوزير الداخمية 
مف عيف صالح أمركز  إنشاءمركز أمف رقاف بوالية أدرار، وكذا  إنشاءـ  المتضمف 1991فيفري 

فيفري  15 وكذا القرار الوزاري المؤرخ في ،(1)بوالية تامنغست ومركز امف في ورقمة بوالية ورقمة
بإنشاء مركزي أمف األوؿ في "الحمر" والية أدرار والثاني "ببرج عمر إدريس"  المتعمؽ ـ1991

وفقا  األمفموضوع تدبير وضع تحت  األشخاصكز الستقباؿ االمر  هىذ صتوخص، (2)والية إليزي
السمطة العسكرية  إدارةيوضع المركز تحت  أفعمى  11-91( مف المرسـو 5لنص المادة )

فيفري  11مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في ( 4)المختصة المفوضة طبقا لنص المادة 
، ولتوسيع سمطة حالة الطوارئ إطارـ المتضمف التنظيـ العاـ لتدابير حفظ النظاـ العاـ في 1991

 11لمؤرخ في أصدر وزير الداخمية القرار ا األمفالوالة فيما يخص صبلحية الوضع في مركز 
إلى الوالة باسـ وزير الداخمية فيما يخص الوضع في  اإلمضاءـ المتضمف تفويض 1991فيفري 

العمومي  واألمفيشكؿ خطورة عمى النظاـ العاـ  نشاطو أفمراكز األمف لكؿ شخص راشد يتضح 
ادة وفقا لنص الم اختصاصاتوفي حدود  لؤلمفعمى السير الحسف لممصالح العمومية في مركز  أو

يعمـ الوالة وزير الداخمية بكؿ القرارات التي يتخذونيا  أفمف ىذا القرار الوزاري، عمى  األولى
   مصحوبة بجميع العناصر التي تسببت فييا . 

                                                           
ـ المتضمف إنشاء مراكز أمف في كؿ مف رقاف والية أدرار بالناحية العسكرية     فيفري    القرار الوزاري المؤرخ في  1

مة بالناحية الثالثة، ومركز أمف في عيف صالح والية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، ومركز أمف في ورقمة والية ورق
ـ،     فيفري    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   العسكرية الرابعة، الجريدة الرسمية الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

 .   -   ص
ـ المتضمف إنشاء مركز أمف في الحمر والية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة،     فيفري    القرار الوزاري المؤرخ في  2

ـ المتضمف إنشاء مركز أمف في برج عمر إدريس والية إيميزي بالناحية     فيفري    ؤرخ في والقرار الوزاري الم
ـ،     فيفري    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   العسكرية الرابعة، الجريدة الرسمية الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

 .   ص
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 أصدر المرسـو التنفيذي عزز المشرع الترسانة التنظيمية لحالة الطوارئ بأف ىذا وقد 
لشروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي ـ المحدد 1991فيفري  11المؤرخ في  91-85
الذي عرؼ معنى ، (1)ـ المتضمف إعبلف حالة الطوارئ1991فيفري  9المؤرخ في  91-11

نو تدبير إداري ذا طابع وقائي يتمثؿ في أعمى  ( منو1بموجب المادة ) الوضع في مركز أمف
حرماف كؿ شخص راشد يعرض سموكو لمخطر النظاـ واألمف العمومييف وكذا حسف سير المصالح 

مف حريتو في الذىاب واإلياب بوضعو في احد المراكز األمنية المذكورة أعبله، ويكوف العمومية 
 األمفاسمو بناء عمى اقتراحات مصالح الوالي المفوض ب أووزير الداخمية  أمرالوضع بناء عمى 

االقتراحات القانونية لمشرطة حالة الحصار والتي تتخذ بناء عمى  إطارعكس التدابير المتخذة في 
( مف ىذا المرسـو 1المادة ) وأشارتفقط أما قرار الوضع فتتخذه السمطة العسكرية المفوضة، ىذا 

ي يقدـ إلى والي والية مكاف إقامة الشخص إلى إمكانية الطعف في قرار الوضع الذالتنفيذي 
لمطعف المنشئ ليذا الغرض مرفوقا بكؿ الموضوع في مركز األمف وكذلؾ إلى المجمس الجيوي 

وعمى نفس وتيرة المجالس الجيوية لمطعف المؤسسة في تنظيـ حالة الحصار  المبلحظات المفيدة،
ولكف بإضافة ثبلث  توزيع الجيويضمف تدابير تنظيـ حالة الطوارئ بنفس ال أنشئت نظيرتيا
، ولكف بتشكيمة مختمفة وموسعة ضمت رئيس يعينو وزير ىي بشار و ورقمة والبميدة مجالس جديدة

 الوطني وكذا ثبلث شخصيات مستقمة الداخمية وكذا ممثؿ لوزير الداخمية وممثؿ لوزير الدفاع
ية، ومددت آجاؿ البت في يعينيا وزير حقوؽ اإلنساف تختار بسبب تعمقيا بالمصمحة الوطن

( أياـ بالنسبة لحالة الحصار، عمى أف ينتفع 11نت في حدود )ا( يوما بعدما ك15الطعوف إلى )
األشخاص الموجودوف في وضع بمركز األمف مف تدابير المساعدة والعبلج وتتحمؿ ميزانية الدولة 

إباف حالة مصاريؼ استخداـ مراكز األمف وسيرىا بعد أف كانت عمى عاتؽ وزارة الدفاع الوطني 
غمة دفع مرتبات وأجور األشخاص الموضوعيف في مراكز األمف الحصار، ىذا وتعمؽ الييئة المش

مدة وضعيـ فييا إذا كانوا مرتبطيف بعبلقة عمؿ مع إدارات أو مؤسسات أو مصالح عمومية، تبعا 
، عمما أننا لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى التعميمة الوزارية (11( إلى )5)مف لما نصت عميو المواد 

السيما  تمؼ تدابير حالة الطوارئمتعمقة بتوضيح كيفيات تطبيؽ مخالصادرة عف وزير الداخمية وال
والتي ال نخاليا مختمفة  المتعمقة منيا بالوضع تحت اإلقامة الجبرية والمنع مف اإلقامة والتفتيش

  كثيرا عف نظيرتيا المنصوص عمييا ضمف تدابير حالة الحصار.
                                                           

   -  طبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي ـ المحدد لشروط ت    فيفري    المؤرخ في    -  المرسـو التنفيذي  1
،   ، السنة   ج ج د ش، عدد  ػ، الجريدة الرسمية الرسمية لـ المتضمف إعبلف حالة الطوارئ    فيفري   المؤرخ في 

 .   ـ، ص    فيفري    الصادرة بتاريخ 
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وزير الداخمية عمى المستوى الوطني  11-91( مف المرسـو التنفيذ 2ىذا وقد خولت المادة )
 أماكفوالسيارات في  األشخاصمنع مرور  أووالوالة عمى المستوى المحمي سمطة القياـ بتحديد 

مناطؽ  إنشاءمعينة وتنظيـ نقؿ المواد الغذائية والسمع ذات الضرورة وتوزيعيا، وكذا  وأوقات
الجبرية،  اإلقامةالوضع تحت  أو ةاإلقامالمنظمة لغير المقيميف، وسمطة المنع مف  اإلقامة

 غير شرعي أو وغير مرخص ب إضرابالمينية المعتادة في حالة  باألنشطةوتسخير العماؿ لمقيـ 
الخاصة لمحصوؿ عمى تقديـ الخدمات ذات المنفعة  أوويشمؿ ىذا التسخير المؤسسات العمومية 

كما يؤىؿ وزير الداخمية والوالة طبقا استثنائيا بالتفتيش نيارا وليبل،  األمرالعامة، وكذا سمطة 
 وأماكفالمؤقت لقاعات العروض الترفييية  باإلغبلؽعف طريؽ قرار  باألمر(  8لممادة )

 والطمأنينةبالنظاـ  اإلخبلؿاالجتماعات ميما كانت طبيعتيا وبمنع كؿ مظاىرة يحتمؿ فييا 
شاط المجالس المحمية تعميؽ ن أو( الحكومة مف صبلحية حؿ 2العمومية، ومكنت المادة )

بتعطيؿ العمؿ الشرعي لمسمطات العمومية  األخيرةقامت ىذه  إذاىيئات تنفيذية بمدية  أوالمنتخبة 
تقـو بتعييف  أفمعارضتيا، ويمكف لمسمطة الوصية ممثمة في الوالي ووزير الداخمية  أوعرقمتيا  أو

، غاية تجديدىا عف طريؽ النتخابات بدال عف تمؾ المعمؽ نشاطيا أو المحمة إلىمندوبيات تنفيذية 
وزير الداخمية أف يعيد عف طريؽ التفويض إلى  11-91( مف المرسـو 9بينما مكنت المادة )

السمطة العسكرية قيادة عمميات استتباب األمف عمى المستوى المحمي أو عمى مستوى دوائر 
عسكرية بالجرائـ والجنح الجسيمة ( منو إمكانية تبميغ المحاكـ ال11وفتحت المادة )إقميمية محددة، 

المرتكبة ضد امف الدولة ميما كانت صفة المحرضيف عمى ارتكابيا أو فاعمييا أو الشركاء فييا، 
حالة  إنياءعمى أف ترفع التدابير والتقييدات المنصوص عمييا بموجب ىذا المرسـو بمجرد 

التنفيذية بعد حؿ  الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دوف المساس ببقاء صبلحيات المندوبيات
، وبيذا اإلجراء يكوف المشرع ( مف ىذا المرسـو2المجالس المحمية المنتخبة بموجب نص المادة )

  قد تدارؾ اإلغفاؿ الذي وقع فيو عند تقرير حالة الحصار.
 المتمـ لممرسـو  411-91ـ بإصدار المرسـو الرئاسي 1991أوت  11وقاـ المشرع بتاريخ 

تمـ مف خبللو نص المادة  ،ـ المتضمف إعبلف حالة الحصار1991فيفري  9المؤرخ في  91-11
ف مكف لسمطات إنفاذ حالة الطوارئ اتخاذ التدابير لوقؼ أ( مف مرسـو إعبلف حالة الطوارئ ب4)

ىيئة أو غمقيا ميما كانت طبيعتيا أو اختصاصيا عندما  نشاط كؿ شركة أو جياز أو مؤسسة أو
تعرض ىذه النشاطات النظاـ العاـ أو األمف العمومي أو السير العادي لممؤسسات أو المصالح 

( 2العميا لمبمد لمخطر، عمى أف تتخذ ىذه التدابير عف طريؽ قرار وزاري لمدة ال تتجاوز ستة )
 .لتشريع المعموؿ بوأشير ويمكف أف تكوف موضوع طعف وفؽ ا
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جانفي  2المؤرخ في  11-94ىذا وأصدر رئيس المجمس األعمى لمدولة المرسـو التشريعي 
مداولة المجمس األعمى لمدولة  المتضمف تمديد مدة حالة الطوارئ مستندا في ذلؾ إلى (1)ـ1994
، وعميو (2)ـ المتعمقة بالمراسيـ ذات الطابع التشريعي1991أفريؿ  11المؤرخة في  11-91رقـ 

 مف ديباجة مرسـو التمديد ـ1929( مف دستور 1-112سحب المشرع التأشير بنص المادة )
شغور فترة خبلؿ  بأوامرتشريع لسد الفراغ الدستوري المتعمؽ با 11-91محاوال بواسطة المداولة 
ع تدابير ذات طابالضرورة الحتمية والعاجمة لمجوء إلى بمعمبل ذلؾ  المجمس الشعبي الوطني

وانو نظرا إلى أف الميمة المسندة إلى المجمس األعمى لمدولة ال  ،لضماف استمرارية الدولة تشريعي
يعطي المجمس  أفعمى  ،يمكف أف تؤدى دوف المجوء إلى تدابير ممحة ذات طابع تشريعي

 منذونظرا النقضاء سنة كاممة  التي تعرض عميو، االستشاري رأيو في ىذه المراسيـ التشريعية
ؤسسات الدستورية إلى مال إعادةدوف التمكف مف  ـ1991فيفري  9في  حالة الطوارئ إعبلف

المجمس األعمى بعد اغتياؿ رئيس بشكؿ خطير  األمنيةوضعيا الطبيعي بؿ تدىورت الوضعية 
وكذا وضع المئات مف األشخاص في المراكز األمنية بالجنوب  ـ1991جواف  19لمدولة في 

 اإلرىابي المدبر ضد الجزائر. وبداية توحش المشروع
ـ يصبح 1929( مف دستور 22ونظرا لشغور المجمس الشعبي الوطني فاف تطبيؽ أحكاـ المادة )

، المجمس الشعبي الوطني موافقةنظرا الشتراطيا أف يكوف تمديد حالة الطوارئ بعد  اغير ممكن
ؿ آلية التشريع بأوامر بالرغـ ولتجاوز ىذه العقبة الدستورية حاوؿ المجمس األعمى لمدولة استعما

مف عدـ النص عمييا في الدستور كما رأينا ذلؾ سمفا، وفي تقديرنا فاف المشرع حاوؿ استباؽ 
إال أف أحكاـ مرسـو  المتعمقة بالمراسيـ ذات الطابع التشريعي 11-91الوضعية بإصداره المداولة 

متغيرات استعماؿ  آنذاؾشرع تشريعي ال يمكنيا أف تعمؽ العمؿ بنص دستوري وكاف عمى الم
 دستور الطوارئ سواء بإعبلف حالة حصار جديدة ولكف بنفس آلية عمؿ حالة الطوارئ السارية 

وىكذا  ،أو اإلعبلف عف الحالة االستثنائية مع اإلبقاء عمى نفس األطر التنظيمية لحالة الطوارئ
( 28ف المادة )أخصوصا و  الخاصة بموافقة المجمس الشعبي الوطني يمكف تجاوز العقبة الدستورية

بؿ تشترط اجتماع  ـ ال تشترط موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى التمديد1929مف دستور 
، المجمس الشعبي الوطني بعد اإلعبلف عنيا وىو ما يمكف أف يقـو بو لمجمس االستشاري آنذاؾ

                                                           
ج ج د  ػ، الجريدة الرسمية لارئـ المتضمف تمديد مدة حالة الطو     جانفي   المؤرخ في    -  المرسـو التشريعي  1

 . ـ، ص    فيفري   ، الصادرة بتاريخ   ، السنة  ش، عدد 
ج ج د  ػ، الجريدة الرسمية لـ المتعمقة بالمراسيـ ذات الطابع التشريعي    أفريؿ    المؤرخة في    -  مداولة رقـ  2

 .   ـ، ص    أفريؿ    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   ش، عدد 
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يعد الغيا وباطؿ قانونا مف تاريخ إقراره الستناده إلى بناء وبالرغـ مف ذلؾ فاف مرسـو التمديد 
الناظمة لمحاالت  تشريعي مصطنع مف طرؼ السمطة التنفيذية غرضو تجاوز النصوص الدستورية

االستثنائية، وكاف عمى المجمس الدستوري حينيا التدخؿ بواسطة إجراء اإلخطار الذاتي لتوجيو 
عف الحياة  زواءلة وعدـ االنأروح القانوف بإبداء رأيو في المس الدفة توجييا سميما بما يتبلءـ مع

 .رغـ الظروؼ الحالكة التي كانت سائدة التشريعية في الببلد
لـ يؤشر برأي المجمس أيضا عمى المرسـو التشريعي المتعمؽ بتمديد حالة الطوارئ أنو والمبلحظ 
سالفة الذكر فاف مجمس  11-91ولة ري ما يعني أنو لـ يتـ عرضو عميو ألنو بنص المدااالستشا

الدولة يممؾ سمطة العرض كما أف المجمس االستشاري يعمؿ كوحدة تحت سمطة المجمس األعمى 
 ـ.1991جانفي  11لمدولة بحسب إعبلف 
( مف المرسـو التشريعي لمتمديد عمى مدة سرياف حالة الطوارئ بعد تمديدىا 1كما لـ تنص المادة )

ومرسـو إعبلف حالة  192-91عكس مرسـو تقرير حالة الحصار بؿ تركت مفتوحة عمى 
نو خبلؿ الفترة االنتقالية أ آنذاؾاألمر الذي يعكس تقدير السمطة السياسية  11-91 الطوارئ

المحددة في نص إعبلف إنشاء المجمس األعمى لمدولة والمجمس االستشاري كجياز لئلنابة أصبح 
التي مرت وتمر بيا الببلد العودة إلى المسار ؿ الظروؼ الصعبة ظمف غير الممكف في 

الدستوري الطبيعي، وىو ما يعطي دستور الطوارئ األسبقية في السرياف مقارنة مع دستور الحالة 
 يات تحت التقييد لمدة غير محدودة إلى غاية صدور األمرويكرس بقاء الحقوؽ والحر  االعتيادية

 ع حالة الطوارئ.المتضمف رف 1111فيفري  14المؤرخ في  11-11
ىذا وتتنافى اإلجراءات المقررة بموجب مرسـو إعبلف حالة الطوارئ مع الموجبات الدستورية 

وكذا  واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بوضع األفراد رىف المراكز األمنية المستحدثة
المؤقتة لؤلشخاص غير الوضع رىف اإلقامة الجبرية أو المنع مف اإلقامة أو الوضع رىف اإلقامة 

نفاذ تدابير االعتقاؿ اإلداري بناء عمى التقارير األمنية وليس بناء عمى أوامر بإ ، وذلؾالمقيميف
حد وال يوقؼ أو يحتجز إال في الحاالت المحددة في قانوف أال يتابع  وقضائية باعتبار أن
مع حؽ المواطف في التمتع بحقوقو المدنية والسياسية وحرية اختيار موطف  ،اإلجراءات الجزائية

ىذه اإلجراءات  مثؿ في غير المقيد زمنيا كما أف الطعف إقامتو المقترف بالحؽ في الحركة والتنقؿ،
نظرا لعدـ السماح لممعتقؿ إداريا أو لمموضوع رىف اإلقامة الجبرية وغيرىا مف واقعيا غير مجد 
 لمطعف الجيوية مجالسمف الحضور رفقة مف يدافع عنو أماـ الحتجاز والمنع اإلداري تدابير اال

فقد يجد المعتقؿ المقيـ بالجزائر العاصمة نفسو في مركز أمني بأدرار وطعنو  ،لمدفاع عف أنفسيـ
ووثائقو ومستنداتو التي يمكف أف تساعده في  كمـ 211يعالج في مدينة بشار عمى بعد أكثر مف 
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الطعف في حدود البت في  يتـعمى أف ىذا فضبل عف ع عف نفسو موجودة في مقر إقامتو، الدفا
، توصؿ المجمس الجيوي بو وىي مدة غير كافية لتحضير ممؼ مؤسسمف تاريخ  يوما 15

والبت فيو تحـر الطاعف مف حؽ الدفاع عف نفسو وتحضير دفاعو  فاف إجراءات الطعفوبالتالي 
القانوني المنظـ لحالة الطوارئ عمى حؽ الموضوع رىف االعتقاؿ  فضبل عمى عدـ نص اإلطار

اإلداري في االطبلع عمى ممفو ومنحت ىذه المكنة لوزير الداخمية والوالي فقط ما يعني استحالة 
تحقؽ توازف التدابير مع حقوؽ اإلنساف الجوىرية التي ال يمكف تقييدىا تحت أي ظرؼ كاف، 

 أو ذوي حقوقو الدائـ في التعويض عف التدبير التعسفي. األمر الذي يرتب حؽ المعتقؿ 
مف المجالس الجيوية المآؿ النيائي لدراسة الطعوف والبت  85-91كما يجعؿ المرسـو التنفيذي 

فييا عمى عكس تنظيـ حالة الحصار التي تسمح لممعتقؿ إداريا وكذا لمموضوع قيد اإلقامة الجبرية 
فبل يمكف لمطاعف في حالة الطوارئ  مطة العسكرية المفوضة،بالطعف حسب التسمسؿ اإلداري لمس

أف يعرض طعنو عمى جية أخرى محايدة سواء كانت إدارية أو قضائية لمنظر فيو مف جديد عمى 
  أف تقدر الوقائع والظروؼ وتستمع لدفاع المعتقؿ وىو ما يعني إىدارا ألبسط حقوؽ األفراد.

جديد لـ ينص عميو في حالة الحصار والمتمثؿ في  بإجراءجاء  85-91المرسـو التنفيذي  أفكما 
المرتبطيف بعقود عمؿ مع المؤسسات  األشخاص وأجورقياـ الييئة المشغمة بتعميؽ دفع مرتبات 

، والحاؿ أف مثؿ ىذا مدة بقائيـ فييا األمفوالمصالح العمومية الموضوعيف رىف مراكز  واإلدارات
وجدت ولمف ىـ تحت كفالتو،  أفاالجتماعية لممعتقؿ و لعائمتو اإلجراء ينعكس مباشرة عمى الحالة 

ما يعني أف آثار إنفاذ التدبير الوقائي توسعت لتشمؿ أشخاصا آخريف غير معنييف بو ورتب 
لمفيـو العقاب الجماعي لمف ىو في دائرة الشخص المعتقؿ، وىو ما يعد مساسا خطيرا بالحقوؽ 

المادة  أففضبل عف سنة كاممة، ىذا  12رئ لمدة تزيد عف نظرا الستمرار حالة الطواوالحريات 
لـ تنص عمى مآؿ مثؿ ىذه الحاالت مف  11-91حالة الطوارئ  إعبلف( مف مرسـو 11)

غيابو وانقطاعو عف العمؿ مبرر  أفاالستثناء وعبلقتو بالمستخدـ ووضعية المعتقؿ باعتبار 
مؽ أساسا بانتماء سياسي كاف مشروع قانونا الوقائي الذي يخرج عف طوع إرادتو وىو متع باإلجراء

نو مف المفروض أف األشخاص الذيف يثبت ارتكابيـ لجرائـ وجنح تمس أقبؿ حؿ الحزب، كما 
بأمف الدولة ويشكموف تيديدا لمنظاـ العاـ واستقرار المؤسسات يتـ تحويميـ لمقضاء العسكري 

 .والعادي حسب الحالة وال يمكثوف في المراكز األمنية
كما لـ يحدد مرسـو إعبلف حالة الطوارئ الجية التي يمكنيا اعتبار أف إضراب العماؿ غير 
مرخص أو غير شرعي ىؿ ىي الجية القضائية المعتادة أو السمطة المدنية المخولة إنفاذ حالة 
الطوارئ مما يجعؿ مف تسخير العماؿ لمقياـ بنشاطيـ الميني المعتاد يتنافى مع حقيـ الدستوري 
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الحماية واألمف واإلضراب، وماذا سيكوف موقؼ سمطة الطوارئ في حالة حصوؿ العماؿ عمى في 
 حكـ أو قرار قضائي بشرعية اإلضراب. 
والجمعيات مف حيث منح وزير  لؤلفرادقوؽ السياسية حىذا وقد مس مرسـو حالة الطوارئ بال

غبلؽ أماسمطة منع المظاىرات  إقميمياالداخمية والوالي المختص  وقاعات االجتماعات  كفوا 
وعرقمة  وما يرتبط بيا مف حقوؽ وحريات أخرى ما يعني منع االجتماعاتالعروض الترفييية 

وتداوؿ  وتبادؿ اآلراء نو المس بحرية التعبيرأالممتقيات والنشاط الثقافي واالجتماعي ما مف ش
، المعمومة والحؽ في االطبلع عمى ما يتعمؽ بالشأف العاـ والحؽ في الثقافة والتواصؿ االجتماعي

وكذا المس أما ما تعمؽ بحؿ المجالس المحمية المنتخبة والمندوبيات البمدية واستبداليا بموظفيف 
عية متشابية فقد عمقنا عميو وشرحنا آثاره في المطمب الخاص بدراسة حالة الحصار وىي وض

( المعدؿ والمتمـ مف مرسـو 4، ىذا وقد تميز نص المادة )تماما مع ما نصت عميو حالة الطوارئ
إعبلف حالة الطوارئ بالتعميـ غير المنطقي بحيث منحت السمطة التنفيذية سمطات غير مسبوقة 

يا قصد وغير محدودة وغير مراقبة باف تتخذ كؿ اإلجراءات التنظيمية التي ىي مف صبلحيات
 األشخاص وقؼ نشاطيشمؿ ذلؾ  أفاالستجابة لميدؼ الذي أعمنت مف اجمو حالة الطوارئ عمى 

 غمقيا وىذا ميما كانت طبيعتيا  أوالمؤسسات الييئات(  األجيزةالمعنوية )الشركات 
لمخطر،  العمومي والمصالح العميا لمببلد واألمفا يعرض نشاطيا النظاـ العاـ ماختصاصيا عند أو
ف التدابير لـ تشمؿ أوقع في ظؿ حالة الحصار ب إلغفاؿد ىذا التدبير في الحقيقة استدراؾ ويع

لعصياف المدني دعـ وتمويؿ وتمويف نشاطات ا ألغراضالمعنوية المستخدمة  األشخاص آنذاؾ
وبالخصوص الشركات الخاصة، إال أف الصياغة المعتمدة مف طرؼ المشرع جاءت غير دقيقة 

تمؿ أكثر مف تفسير الحتماؿ غمؽ شركات إنتاج خاصة ال يفسر تنظيـ حالة وغير يقينية وتح
كما يحتمؿ كذلؾ غمؽ دور العبادة  نظير توقؼ النشاط، الطوارئ مآؿ العماؿ والمستخدميف فييا

 11-91( مف المرسـ 11التي ال تقع تحت وصاية وزارة الشؤوف الدينية وغيرىا، كما أف المادة )
لـ تذكر أف تعميؽ نشاط أو غمؽ ىذه األشخاص المعنوية مشموؿ بإجراءات رفع التدابير 

 .والتقييدات بمجرد انتياء حالة الطوارئ
فع تقرير حالة الحصار عنو في حالة إعبلف الطوارئ وىما الحالتاف دايختمؼ  * رأي الباحث:

المتاف جسدتا عمميا في الحياة الدستورية الجزائرية تشريعا وتنفيذا، الميـ بالنسبة لدراستنا أف إعبلف 
ووجدنا أف  ـ كاف استجابة لدرء خطر إرىابي بالدرجة األولى،1991فيفري  9حالة الطوارئ في 

بية ليست سوى نوع واحد مف األحداث التي تتحدى النظاـ العاـ واالستقرار داخؿ األنشطة اإلرىا
 المؤسسيالدولة فيي تشمؿ المظاىرات الحاشدة واإلضرابات العامة، االعتصامات والتمرد المدني و 



حقىق والحريات في سياق مىاجهة اإلرهابالفصل الثاني:   القيىد الدستىرية الىاردة على ال  
 

    
 

يجب أف ، ومنو ففعالية دساتير الطوارئ فيما يتعمؽ بيذه األحداث مجتمعالحرب عمى الو إعبلف  
السعي وراء وأف ، مكاني -ال يخضع لمنطؽ زمانيأف الخطر اإلرىابي  باعتبار.تقدير  تكوف محؿ

مف خبلؿ االستيبلء عمى  تمرد الداخميىدؼ سياسي يجعؿ مف الممكف التفكير في وضع حد لم
الماضي والحاضر  أفأو بالسيطرة عمى نطاؽ جغرافي بما فيو، إال  أو تقاسميا السمطة أو جزء منيا

السيطرة مطمقا ال ينووف أصحاب مشروع مركب ومنظـ و  ف"اإلرىابييأو " ف"ىؤالء "المقاتميأف  أثبتوا
مجتمعيـ ىو مجتمع ، فوفًقا لعقبلنية سياسية أو دولة حديثة جزائريةعمى كؿ أو جزء مف األراضي ال

الي وبالت أو انتماءاتيـ العرقية تيـابغض النظر عف جنسي والمبايعة حتى بالتحكـ عف بعد الوالء
، "جيادلمتعتبر أرض  قانونيـأي أرض ال تخضع ألحكاـ  ، ما يعني في منظورىـ أفيففضاءىـ عالم

أىدافيـ ليست سياسية: إنيـ يعتزموف  تدوىو ما يشكؿ تحوال في طبيعة الجريمة اإلرىابية فقد غ
ال يأمموف في أي أمف ىنا عمى  وأخيًرا في كؿ المعمورة وعمى جميع البشر العدالة وتحقيقيا إقامة

ىو اليقيف في الحصوؿ عمى النعيـ السماوي الموعود  بالنسبة ليـ األماف الحقيقي البسيطة ألف
، وبالتالي فاف منطؽ أف الدستور فوؽ الجميع وىو القانوف األساسي الذي يضمف الحقوؽ لمشيداء

، ويضفي الشرعية عمى ممارسة والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب
السمطات، ويكفؿ الحماية القانونية، ورقابة عمؿ السمطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ، 

  .ويتحقؽ فيو تفتح اإلنساف بكؿ أبعاده ال يجد لو أثرا عند ىذه الشريحة
 اجتثاثوفي  إثبات فعالية تدابير مكافحة اإلرىاب فاف غاية في حد ذاتو إنياء اإلرىابوبالتالي إذا كاف 

تصبح مطمبا ممحا مع استمرار التوتر واالضطراب في عبلقة الدولة بشريحة مف مواطنييا الذيف يمكف 
بيف األمف مف ناحية والحرية مف ومنو تظير طبيعة العبلقة بمنطؽ دستور الطوارئ،  "أعداء"اعتبارىـ 

في كؿ مراحؿ  كأىمية قصوىالفوضى  مفتأميف النظاـ  تعمؿ عمى فالسمطة السياسية ناحية أخرى
بشكؿ واضح عمى قيمة الحرية  تفوؽمف الواضح أف قيمة األمف تف، وجودىا بغض النظر عف الحرية

الحرية وزنًا أكبر  منحت أو مبادلة مقايضةحتى في حالة السمـ، فرفع التقييد عف الحرية يعد في الواقع 
 مف،األ اليدؼ الحقيقي لمحكومة ىويصبح  لظاىرة اإلرىابية واستقرارىا في المجتمع، فمع بقاء انسبياً 
 قوؽتترافؽ المستويات األعمى مف الحرية التي تقترف بكؿ مف حقوؽ السبلمة الجسدية والحفقد 

االقتصادية جنًبا إلى جنب مع مستويات أعمى مف األمف كما ُيعبر عنيا في غياب الحوادث 
الحرية واألمف ال يتنافساف مع بعضيما البعض عمى العكس مف ذلؾ  فإنيما  أفأي  ،اإلرىابية

  اإلرىاب.مكافحة سياسة وىذه النتيجة وثيقة الصمة بيكمبلف بعضيما البعض 
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ذا ىدفت  يعتبر نظام العدالة الجنائية اإلطار الرئيسي والمتخصص في مواجية الجريمة اإلرىابية، وا 
الدولة إحراز وتحصيل نجاحات في ميدان مكافحة اإلرىاب من خالل ىذا النظام، فمن المستوجب 

وسميم، ألن تجريم األنشطة واألفعال اإلرىابية في إطار النظام التشريعي الداخمي بشكل مناسب 
لتشريع بصورة عامة ىو العقل البشري الذي يحكم شعوب األرض قاطبة، وليست قوانين أمة من ا

ن مصير األمم منوط بحكم القوانين لدييا  األمم إال حالة خاصة لتطبيق ىذا العقل البشري، وا 
يا والتزاماتيا الدولية ، ونظرا ألنو تقع عمى الدولة مسؤولية االستجابة االيجابية لتعيدات(1)وبمعقوليتيا

واإلقميمية بتجريم األنشطة اإلرىابية، إذ أن كل االتفاقيات والبرتوكوالت العالمية القطاعية الخاصة 
 بمكافحة العمل اإلرىابي تعتمد وصف ىذه األنشطة بالجريمة وتمزم الدولة الطرف في المعاىدة 

بتضمين ىذه األفعال بمرتبة الجرائم  أو االتفاقية أو بموجب قرار صادر عن مجمس األمن الدولي
الجنائية بموجب قانونيا الداخمي، ويمكن أن تكيف حسب درجة جسامتيا بكونيا جرائم إرىاب 

 دولية. 
والذي مارس من خاللو ىذا الجياز  (2)م(1003) 3131وبالرجوع إلى قرار مجمس األمن الدولي 

أنه يعيد التأكيد بضرورة التصدي "خالل:لدولي نجده شدد عمى ذلك من األممي والية التشريع ا
بجميع الوسائل وفقا لميثاق األمم المتحدة لمتهديدات التي توجهها األعمال اإلرهابية لمسالم 

كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال " ويقرر أن عمى جميع الدول:" واألمن الدوليين
عمها إلى العدالة وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو ارتكبها أو د

في القوانين والتشريعات المحمية بوصفها جرائم خطيرة، وكفالة أن تعكس العقوبات عمى النحو 
  الواجب جسامة تمك األعمال اإلرهابية...".

وتظير ضرورة التمسك بسيادة القانون من خالل أنشطة الدولة الحتواء اإلرىاب وذلك بتطوير 
معايير قانونية محمية ودولية بشأن ىذه الجرائم اإلرىابية، وتجدر اإلشارة أن ىذه المعايير المستمدة 

 يمكن من اتفاقيات مكافحة اإلرىاب وقرارات مجمس األمن ال يمكن تنفيذىا في فراغ، مثمما ال
لإلرىابيين العمل دون ارتباط ما بإقميم ما، فمن أجل تنفيذ نظام التعاون بين الدول لمنع جرائم 
اإلرىاب الوطنية والدولية والمعاقبة عمييا، يصبح من الضروري أن ُتمزم كل دولة بدمج المتطمبات 
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قانون الجنائي الحالي الموضوعية واإلجرائية لتمك االتفاقيات الدولية وقرارات مجمس األمن في ال
 الخاص بيا. 

وليذا الغرض غالًبا ما يطمب من الدولة إقامة صمة قانونية معينة بين األفعال المعنية ونظام 
العدالة الجنائية الخاص بيا، مثل مبدأ اإلقميمية أو الجنسية التي بموجبيا تمارس الدولة الطرف في 

مق بيذا النوع من الجرائم، مما يفرض عمى النظام القانوني االتفاقية الدولية الوالية القضائية فيما يتع
المحمي متطمبات الفعالية واإلنصاف بما يتماشى مع االتفاقيات الدولية التي تجرم اإلرىاب، وىذا 
النظام التشريعي المحمي أكثر أىمية من غيره، ألن أعمال اإلرىاب ال توصف دائًما كجزء من 

خاضعة لموالية القضائية الجنائية الدولية في القانون الجنائي الدولي الجرائم الدولية األساسية ال
 .(1)الحالي

ومع ذلك فان تجريم الجرائم اإلرىابية يثير عددا من المسائل الجوىرية في إطار القانون الداخمي 
الوطني والتزامات المشرع بضمانات وحماية حقوق اإلنسان وحرياتو، والمسالة األولى تتعمق بمدى 

فاذ مبدأ الشرعية "ال عقوبة بدون قانون" المقترن باشتراط اليقين القانوني، والمسالة األساسية الثانية ن
تتعمق بكيفية ضمان عدم إفالت اإلرىابيين من العقاب وعدم انتياك الحقوق والحريات األساسية 

تي تتعمق وخصوصا الحريات المدنية والسياسية في سياق التجريم والمقاضاة في الجرائم ال
 باإلرىاب، والمسألة األخيرة تتعمق بمسؤولية الدولة عن إخالليا بتنفيذ التزاماتيا الوطنية والدولية.

إن الدافع األساسي لاللتزام بسيادة القانون في مكافحة اإلرىاب يتعمق بواجب الدولة بحماية السكان 
عامة لممجتمع، وألن الفرد داخل إقميميا من اليجمات اإلرىابية وىذا تحت غطاء المصمحة ال

اكتسب حقا جديدا ىو الحق في أن تحارب الدولة التي ينتمي إلييا اإلرىاب، إذ تسمح العديد من 
االتفاقيات الدولية واإلقميمية المتعمقة بحقوق اإلنسان بإجراءات معينة من عدم التقيد بحماية حقوق 

شرط أن تستوفي ىذه اإلجراءات الشروط اإلنسان الفردية عمى النحو الذي تكفمو االتفاقيات، ب
المحددة المنصوص عمييا فييا، وبالتالي تتيح حاالت الطوارئ الوطنية مجاال لتقييد الحريات 

عمى المكالمات الياتفية والمراقبة البريدية وغيرىا،  بالتصنتالمدنية إلى حد معين، مثل السماح 
ىذه االستثناءات؟ أين يرسم الحد ويوضع  ومع ذلك يبرز سؤال أساسي: إلى أي مدى ُيسمح بمثل

المعمم؟، إذا كانت حماية المجتمع من عواقب اإلرىاب ىي اليدف الذي يجب تحقيقو في حرب 
المجتمع ضد اإلرىاب، فإن انتياك حقوق األفراد األساسية لغرض مكافحة اإلرىاب إذا كان 

ط الحذر الصارم من شأنو أن مسموًحا بو حتى دون حذر شديد يكون في وضعية تناقض ذاتي، فق
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يقدم حال نيائيا مرضيا في التعامل مع حجم التيديد الذي قد يشكمو اإلرىاب، ألن التدابير المتخذة 
لمكافحة اإلرىاب يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في نياية المطاف إذا كان ينبغي أن تؤدي إلى 

ال حماية حقوق اإلنسان األساسية كقاعدة اإلنكار التام لممبدأ األساسي لسيادة القانون، وكذلك إغف
، ذلك ألن السمطات المسؤولة عن حماية األفراد في المجتمع من أجل سالمتيم (1)أساسية لتشريع

وحريتيم قد تمارسيا وتستمد شرعيتيا من حقيقة أن ىذه الصالحيات ضرورية لحماية ىؤالء األفراد 
 كأعضاء في المجتمع. 

بيا المتمثل في حفظ واستعادة النظام العام وتأمينو في المجتمع من وفي خضم أداء الدولة لواج
خالل كشف ومنع المؤامرات اإلرىابية، واعتقال واستجواب المشتبو بارتكابيم ىجمات إرىابية  ميما 
كانت موضوعية الحاجة إلى حماية واستعادة النظام العام، يجب أن يكون لدى السمطات مجموعة 

لمتالئمة مع الطبيعة المتغيرة لمجريمة اإلرىابية، ولتحقيق تمك األىداف فمن خيارات من الوسائل ا
الواضح أن بعض الوسائل ستكون أسيل في التنفيذ وأكثر فعالية في تحقيق اليدف المنشود، بحيث 
يمكن أن تدخل معادلة التكمفة والمنفعة حيز النفاذ في أذىان السمطات، ومع ذلك  من الضروري 

ر الوسائل بطريقة ال تنتيك حقوق اإلنسان األساسية لألفراد عموًما في المجتمع، بما أن يتم اختيا
 في ذلك األفراد المشتبو في ارتكابيم الجريمة اإلرىابية.

إذ ىناك معايير أساسية لحقوق اإلنسان في ىذا الصدد، تستند إلى مبادئ عالجناىا في الباب 
قانونية الواجبة، حتى أن حتمية المجتمع الوجودية الحتواء السابق مثل افتراض البراءة واإلجراءات ال

، إذ سيكون مخالفًا لممفيوم األساسي (2)اإلرىاب بالوسائل الفعالة ال يمكن أن تكون فوق القانون
لسيادة القانون تبرير إنكار حقوق اإلنسان األساسية حتى باسم الحفاظ عمى سيادة القانون في 

ال يكون تحقيق التوازن الصحيح بين الضرورة المشروعة لحماية  المجتمع، وفي وضع متوتر قد
المجتمع كمجموعة بشرية وضرورة حماية أفراد ىذا المجتمع أمًرا بسيطا دائًما، ومع ذلك فمن 
الضروري تحقيق ذلك باعتبار الحاجة الممحة والمستمرة إلى التساؤل في السياق الحرج لموضع ما 

مع، الذي يتعرض وجوده نفسو لمخطر بسبب تيديد اإلرىاب، إذا كانت ضرورة حماية المجت
وضرورة حماية حقوق اإلنسان األساسية لألفراد يجب أن يقترن من خالل االختيار الحكيم 

 لموسائل.

                                                           
1  

Tiberiu Dragu and Mattias Polborn, The Rule of Law in the Fight against Terrorism, American Journal of 

Political Science, Published By: Midwest Political Science Association, Volume: 58, №: 2 ,Year:2014, Pp: 511-

525  
 

2  
Spencer, Alexander, The Problems of Evaluating Counter-Terrorism, Network of Scientific Journals from 

Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal, UNISCI Discussion Papers, Universidad Complutense de 

Madrid, España, №: 12, Year: 2006, Pp: 179-201. 
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في الواقع ىناك دائًما خيارات متاحة لالستجابة لحتمية المجتمع الوجودية دون التعدي عمى حقوق 
لى درجة غير معقولة، فمن المنطقي أنو ما لم تكن ىناك أية طريقة اإلنسان األساسية ألفراده إ

أخرى عمى اإلطالق سوى وضع حد لبعض الحريات المدنية ألفراد المجتمع من أجل ضمان بقاء 
المجتمع المعني، والمجوء إلى تدابير متطرفة مثل انتياك حقوق اإلنسان األساسية في المجتمع، 

القانون ىو أن ىذه التدابير يجب أن تخضع لممراجعة القضائية،  فإن الميم من وجية نظر سيادة
وفي نياية المطاف فالحكم النيائي عمى ىذه المسألة ال يمكن إال أن يقع في أيدي المجتمع نفسو 
ألن أولئك الذين يتخمون عن حريتيم األساسية لشراء القميل من األمان المؤقت، ال يستحقون ال 

المواجية التشريعية لمجريمة  حد قول بنجامين فرانكمين، ومنو فان أىميةالحرية وال األمان عمى 
اإلرىابية التي يشكل فييا القانون الجنائي رأس الحربة تنبع أساسا من خالل إرادة المجتمع في 
فساح المجال لمقانون الجنائي ومنحو  المحافظة عمى العقد االجتماعي وعمى سيادة القانون وا 

  .(1)الجريمة اإلرىابية المشروعية لمواجية
فمن منظور سيادة القانون فإن اليقين واالتساق والنيج المطرد لمتصدي لإلرىاب ضرورة ليس فقط 
لمنع الممارسات غير القانونية أو غير المشروعة من قبل الدول وأجيزتيا العسكرية واألمنية وكذا 

ًضا لضمان مستويات مناسبة من المنظمات الحكومية وخمق فجوات لإلفالت من العقاب، ولكن أي
المساءلة المدنية والجنائية عن األعمال غير المشروعة أو اإلجرامية التي يرتكبيا إما الفاعمون 
اإلرىابيون أو الدول أو األجيزة العسكرية واألمنية المقحمة في مواجية اإلرىاب وكذا المنظمات 

ثناء مكافحة اإلرىاب مثل االحتجاز دون الحكومية من خالل تمحيص وتدقيق ورصد ردود أفعاليم أ
محاكمة أو بمحاكمة مختصرة اإلجراءات، القتل باالستيداف خارج أوامر ورقابة القضاء، المراقبة 
الشاممة لممجتمع، أعمال التعذيب، الحرمان من التعويضات لصالح الضحايا المعنيين، فالغايات ال 

اربة اإلرىاب عمى مدى طويل ستشمل التآكل ، ومنو فإن عواقب مح(2)يمكن أن تبرر الوسائل
المنيجي لحقوق اإلنسان والحقوق المدنية، مع تركيز سمطة اتخاذ القرار في يد السمطة التنفيذية 

 .عمى حساب مبدأ فصل السمطات، وتوسيع دولة األمن الوطني
عندما انتشرت التنظيمات اإلرىابية في عموم الكرة األرضية بعد نياية الحرب الباردة وانييار ف

اإليديولوجيات، لم يبق في وسع المشرع وبالخصوص الدول التي عانت ويالت اإلرىاب كالجزائر 

                                                           
1  
Katja Samuel, What does the Rule of Law mean in the Context of Counter-Terrorism?, University of 

Nottingham, World Justice Project (WJP) on the Rule of Law and Counter-Terrorism, Year:2014, On the Link: 

https://worldjusticeproject.org/news/what-does-rule-law-mean-context-counter-terrorism. (Seen On:21/02/2018). 
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 Johannes Thimm, From Exception to Normalcy the United States and the War on Terrorism, German 

institute for international and security affairs, SWP Research Paper7, Berlin, Germany, YEAR:2018, P:29. 
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سوى أن يتدخل لوضع نصوص رادعة محاولة منو تعزيز الجبية المحاربة لإلرىاب، إال أن عبقرية 
المجتمع الجزائري واستنارة بصيرتو وسمو الوعي الجماعي لمجزائريين سمح ليو بابتكار وسيمة 
موازية لمردع القانوني الجنائي وىي احتواء الظاىرة اإلرىابية بواسطة منظومة قانونية اجتماعية ىي 

ن كانت ليست بالتجربة الوحيدة في العالم الذي ع رف السمم و التسامح والمصالحة، حتى وا 
المصارحة والمساءلة عمى غرار جنوب إفريقيا، إال أنو من الضروري اإلشارة إلى أن  المشرع 
الجزائري راعى الظروف السياسية واالجتماعية واألمنية وحتى االقتصادية )آليات التعويض( لمبالد 

حمة مرت في صياغتو لتشريعات مكافحة اإلرىاب تبعا لتغيرات السياسة الجنائية المختمفة لكل مر 
ذلك واضحا عمى سموك المشرع وردات أفعالو التي  بدابيا الدولة خالل مواجيتيا لإلرىاب، وقد 

اتسمت بالصرامة الحادة في بداية التسعينيات من القرن الماضي المرتبطة بالمعالجة العسكرية 
 الرئاسي واألمنية المتشددة لمجريمة اإلرىابية من خالل إعالن حالة الحصار بموجب المرسوم 

بعد إعالن حالة العصيان المدني من طرف حزب سياسي  3113جوان  00المؤرخ في  13-311
المؤرخ في  111-13م، وقد رفعت حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي 3113جوان 03في 
م المتعمق 3113ديسمبر 01 المؤرخ في  11-13م، ليتم إصدار القانون 3113سبتمبر  11

ش الوطني الشعبي في ميام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية بمساىمة قوات الجي
م، لتميو إعالن حالة الطوارئ بموجب 1033ديسمبر 11المؤرخ في  01-33المعدل باألمر 
 110-11م المتمم بالمرسوم الرئاسي 3111فيفري  01المؤرخ في  00-11المرسوم الرئاسي

م 3111فيفري  01المؤرخ في  01-11سوم التشريعي م، والمعدل بالمر 3111أوت 33المؤرخ 
سنة  31المتضمن تمديد حالة الطوارئ لمدة غير محدودة مما سمح ليا باالستمرار ألكثر من 

م، ثم تم 1033فيفري 11المؤرخ في  03-33كاممة ليتم إنياؤىا كما رأينا سمفا بموجب األمر 
سبتمبر  10رىاب والتخريب المؤرخ في المتعمق بمكافحة اإل 01-11إصدار المرسوم التشريعي 

 م في ظل سريان حالة الطوارئ، ليدرج فيما بعد ضمن قانون العقوبات بواسطة األمر3111
م الذي عدل وتمم فيما بعد، لتستمر إلى غاية إقرار األمر 3119فيفري  19المؤرخ في  19-33 

المؤرخ في  01-11انون م المتضمن تدابير الرحمة، والق3119فيفري  19المؤرخ في  19-31
م المتعمق باستعادة الوئام الوطني، وتنفيذ ميثاق السمم والمصالحة بموجب األمر 3111جويمية  31
م، وكذلك اإلطار القانوني المعتمد لتعويض ضحايا اإلرىاب 1001فيفري  11المؤرخ في  01-03
نح تعويضات لصالح م والمتعمق بم3111فيفري 31المؤرخ في  03-11المرسوم التنفيذي رقم ك

 األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيم نتيجة أعمال إرىابية 
 13المؤرخ في  310-01أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرىاب، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 
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وضوع م الذي يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض األشخاص الذين كانوا م1001مارس 
إجراءات إدارية لمتسريح من العمل بسبب األفعال المتصمة بالمأساة الوطنية، وكذا المرسوم الرئاسي 

م والمتعمق بإعانة الدولة لألسر التي ابتميت بضموع أحد 1001فيفري  11المؤرخ في  10-01رقم 
المتعمق م و 1001فيفري  11المؤرخ في  11-01أقاربيا في اإلرىاب، والمرسوم الرئاسي رقم 

بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، وغيره من المراسيم األخرى والتي شممت حتى ذوي حقوقيم 
م المتمم لممرسوم 1030فيفري  03المؤرخ في  11-30الضحايا المباشرين مثل المرسوم التنفيذي 

المتعمق بتعويض الضحايا المغتصبات من طرف اإلرىابيين، وتم تخصيص  03-11التنفيذي 
 1لصندوق تعويض ضحايا اإلرىاب بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في حساب 
إجراءات مكممة لتدابير المواجية المسندة لمقانون الجنائي الجزائري  م، وىي جميعيا1001مارس

 ولكن من خالل تبني الحمول السممية المنبثقة من ثقافة التسامح االجتماعي الجزائري.
ود الفعل التشريعية لممشرع الجزائري عمى الجرائم اإلرىابية وتأثيرىا عمى ردنتناول في ىذا الباب  

حقوق اإلنسان، إذ توصمنا سابقا إلى أن الحفاظ عمى حقوق اإلنسان أمر حيوي لمنع اإلرىاب، بما 
رىاب غير الدول عمى حد سواء، وعالوة عمى ذلك  تظير دراستنا أن  في ذلك إرىاب الدولة وا 

تجاىل حقوق اإلنسان األساسية عند مواجية اإلرىاب، بحيث إنو )المشرع( يرىب المشرع يميل إلى 
كما أن الخوف طريق ، نفسو بسبب الحادث اإلرىابي عندىا يواجو خطر المبالغة في رد الفعل

سريع لقوانين األمن: فاإلرىابيين "يموثون" القانون وأن الخوف الذي يخمقونو يؤدي إلى تبني أحكام 
تقسيم ىذا الباب إلى فصمين: نتناول  تضحي بسيادة القانون، من ىذا المنطمق ارتأينا  غير قانونية

مطابقة  الفصل الثانيدرس في ون الجزائرية اإلرىابية في التشريع الجريم الفصل األولفي 
 .مع الحقوق والحريات الدستوريةالمعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية 

 اإلرهابية في التشريع الجزائري. الفصل األول: الجريمة
 مع الحقوق والحرياتالمعايير الجنائية لمواجهة الجريمة اإلرهابية ثاني: مطابقة الفصل ال

 الدستورية.
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إف تحميؿ تأثير اليجمات اإلرىابية عمى اإلجراءات التشريعية السابقة، سيبيف حتما ما ىي آثار 
عند مواجية التشريع الوطني في أي اتجاه يتطور ، و األحداث اإلرىابية عمى التشريعات الالحقة

ورأس الدستوري  ر ذلؾ عمى النظاـ القانوني العاـآثادراسة  واألىـ مف ذلؾالتيديدات اإلرىابية؟ 
 ،ضمانات حقوؽ اإلنساف المكفولة في ىذا النظاـموقع الخصوص القانوف الجنائي وب حربتو

 تشريع.عنى بعالقة اإلرىاب بالي البابفإف ىذه  النظريمستوى الوعمى  وبالتالي
 التفاعؿ بجوىر تتعمؽبشكؿ خاص ألنيا  ذات ميزة فريدةبيف اإلرىاب والقانوف  صمةتعتبر ال

األداة التي  شخيص، مف خالؿ تأي الدولةبيف الفاعؿ اإلرىابي والجية المقابمة لو  مرالمست
يستخدـ الجاني اإلرىابي مف غير الدوؿ وسائؿ إرىابية لتحقيؽ إذ : ةحدعمى  يستخدميا كؿ فاعؿ

تقويض أسسيا، بينما تستخدـ الدولة مف بيف وسائؿ إضعاؼ الدولة أو المتمثؿ في أىدافو أسمى 
السياسية والسيطرة  الحفاظ عمى السمطة الوجودي المتمثؿ-الحيوي، القانوف لتحقيؽ ىدفيا أخرى

 .(1)مما يعني محاربة الجاني اإلرىابيعمى المجتمع 
، نفسو عمى تشريعات مكافحة اإلرىابوينطبؽ الشيء  ىو بالتأكيد واسع لمغاية،" تشريعمصطمح "ال

مزيد مف الفروع القانونية إلى تغطية المزيد وال سبتمبر 11والتي تميؿ بشكؿ خاص بعد أحداث 
ستركز الدراسة الحالية في المقاـ األوؿ عمى الفئة القانونية التي يقع فييا الجزء  لذلؾ البعيدة،

سيتـ أخذ القوانيف و  ، أي القانوف الجنائي بالمعنى الواسعقوانيف مكافحة اإلرىاب تقميدًيا األكبر مف
ولكف فقط عندما يعتبر ذلؾ ضرورًيا لمفيـ العاـ لالتجاه  لالستدالؿألخرى ا تشريعيةمف المجاالت ال

  .الذي تتخذه تشريعات مكافحة اإلرىاب
في  ، إال أنوفصؿف القانوف الجنائي لمكافحة اإلرىاب ىو الذي يجب فحصو في ىذا الفإ وىكذا

ىو اىتماًما خاًصا: ال يزاؿ ىناؾ فرع معيف مف القانوف يستحؽ  سياؽ تشريعات مكافحة اإلرىاب
 والمقاتميف األجانب ، تجنيد المقاتميفتمويؿ اإلرىاب، وتوفير الدعاية ومنابر اإلعالـ لمحرضيو

مما يجعؿ مف الصعب عمى أي نظاـ والفضاء السيبراني والتكنولوجيا وتوفير المالذ في دوؿ أخرى 
  قانوني إنصاؼ الضحايا.

بعمؽ في النظاـ القانوني لمدولة  ةر ليست متجذر جزائإف قوانيف مكافحة اإلرىاب الحالية في ال
المتعمؽ  03-92المرسـو التشريعي مع صدور  ـ1992 سنةإلى األقرب الفتية، ويعود تاريخيا 

كانت   ىذا التاريخ قبؿو  ، ومع ذلؾـ1992سبتمبر  30بمكافحة اإلرىاب والتخريب المؤرخ في 
االستقالؿ،  دة بعشر مباطبقت بالفعؿ قوانيف تتعمؽ بمنع الجرائـ ضد أمف الدولة الجزائر قد سنت و 
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ـ المتضمف إنشاء المجالس الجزائية الثورية 1964جانفي  7المؤرخ في  2-64 األمرإذ صدر 
ـ والتي تنشط عمى مستوى كؿ 1964جانفي  10المؤرخ في  5-64المعدؿ والمتمـ بالمرسـو 
مف دستور  59ى غاية نياية الحالة االستثنائية المعمنة وفقا لممادة مجمس استئنافي وتتولى إل

الجرائـ التي مف شأنيا عرقمة السير العادي لممؤسسات أو إحداث اضطرابات النظر في ـ 1963
 (2)ـ1964أوت  22المؤرخ في  242-64القانوف ، وتاله صدور (1)استثنائية في النظاـ العاـ

 :قواعد االختصاص ة( المتضمن5المتضمف قانوف القضاء العسكري، والذي نص في مادتو )
-68األمر ، والذي تاله "تنظر المحاكـ العسكرية الدائمة في المخالفات المرتكبة ضد أمف الدولة"

، الذي بحسب المادة المتضمف إنشاء مجمس قضاء ثوري (3)ـ1968نوفمبر  4المؤرخ في  609
من الدولة والنظام أيختص بالنظر في االعتداءات عمى الثورة والجرائم المرتكبة ضد " األولى منو

، ويحكم عمى مرتكبي االعتداءات والجرائم المبينة أعاله العسكري وكذا المخالفات المرتبطة بذلك
، ما يعني أف اختصاص محاكمة الجرائـ الماسة بأمف "عوانيم وشركائيم ميما كانت صفتيموأ

مف القضاء العسكري وحولت إلى والية المحكمة الثورية بموجب ىذا األمر الدولة ومقترفييا انتزعت 
ووسع " المجمس الجنائي الثوريالتي تعرؼ إعالميا تحت اسـ "الخاصة "مجمس القضاء الثوري" 

مف الدولة وأعوانيـ أالعتداءات والجرائـ المرتكبة ضد نطاؽ االختصاص فييا ليشمؿ كؿ مرتكبي ا
المتضمف قانوف  242-64القانوف و  2-64األمر  والحاؿ أفميما كانت صفتيم، وشركائيـ 

في ظرؼ  تالمتضمف إنشاء مجمس قضاء ثوري جاء 609-68القضاء العسكري، وكذا األمر 
ضد النظاـ سياسية يور معارضة ستقرار مؤسسات الدولة بعد االستقالؿ وظا ـخاص يتميز بعد

 والذي حوكـ تحولت إلى معارضة مسمحة فيما بعدحمد أآيت  حسيف القائـ بقيادة المجاىد الراحؿ
ـ وصدر في حقو حكـ باإلعداـ مف طرؼ المجمس 1965أفريؿ  7بتاريخ  أتباعوومف معو مف 

إبراىيم محمد المجاىد ىواري بومديف " لوزير الدفاع، وكذا االنقالب العسكري الثوري زائيجال
الواجية ـ وقد كاف ىذا األخير 1965جواف  19في  "حمد بن بمةأ" ضد الرئيس المجاىد "بوخروبة

 ـ1967ديسمبر 14في " الطاىر الزبيري، كما قاـ رئيس أركاف الجيش "آنذاؾالسياسية لمسمطة 
وسبقت كؿ ىذه األحداث  ىذا، بالفشؿ" باءت ىواري بومدينبمحاولة انقالب عسكري ضد الرئيس "

                                                           
المتضمف إنشاء المجالس الجزائية الثورية، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش،  1964جانفي  7المؤرخ في  2-64األمر   1

 ـ.1963أكتوبر  3 ـ. مالحظة: الحالة االستثنائية أعمف عنيا بداية مف 1964جانفي  8، الصادرة بتاريخ 3، سنة 3عدد 
متضمف قانوف القضاء العسكري، الجريدة الرسمية ج ج د ش، ـ ال1964أوت  22المؤرخ في  242-64القانوف رقـ  2

 .548ـ، ص1964سبتمبر  29الصادرة بتاريخ  36العدد 
ـ، المتضمف إنشاء مجمس قضاء ثوري، الجريدة الرسمية ج ج د ش، 1968نوفمبر  4المؤرخ في  9 6-68األمر رقـ  3

 .1762ـ، ص1968نوفمبر  5 الصادرة بتاريخ  89العدد 
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محاكمة العقيد المجاىد "محمد شعباني" مف طرؼ المحكمة العسكرية  المفصمية في تاريخ الجزائر
كما ، (1)ـ1964سبتمبر  03ونفذ فيو حكـ اإلعداـ بتاريخ  1964سبتمبر 2الدائمة بوىراف يـو 

ـ وأحتجز في جنوب الجزائر بعد أف رفض طمب النظاـ 1964سنة حوكـ المجاىد محمد بوضياؼ 
يف والمراسيـ كاف غرضيا ىذه الترسانة مف األوامر والقوانقبوؿ نفيو إلى سويسرا، ما يؤكد أف 

األساسي استعماليا مف طرؼ النظاـ السياسي آنذاؾ لتصفية معارضيو وقمع الحركات الديمقراطية 
بعاد مجاىدي الرعيؿ األوؿ والثاني عف نات الشعب الجزائري، ورفض الحوار مع مكو والتعددية  وا 

وال  وال عمى الثورةالسمطة تماما، ولـ يكف ىؤالء يشكموف خطرا وشيكا أو داىما عمى استقالؿ البالد 
وال أدؿ عمى ذلؾ مساىمتيـ الجماعية في الدفاع عف البالد في وجو اعتداء  عمى النظاـ العاـ

ووضع مصير الوطف كأولوية قبؿ الصراع  ـ1963 أكتوبر 8في ة المغربية الدولة الجارة المممك
 .(2)عمى الحكـ

، ؿ كبير مف حقوؽ اإلنساف األساسيةبشك بحيث حدتتشريعات طوارئ القوانيف شكمت ىذه وقد   
جواف  17المؤرخ في  45-75بموجب األمر مف الدولة أ جمسبرز مظير ليا ىو تشكيؿ مأولعؿ 
عمى السير  خطرا كبيراوالذي عيد إليو قمع الجرائـ والجنح التي تكوف بطبيعتيا  ،(3)ـ1975

المنتظـ لألنظمة القانونية أو المحافظة عمى األمف العاـ أو الوحدة أو استقالؿ األمة أو سالمة 
كميـ ضباط في الجيش ترابيا، وتتكوف فضال عف القضاة المحترفيف مف أربع مستشاريف نائبيف 

، وال بالقضاء وشؤونو ويأتمروف بأوامر القيادة العسكريةبالقانوف و ال عالقة ليـ الوطني الشعبي 
ذا كاف لمقضية  يفصؿ ىذا المجمس إال في الدعوى العمومية ف المحامي ال إف "طابع خاص"وا 

يجوز لممجمس الدفع كما ال  ،يستطيع الحضور أو الدفاع عف المتيـ إال بموافقة رئيس المجمس
ف تقع أويمكف لممجمس أف يقرر تمقائيا أو بناءا عمى طمب مف النيابة العامة ب ،بعدـ االختصاص

، عمما أف كؿ ىذه اإلجراءات منافية لقواعد المحاكمة كؿ أو بعض المرافعات في جمسة سرية
                                                           

1 Etienne-Jean Lapassat, La Justice en Algérie, 1962-      Fondation nationale des sciences politiques, 

Etudes maghrébines №:9, Paris Armand Colin , Année :1969, P :9, 116, 117 et Suite. 

- Archives du journal Français : le Monde, du 3 septembre 1964, Cinq condamnés a mort exécutés à Alger : Le 

colonel Chaabani comparait devant la cour martiale d'Oran. 
 ،3  2،سنة الجزائر لمطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ىومةالعقيد محمد شعباني األمل واأللمحمد درواز، أاليادي  2

 .وما يمييا 59ص
-  Archives du journal Français : le Monde, du 8 Avril 1965, LE PROCÈS DE M. AIT AHMED s'est ouvert à 

huis clos devant la Cour criminelle révolutionnaire. 

- GÉRARD VIRATELLE, Archives du journal Français : le Monde, du 11juillet 1969, Cent quatre-vingts 

Algériens sont jugés pour leur participation à la rébellion de décembre 1967. 

 

 
ـ المتضمف إنشاء مجمس أمف الدولة، الجريدة الرسمية ج ج د ش، عدد 1975جواف  17المؤرخ في  45-75األمر  3

 ـ.1975جويمية 4، الصادرة في 12، السنة53
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العالمي لحقوؽ مصادقة الجزائر عمى اإلعالف بالرغـ  العادلة وتمس حقوؽ المتيـ في الدفاع
 1فقرة 11و 10وبالخصوص المواد   ـ(1963( مف دستور )11بموجب نص المادة ) اإلنساف

 مف اإلعالف. 12المادة و 
أفريؿ  25المؤرخ في  06-89القانوف مف الدولة إلى غاية إلغاءه بموجب أواستمر العمؿ بمجمس 

مف الدولة أو التي في التحقيؽ أماـ أوتـ تحويؿ الدعاوى القائمة والمنظورة أماـ مجمس ، (1)ـ1989
 155-66المحددة طبقا لألمر مف الدولة إلى الجيات القضائية المختصة أقاضي تحقيؽ مجمس 

، األصيمةصاحبة الوالية  العادية أي جيات القضاء الجزائي المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية
ـ 1989أفريؿ  25المؤرخ في  08-89وقد تزامف ىذا اإللغاء وفي نفس اليـو مع صدور القانوف 

والعيد  المتضمف الموافقة عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الخاص الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والبرتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد الدولي 

لسمطات في البالد العتماد التزامات ، وىو مؤشر عمى توجو ا(2)بالحقوؽ المدنية والسياسية
     شرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف وتضميف مقتضياتيا ضمف القانوف الوطني. وتعيدات الجزائر إزاء ال

لـ  تعددي في البالدو ديمقراطي قانوف ـ تاريخ إصدار أوؿ دستور 1989 فيفري 23إلى غاية  ومنو
ف، في الجزائر يكف ىناؾ تشريع خاص لمكافحة اإلرىاب المشرع ىذه الحالة  استبؽ حتى وا 

وضمنو ـ 1971أفريؿ  22المؤرخ في  28-71بإصداره قانوف القضاء العسكري بموجب األمر 
التي السالؼ الذكر، و  242-64( مف القانوف 3فقرة 5التي كانت تحت رقـ )( 3الفقرة25المادة )

ؿ في الجرائـ المرتكبة ضد أمف القضاء العسكري بنظر ومحاكمة والفص اختصاصتنص عمى 
( 05الدولة وفقا لمنص الوارد في قانوف العقوبات وذلؾ عندما تزيد عقوبة الحبس عمى مدة خمس )

 ماعدا في حاالت ارتكابيا مف طرؼ عسكري  ، ما يعني ضمنيا استبعاد الجنح مف واليتياسنوات
ومف جية أخرى يتبيف وجود ، المدنييفويجعؿ والية القضاء العسكري تمتد إلى  لو، أو مماثال

مف  مف الدولةأي الجرائـ ضد بجيتيف قضائيتيف متوازيتيف ليما الوالية في نظر ومحاكمة مرتك
والممغى في ـ 1975جواف  17مف الدولة المنشأ في أ، الجية األولى كما رأينا ىي مجمس المدنييف

في  الصادر 28-71لذي ينظمو األمر اوالجية الثانية ىي القضاء العسكري ـ، 1989أفريؿ  25

                                                           

لة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد ـ، المتضمف إلغاء مجمس أمف الدو 1989أفريؿ  25المؤرخ في  6 -89القانوف  1 
 ـ.1989أفريؿ  26، الصادرة بتاريخ 26، سنة 17

ـ، المتضمف الموافقة عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 1989أفريؿ  25المؤرخ في  8 -89القانوف   2
كوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد الدولي الخاص واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والبرتو 

 ـ.1989أفريؿ  26، الصادرة بتاريخ 26، سنة 17بالحقوؽ المدنية والسياسية، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 
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جويمية  29الصادر في  14-18وتمـ بموجب القانوف والذي عدؿ  (1)ـ1971أفريؿ  22
سالفة الذكر وأصبحت المحاكـ العسكرية ابتداء مف  (3فقرة 25وسحبت منو المادة ) (2)ـ2018
سنة  47مضي  ـ ال تختص بمحاكمة المدنييف في إطار جرائـ أمف الدولة وىذا بعد2018سنة 

دوف رقابة دستورية تذكر، والغرض مف ىذه االزدواجية في الوالية  كاممة مف فرض واليتيا عمييـ
محاكمة يكمف في منح النظاـ السياسي ىامشا معتبرا لممناورة والتقرير أي مف المحاكـ تتولى 

ت في الشارع المتيميف الذيف تبيف أف منيـ معارضوف سياسيوف حوكموا عمى مجرد توزيع منشورا
     ـ.1983ديسمبر  18مف الدولة في أكما ىو حاؿ محاكمة السيدة لويزة حنوف أماـ مجمس 

في أعقاب اليجمات  :الحالي لمكافحة اإلرىاب عمى ثالث مراحؿ جزائريتـ تطوير التشريع ال لقد
سنوات الثمانينيات مف القرف الماضي مع جماعة بويعمي وغيره مف  بداية وأواسطاإلرىابية في 

مجمس أمف الدولة في  وأديف بعضيـ والذيف حوكـ مف ساحات القتاؿ، األفغاف الجزائرييف العائديف
يتمثؿ في المرسـو لمكافحة اإلرىاب جزائري تـ تبني أوؿ قانوف لي، ـ1985في شير أفريؿ 

والذي  ،ـ المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92التشريعي 
جاء كنتيجة حتمية لعدـ مالئمة اإلطار الدستوري والتشريعي السائد قبؿ ىذا التاريخ مع طبيعة 
الجريمة اإلرىابية، فمـ يكف باإلمكاف محاربة اإلرىاب تشريعيا اعتمادا عمى نصوص 

 ، (3)ـ1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88المرسـو  بموجب ـ وتعديمو1976دستور
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ المتضمف قانوف القضاء العسكري، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 1971أفريؿ  22المؤرخ في  28-71األمر   1

 . 566ـ، ص1971ماي 11، الصادرة في 8، السنة 38
ـ المتضمف قانوف 1971أفريؿ22المؤرخ في  28-71ـ يعدؿ ويتمـ األمر 18 2جويمية  29المؤرخ في  14-18القانوف   2

 . 3ـ، ص18 2أوت1، الصادرة بتاريخ 55، سنة 47القضاء العسكري، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
نوفمبر  3ـ المتعمؽ بنشر التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في استفتاء 1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88المرسـو  3

  ـ.1988نوفمبر  5، الصادرة بتاريخ 25، سنة 45، الجريدة الرسمية لج ج د ش، عدد 1988



 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

344 
 

ـ كاإلعالف عف حالة الحصار وحالة الطوارئ والحالة 1989نصوص دستور  بواسطةوال 
محدودية استجابتيا لمتطمبات مواجية الظاىرة الجديدة والدخيمة فيما بعد أثبتت  ، التي(1)االستثنائية

كوف أف ىذه الحاالت تخوؿ الحكومة سمطات استثنائية ال بالرغـ مف ، عمى المجتمع الجزائري
ستعماؿ وسائؿ إكراه غير عادية اوىذه اإلجراءات تسمح لمدولة ب ،تحوزىا في الظروؼ العادية

، والحاؿ أف سترجاع النظاـ العاـ واألمف وتساعدىا في الحفاظ عمى كيانيا وسالمة  اإلقميـالغرض 
مف العناصر  ةخالي تجاء بتعديالتو ـ1996دستور وما يمييما  ـ1989ـ و1976دستوري 
أو ما يسمى حاليا "باألمف اليقيف القانوني تحقيؽ  :سيادة القانوف وأىميالتبرير  الييكميةاألساسية 

وسيولة الكافي مف خالؿ الوضوح  تطبيع السموك في المجتمع السياسيالقانوني" اليادؼ إلى 
، فالسمطة السياسية تعمـ بالضبط حدود وباألخص استقرارهوضماف جودتو القانوف  إلىالوصوؿ 

فإف الخاضعيف لممعايير القانونية  بالنسبة لبقية المواطنيف أما وصناعتيا القانوف ألنو منتوجيا
 عممومع  ويمّكف كؿ فرد مف اتخاذ قرارات مف شأنو أفتحديد ما إذا كاف الفعؿ مسموًحا بو أـ ال 

                                                           
العميا : "في حالة الضرورة الممحة يقرر رئيس الجميورية في اجتماع لييئات الحزب 1976مف دستور  119المادة  1

 والحكومة حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كؿ اإلجراءات الالزمة الستتباب الوضع".
 : " إذا كانت البالد ميددة بخطر وشيؾ الوقوع عمى مؤسساتيا أو عمى استقالليا 1976مف دستور   12المادة  -

راء أثناء اجتماع الييئات العميا لمحزب أو سالمة ترابيا يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية، يتخذ مثؿ ىذا اإلج
والحكومة، تخوؿ الحالة االستثنائية لرئيس الجميورية أف يتخذ اإلجراءات الخاصة التي تتطمبيا المحافظة عمى استقالؿ 
األمة ومؤسسات الجميورية، يجتمع المجمس الشعبي الوطني وجوبا باستدعاء مف رئيسو، تنيي الحالة االستثنائية حسب 

 األشكاؿ وبناء عمى نفس اإلجراءات المذكورة أعاله التي أدت إلى تقريرىا " نفس 
 : "يقرر رئيس الجميورية التعبئة العامة".1976مف دستور  121المادة  -
 ـ:"الدولة مسؤولة عف امف كؿ مواطف وتتكفؿ بحمايتو في الخارج".1989مف دستور  23المادة  -
 يعذر بجيؿ القانوف، يجب عمى كؿ شخص أف يحتـر الدستور وقوانيف الجميورية".ـ:"ال 1989مف دستور  57المادة  -
جبارية 59المادة  - : عمى كؿ مواطف أف يؤدي بإخالص واجباتو تجاه المجموعة الوطنية، التزاـ المواطف تجاه الوطف وا 

 المشاركة في الدفاع عنو واجباف مقدساف دائماف.
رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة  ـ: "يقرر1989مف دستور  86المادة  -

بعد اجتماع المجمس األعمى لألمف واستشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجمس الدستوري، 
إال بعد موافقة المجمس الشعبي ويتخذ كؿ التدابير الالزمة الستتباب الوضع، وال يمكف تمديد حالة الطوارئ أو الحصار 

 الوطني".
ـ:"يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد ميددة بخطر داىـ يوشؾ إف 1989مف دستور  87المادة  -

 يصيب مؤسساتيا الدستورية أو استقالليا أو سالمة ترابيا، وال يتخذ مثؿ ىذا اإلجراء إال بعد استشارة المجمس الدستوري،
المجمس األعمى لألمف، ومجمس الوزراء. تخوؿ الحالة االستثنائية رئيس الجميورية أف يتخذ اإلجراءات  إلىواالستماع 

االستثنائية التي تستوجبيا المحافظة عمى استقالؿ األمة والمؤسسات الدستورية في الجميورية. يجتمع المجمس الشعبي 
 ب األشكاؿ واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنيا".الوطني وجوبا. تنتيي الحالة االستثنائية حس
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وفقا لسمطاف إرادتو ما إذا كاف يريد االنخراط فيو حدد ي ى أفعالو، بحيثلعواقب التي قد تترتب عمبا
بحيث تكوف وسائؿ تنظيـ سموؾ المواطنيف وحمايتيـ مف  وأو تعديم )الفعؿ أو السموؾ( أو تجنبو
عمى ىذا النحو يمعب اليقيف  كقيمة تأسيسية لقاعدة سيادة القانوف الممارسات التعسفية لمسمطة

 .حيوًيا في تحديد مساحة الحرية الفردية ونطاؽ سمطة الدولةالقانوني دوًرا 
 في حد ذاتو يفسر المواقؼ التي يتـ فييا تعطيؿ ىذا اليقيف"منتوج السمطة" النظاـ القانوني ومنو ف

رادة المواطفمف خالؿ  القانوني وذلؾ  السموؾ ألنيا تتجاوز افتراضات تطبيع عمـ السمطة وا 
والحقيقة إذف ىي أف اليقيف القانوني يستمـز ظروًفا طبيعية  ،"غير متوقع"ستثنائي" أو "طارئ" أو اك"

ال  وبتغيير ىذه الشروط أو إلغاؤىا معينة يمكف بموجبيا توفير إمكانية التنبؤ بعواقب السموؾ الفردي
مف طرؼ السمطة، وىو ما تـ تداركو عمى األقؿ نظريا في التعديؿ  يمكف الوفاء بوعد اليقيف

التي ألزمت جميع السمطات والييئات العمومية  ( منو34مف خالؿ نص المادة ) 2021الدستور 
وحممت الدولة أعباء  والحريات العامة وضماناتيا األساسيةباألحكاـ الدستورية ذات الصمة بالحقوؽ 

السير عمى تحقيؽ األمف القانوني عند وضع التشريع المتعمؽ بالحقوؽ والحريات وضماف الوصوؿ 
ف نموذج اليقيف القانوني محورًي في تثبيت التوقعات إ، وبيذه الطريقة فإليو ووضوحو واستقراره

حدود الحرية الفردية و ت مجاال، فضاًل عف تحديد في توفير إطار لمتفاعؿ االجتماعيالمعيارية و 
 .السمطة السياسية في المجتمعات الحديثة

ويستند إلى العالقات  ،القانوني واإلطار التشريعي أصؿ الصراع بطبيعتو يسبؽ المعيارإال أف 
يمكف أف تتجمى الطبيعة المادية إذ  ،وؿالحمإيجاد الواقعية والمواقؼ التي تتطمب االىتماـ أو 

أو أف  ،لمنزاع الالذي يوفر حبند ال  عمىال يحتوي النظاـ القانوني أف : منيا لممشكمة بطرؽ مختمفة
ألف  ،قانونية يبدو أنيا تحؿ النزاع لكف محتواىا أو نطاقيا غير واضحيحدد قاعدة النظاـ القانوني 

التفسير الدستوري معطؿ مف طرؼ المشرع الدستوري والتفسير القضائي معطؿ مف طرؼ القاضي 
لمنزاع حسب طبيعة المشكمة ولكنو يبدو مناسًبا يحدد حاًل  أف النظاـ القانوني أو ،(1)الدستوري
التنفيذي )استخداـ الجيش في فرض النظاـ في منطقة معينة مف  في النظاـإجرائيا محظور 

فيي  لظروؼ الطبيعيةالتي تؤثر عمى ا وقائع والمالبساتما يتعمؽ بالف مف ناحية أخرى، و (الوطف
ال فقد فعالة ليا اتخاذ قرارات فوريةتستمـز المعالجة الامتداد زمني محدود في األساس ذات  ، وا 

 ومنو فإف السمطة في حاجة إلى تقييـ مدى استجابة التشريع ، إصالحو يحدث ضرر ال يمكف
ؾ مف أو القانوف الذي أنتجتو في حالة الحرماف مف اليقيف القانوني نتيجة الظروؼ الطارئة وذل

                                                           
1  Mark Fenwick, Stefan Wrbka, The Shifting Meaning of Legal Certainty, Springer, Singapore, Year:2016, 

Pp:1-   
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خالؿ معايير واضحة وعقالنية بحيث يكوف تصميـ القانوف يشمؿ معالجة حالة الطوارئ ويتطمع 
 إعالنياإلى احتواء المستجد االستثنائي، وىي الوضعية التي وجدت الدولة الجزائرية نفسيا فييا ب

ة لمواجية انتفاضة اجتماعيـ 1988أكتوبر  12ـ إلى غاية 1988أكتوبر  6حالة الحصار مف 
 وخالؿ ىذه الفترة، (1)نشر مرسـو حالة الحصار في الجريدة الرسمية حينيا يتـولـ  ،سياسية سممية

ـ وذلؾ باليجـو 1987بعد القضاء عمى جماعة بويعمي في مف جديد الجماعات اإلرىابية  نشطت
 مف جديد وأعمنت ،(2)ـ وتمتيا سمسمة تفجيرات في نفس المدينة1989عمى محكمة البميدة سنة 

ـ، 1991جواف  4المؤرخ في  196-91بموجب المرسـو ـ 1991جواف  5يـو  حالة الحصار
سبتمبر  22المؤرخ في  366-91بموجب المرسـو الرئاسي ـ 1991سبتمبر  29وألغيت في 

مواجية موجة عصياف مدني منظـ مف طرؼ حزب سياسي معتمد في  ، وكاف اليدؼ منياـ1991
ـ في 1991الحزب كانت قد بدأت منذ جانفي مف ىذا عمما أف عناصر  شكؿ إضراب عاـ،

إال أنو في  التحضير والتدريب القتالي في معسكرات مموىة لتحضير المجاىديف لمذىاب إلى العراؽ
ليخرج اإلرىاب إلى الواقع كاف يتـ تحضيرىـ لمعمؿ والنشاط في الجزائر تحسبا لكؿ االحتماالت، 

نذاؾ إلى آ مشرعاألمر الذي دفع بال ،(3)ـ1991وفمبرن 29العمف باليجـو عمى ثكنة قمار في 
دوف المجوء إلى إجراءات  الحتواء موجات العنؼ اإلرىابية المتتالية ةاستعجاليمحاولة إيجاد حموؿ 

 ـ والمرسـو1991ديسمبر 6المؤرخ في 23-91القانوف ما دفعو إلى إصدار االستثنائية، لةالحا
المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في  23-91القانوف المتضمف تطبيؽ  488-91الرئاسي

الذي جاء مباشرة بعد رفع حالة الحصار  مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية
إرادتو والذي يظير مف خاللو سموؾ المشرع في  ،سالؼ الذكر 366-91بموجب المرسـو الرئاسي 

فييا األوضاع كما وقع في  تسيءكؿ مرة في جوع إلييا تجاوز مرحمة إعالف حالة الحصار والر 
قانوف غايتو الحفاظ عمى النظاـ العاـ وتعزيز األمف  سفب وىذاـ، 1991ـ وجواف 1988أكتوبر 
إلييا السمطات المدنية خارج الحاالت  أكوسيمة قانونية تمجاالستقرار في ربوع الدولة  وبسط

أف أحكاـ مرسـو حالة  باعتباراإلطار القانوني الوطني حفاظا عمى  باستعماؿ الجيش،االستثنائية 
الدستور أحكاـ المرسـو التنفيذي عمى  تطبيؽ سمىبنود ومبادئ الدستور بحيث   تجاوزتالحصار 

                                                           
1
 Meriem ait Aoudia, Des Emeutes a une Crise Politique les Ressort de la Politisation des Mobilisation en 

Algérie en 1988, Protagonisme et crises politiques, Politix, De Boeck Supérieur, Année : 2015, Pp :  9-    
 سنة الطبعة األولى، الجزائر، دار األميف لمنشر والتوزيع،، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائرعنصر العياشي،  2

 .62و 61، ص1999
، 3  2، الوكالة الوطنية لمنشر واإلشيار، الجزائر، سنة : مائة ألؼ ضحية جزائريةالجزائر الرعب المقدسلياس بوكراع،  3

 . 26-253،255-248،252-247ص
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الوضع و  اإلداري كاالعتقاؿ الحقوؽ والحريات في الصميـ مستقواعد تدرج القوانيف و  وانتيكت
مكانية اإلقامةالجبرية والمنع مف  اإلقامةتحت  التفتيش ليؿ نيار لممحاؿ السكنية وفرض حظر  وا 

مكانية حؿ المجالس المنتخبة ومنع التجمع والتجمير  التجواؿ، واإلحالة عمى المحاكـ العسكرية وا 
ف كاف حال عقالنيا يوازف ( 23-91)سف القانوف إال أف ىذا النيج  والتظاىر والمسيرات، حتى وا 

لـ يكتب لو النجاح مف مع حماية حقوؽ وحريات األفراد إلى حد بعيد بيف ضرورات ومتطمبات األ
الوحشية وتصاعدت العمميات لتشمؿ  جرائـاالستمرار، فقد شنت التنظيمات اإلرىابية المزيد مف الو 

، لمحصوؿ عمى األسمحة ـ1992جانفي  1اليجـو عمى األميرالية في كجزءا ىاما مف اإلقميـ، 
 ىذا دوفلقطع صمة الجزائر بالعالـ الخارجي، ـ 1992وت أ26بومديف في تفجير مطار ىواري و 

ولجوء اإلرىابييف إلى مياجمة األىداؼ  عمميات االغتياؿ واالختطاؼ اليومية أالؼ نسياف
وتخريب المنشآت والمؤسسات ومقدرات  االقتصادية الحيوية لمدولة بغية قطع أرزاؽ الجزائرييف

لقضاء عمييا، وىو الوضع الذي لـ يعد في إمكاف الحكومة معالجتو الشعب بغية تقويض الدولة وا
 حدا، مما 156-66ناىيؾ عف األمر  28-71وال بأحكاـ القانوف  23-91 حكاـ القانوفأب

الرجوع إلى السموؾ السابؽ المتمثؿ في التشريع االستثنائي وىذه المرة باإلعالف عف بالمشرع إلى 
، ـ لمدة سنة واحدة1992فيفري  9المؤرخ في  44-92الرئاسي المرسـو حالة الطوارئ بموجب 

وبرر المشرع المجوء إلى ىذا الخيار بسبب المساس الخطير والمستمر لمنظاـ العاـ في العديد مف 
المؤسسات ولممساس الخطير  استقرارنقاط التراب الوطني وكذلؾ نظرا لمتيديدات التي تستيدؼ 

 23-91وىو ما يعني ضمنيا محدودية مردود القانوف المدني،  والمتكرر بأمف المواطنيف والسمـ
لكف ىذه المرة وفي ظؿ  ،196-91مقارنة مع النتائج المحصمة مف إقرار مرسـو حالة الحصار 

تدابير مرسـو الطوارئ فإف الصالحيات المسندة إلى السمطة المدنية في مجاؿ النظاـ العاـ لف 
يكوف في وسع السمطات العسكرية ممارسة صالحيات تفوض إلى السمطة العسكرية، كما لف 

وال وجود لمجنة رعاية  ،وباستتبابووالي مكمفيف بحفظ النظاـ العاـ الشرطة، وأف وزير الداخمية وال
الوالئية التي ترأسيا السمطة العسكرية كما ىو عميو الحاؿ في مرسـو إعالف حالة النظاـ العاـ 

أكتوبر  6مف  امتدزمني ضيؽ  إطاروفي  الجزائري شرعالم أفواقعيا  يدؿالحصار، وىو ما 
لمعالجة الحالة االستثنائية  أدوات قانونية مختمفة 3استعمؿ ـ 1992فيفري  9ـ إلى غاية 1988

مساىمة الجيش في خاص بتتمثؿ في: مرسوميف لحالة الحصار وقانوف و  البالد بياالتي مرت 
، لمواجية موجات عنؼ متتالية بدأت بمظاىرات حالة الطوارئلالعمومي ومرسـو  األمفحماية 

أف  واعتبارا، إرىابية عمى الجزائربحرب  وانتيتسياسية وعصياف مدني منظـ ومدبر  اجتماعية
ىذه التدابير لـ تكف متناسبة مع حجـ التيديدات، فمف غير المعقوؿ مواجية حركة مطمبية 
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أشباه و  حزب جبية التحرير الوطنيمف  سياسية جوىرىا صراع سياسي بيف محافظيف اجتماعية
بتقنيف حالة الحصار التي تفوض وتحؿ فييا السمطات العسكرية  في رئاسة الجميورية "ليبرالييف"

محؿ السمطات المدنية وتتسمـ السمطة العسكرية مياـ الشرطة، بينما تتـ معالجة موجة صاعدة 
الجزائري المسالـ والمتسامح سوى خالؿ لـ يعيدىا المجتمع مف اإلرىاب المادي والمعنوي متوحشة 

 خارج الحالة االستثنائية بواسطة قانوف مساىمة الجيش في حماية األمف العمومياالستعمار  اتفتر 
التعسفي الذي  واالحتجازالتعذيب ممارسات و  الكبيروالقتمى كحؿ وسط لتالفي حجـ الضحايا 

كما يبدو أف الضغط الدولي ، (1)ـ1988أحداث أكتوبر تعرض لو عدد مف المتظاىريف إباف 
وتحقيقات المجنة الوطنية لمناىضة التعذيب آنذاؾ دفعت المشرع الجزائري  والحقوقي عمى الجزائر

 مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة  اتفاقيةالمصادقة بدوف تحفظ عمى  إلىمكرىا 
 16المؤرخ في  66-89الرئاسي  نسانية أو الميينة بموجب المرسـوإأو العقوبة القاسية أو الال

، والمربؾ في األمر أف نص ىذه االتفاقية لـ ينشر في الجريدة الرسمية إال بعد (2)ـ1989ماي 
ونظرا  وكما أن ،(3)66-89وذلؾ بموجب ممحؽ المرسـو الرئاسي  ـ(1997) سنوات كاممة 8مرور 

قامة المجمس األعمى لمدولة رئيس الجميورية  باستقالةظروؼ سياسية أخرى متعمقة العتبارات و  وا 
يقاؼ المسار االنتخابي التشريعي وتزامنو مع حؿ المجمس الشعبي الوطني عوضا عنو،  وتنصيب وا 

كذلؾ مف خالؿ  اختياراتويمكف تفيـ دواعي المشرع في كما ، (4)المجمس االستشاري الوطني بدلو
في ظؿ حالة  (5)ـ1991جواف  5بتاريخ  اإلنسافوزارة منتدبة لحقوؽ إنشاء قياـ السمطة التنفيذية ب

                                                           
خالد نزار، مفجروا أحداث أكتوبر ىـ مف عذبوا الجزائرييف ثـ جمدوا التحقيقات، حوار منشور في جريدة النيار بتاريخ:  1

   (.21/21/1222االطالع: )تاريخ:  https://www.ennaharonline.com/?p=147566  ـ، عمى الرابط:13 2/ 11/1
ـ المتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف 1989ماي  16المؤرخ في  66-89المرسـو الرئاسي  2

، الصادرة 26، السنة  2المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو الميينة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د، عدد ضروب 
 ـ.1989ماي  17بتاريخ 

ـ المتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره 1989ماي  16المؤرخ في  66-89ممحؽ المرسـو الرئاسي  3
، الصادرة 34، السنة 11القاسية أو الالنسانية أو الميينة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د، عدد  مف ضروب المعاممة أو العقوبة

 ـ.1997فيفري  26بتاريخ 
ـ المتضمف إقامة المجمس األعمى لمدولة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، 1992جانفي  14اإلعالف المؤرخ في  4

 .  8ـ، ص1992جانفي  15، الصادرة في 29،سنة 3عدد
ـ المتعمؽ بصالحيات المجمس االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو 1992فيفري  4المؤرخ في  39-92المرسـو الرئاسي  -

 .  282ـ، ص1992فيفري  9، الصادرة في 29، السنة  1وعممو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
ة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، ـ يتضمف تعييف أعضاء حكوم1991جواف  5المؤرخ في  199-91المرسـو الرئاسي  5

 . 11 2ـ، ص1991جواف  18، الصادرة بتاريخ 28، سنة  3عدد 

https://www.ennaharonline.com/?p=147566
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الوزير المعيف آنذاؾ "محمد  قناعةوقد كانت  ،وعدـ استقرار سياسي حصار التي أعمنت يومياال
سرعاف ما وجدت الوزارة لكف يكتسب كمية جميع حقوقو، أف الشعب الجزائري لـ  عمي ىاروف"

ترسانة مف التدابير االستثنائية القمعية والمقيدة لمحقوؽ األساسية  نفسيا في مواجيةالجديدة 
  بموجب مجموعة المراسيـ التنفيذية الممحقة بالمرسـو الرئاسي والحريات الفردية والجماعية

جواف  25المؤرخ في  201-91 تنفيذيالمرسـو ال المتضمف تقرير حالة الحصار وىي: 91-196
المنشئ لممجالس الجيوية  و ضع في المركز لألمف وشروطوـ المتضمف ضبط حدود الو 1991

ـ المتضمف ضبط 1991جواف  25المؤرخ في  202-91 التنفيذي وكذلؾ المرسـو لحفظ النظاـ،
 25المؤرخ في  203-91 التنفيذي ، وكذا المرسـوحدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطيا

  التنفيذي ، والمرسـواإلقامةلمنع مف ـ المتضمف ضبط كيفيات تطبيؽ تدابير ا1991جواف 
ـ المتضمف كيفيات تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالتفتيشات 1991جواف  25المؤرخ في  91-204

 وانعداـومنع المنشورات واالجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى 
حاالت وجد فييا المواطنوف أنفسيـ محروميف وبالتالي نتج عنيا ظيور ، (1)األمف أو استمرارىما

لـ تكف  كما أماـ العدالة ىؤالء األشخاص تقديـلـ يتـ ، و يقرار إداري تعسف سببمف حريتيـ ب
، والحاصؿ أف فكرة إنشاء وزارة تعني بحقوؽ اإلنساف يدؿ لمراجعة القرارات طعفلدييـ وسيمة لم

الوزير يعمؿ تحت سمطة رئيس الحكومة ورئيس ف ، أل(2)عمى أف حقوؽ اإلنساف لـ تكف محترمة
ف كانت الدولة ىي حامي الحقوؽ األوؿ فيي ا  الجميورية، وألنو في مجاؿ حقوؽ اإلنساف حتى و 

وبالنتيجة ستستعمؿ الدولة وزارة حقوؽ  في نفس الوقت المنتيؾ األوؿ واألساسي ليذه الحقوؽ
الدولة يتوقع منيـ تنفيذ الدستور والقانوف  كذلؾ أف موظفي واعتبارااإلنساف لتمميع صورتيا فقط، 

ويصبح ممؼ حقوؽ اإلنساف مف مجاؿ التسيير الحكومي اإلداري البيروقراطي، فمف غير المعقوؿ 
ف ترفع دعاوى تعويض ضد الدولة كطرؼ خصـ وفي أحقوؽ وحريات و  انتياؾأف تقدـ شكاوى 

                                                           
ـ المتضمف ضبط حدود الوضع في المركز لألمف وشروطو، 1991جواف  25المؤرخ في  1 2-91المرسـو التنفيذي  1 

تحت اإلقامة الجبرية وشروطيا، ـ المتضمف ضبط حدود الوضع 1991جواف  25المؤرخ في  2 2-91والمرسـو التنفيذي 
ـ المتضمف ضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة، 1991جواف  25المؤرخ في  3 2-91والمرسـو التنفيذي 
ـ المتضمف كيفيات تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالتفتيشات ومنع 1991جواف  25المؤرخ في  4 2-91والمرسـو التنفيذي 

نداءات العمومية التي يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ األمف أو استمرارىما، الجريدة المنشورات واالجتماعات وال
 .1125-1121ـ، ص1991جواف  26، الصادرة بتاريخ 28، سنة 31الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

2 Nawel d, Quand les droits de l’Homme étaient gérés par un ministère !, Article parue sur le site d’ Algérie 

360°, le 14 october2010, Sur le lien : https://www.algerie360.com/quand-les-droits-de-lhomme-etaient-geres-

par-un-ministere/. (Vue le             

https://www.algerie360.com/quand-les-droits-de-lhomme-etaient-geres-par-un-ministere/
https://www.algerie360.com/quand-les-droits-de-lhomme-etaient-geres-par-un-ministere/
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ف أل الشكوى أو لمفصؿ في الدعوىنفس الوقت ىذه الدولة ىي الحكـ لمرد والتقصي في موضوع 
 .مصمحة الدولة ستتعارض مع مصمحة الفرد في مثؿ ىذه الحاالت

 16لتصبح دائرة وزارية مستقمة بتاريخ وزارة حقوؽ اإلنساف  انتداب يألغوما لبث الحاؿ حتى  
 المؤرخ 389-91المعمف عنو بموجب المرسـو التنفيذي بمناسبة التعديؿ الوزاري  ـ1991أكتوبر 

ـ المتضمف 1991جواف  18المؤرخ في  199-91المعدؿ والمتمـ لممرسـو  1991أكتوبر  16
بموجب في عيد المجمس األعمى لمدولة ليتـ إلغاء وزارة حقوؽ اإلنساف ، (1)تعييف أعضاء الحكومة

ـ المتضمف تعييف أعضاء 1992فيفري  22المؤرخ في  76-92الرئاسي المرسـو مف  3المادة 
 77-92المنشئ بموجب المرسـو الرئاسي  وتعويضيا بالمرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف الحكومة،

حقوؽ  احتراـ، والذي يعد جيازا لممراقبة والتقويـ في مجاؿ (2)ـ1992فيفري  22المؤرخ في 
والحاؿ أف إلغاء وزارة  موضوعا لدى رئيس الجميورية حامي الدستور وحريات المواطنيف، اإلنساف

نشاء المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف حقوؽ اإلنساف  بموجب  إعالف حالة الطوارئتزامنا مع وا 
لمدة سنة ـ المتضمف إعالف حالة الطوارئ 1992فيفري  9المؤرخ في  44-92 الرئاسي المرسـو
 ، والذي تـ تمديده لمدة غير محدودة بموجب المرسـو التشريعي اإلشارة إليو تكما سبق واحدة
 اغتياؿإال أف واقعة ، (3)ـ المتضمف تمديد حالة الطوارئ1993فيفري  6المؤرخ في  93-02

 مف طرؼ أحد حراسو العسكرييفـ 1992جواف  29في  رئيس الجميورية المجاىد محمد بوضياؼ
خططو لمحاربة الفساد المستشري في كؿ دواليب والذي تزامف مع إباف سرياف حالة الطوارئ، 

الديمقراطي الوجو  ضفاءوإل واإلداري، الدموي بكؿ صوره والقضاء عمى اإلرىاب ،ومفاصؿ الدولة
وضع حقوؽ اإلنساف خالؿ  أف إالبياف أوؿ نوفمبر كما كاف يردده، حسب مبادئ  الحضاري لمبالد

 أفاألشخاص الراشديف الذيف يتضح إذ بدأت إجراءات وضع  ،ىذه الفترة كاف متدىورا بشدة
كز االسير الحسف لممصالح في مر  العمومييف أو عمى نشاطيـ يشكؿ خطورة عمى النظاـ واألمف

                                                           
المؤرخ في  199-91ـ، المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي رقـ 1991أكتوبر  16المؤرخ في  389-91المرسـو الرئاسي  1

، الصادرة بتاريخ 28، سنة 51ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 1991جواف  18
 .11 2ـ، ص1991أكتوبر  23

ـ المتضمف إحداث المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف، والمرسوـ 1992فيفري  22المؤرخ في  77-92الرئاسي المرسـو  2
جواف  18المؤرخ في  199-91ـ يعدؿ ويتمـ المرسـو الرئاسي  رقـ 1992فيفري  22المؤرخ في  76-92الرئاسي 
فيفري  26، الصادرة بتاريخ 29سنة  ،15ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 1991
 . 41-9 4ـ، ص1992

ـ، المتضمف تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 1993جانفي  6المؤرخ في  2 -93المرسـو الرئاسي  3
 .5ـ، ص1993فيفري  7، الصادرة بتاريخ  3، سنة 8 ش، عدد 



 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

351 
 

شرع و ، 44-92مف مرسـو حالة الطوارئ  5وفقا لما نصت عميو المادة  في مكاف محدد مفأ
واإلبعاد  "النفي"ومراكز  "بالمحتشدات"حينيا مباشرة في افتتاح مراكز األمف التي يسمييا الحقوقيوف 

وتبعد عف مقرات إقامة وسكف المعتقميف  نيا تقع جميعيا في مناطؽ الجنوب الجزائري الكبيرأل
و ورقمة  اف بوالية أدرار وعيف صالح بوالية تامنغستقكر  ،إداريا بمئات وربما باآللؼ الكيمومترات

وصؼ يأخذ و مما يشكؿ إرىاقا حتى لعائمة المعتقؿ  (1)وبرج عمر إدريس في والية إليزي وغيرىا
كما تـ تفويض اإلمضاء إلى والة الجميورية فيما يخص الوضع في مراكز ، العقاب الجماعي

، ووضعت ىياكؿ التنظيـ العاـ (2)ـ1992فيفري  11المؤرخ في  وزير الداخمية األمف بموجب قرار
التي منحت قادة النواحي العسكرية كؿ في دائرة لتدابير الحفاظ عمى النظاـ في إطار حالة الطوارئ 

اختصاصو اإلقميمي المعني وقائد القوات البرية بالنسبة لوالية الجزائر سمطات عسكرية مفوضة 
قوات  باستخداـكما يكمفوف بصفتيـ سمطة مفوضة مكمفة بإدارة عمميات استتباب النظاـ العاـ 

كز األمف اإدارة مر ميمة  أوكمت، كما (3)ى الجيويالتدخؿ قصد استتباب النظاـ العاـ عمى المستو 
ما يسمح بمنح القيادة العسكرية سمطة تقديرية مستقمة ، إلى السمطة العسكرية المختصة المفوضة

عف أية رقابة كانت في توجيو عمميات استتباب األمف عمى المستوى المحمي والجيوي بواسطة 
شد أمعيار تركيز القوة أو توزيعيا، األمر الذي يجعؿ مف التدابير الممحقة بإعالف حالة الطوارئ 

الحقوؽ  في حاالت الحصار السابقة بخصوص انتياؾعمى حقوؽ اإلنساف منيا  وخطورة وطأة
بالرغـ مف بقاء السمطات المدنية صاحبة االختصاص في إدارة حالة الطوارئ مقارنة الحريات و 

ف إجراءات التقييد المترتبة عف حالة الطوارئ ممتدة بحموؿ السمطة العسكرية في حالة الحصار، أل
، كما أف الوضع في مراكز األمف صار )أربعة أشير(في الزمف)غير محدودة( مقارنة مع حالة الح

داخؿ  االعتقاؿ اإلداري بالجزائر فأ، والحاؿ إداري غير مقيد زمنيا اعتقاؿكإجراء وقائي في صورة 
مغ العدد بو ، بوالية تامنغست بغمؽ مركز عيف أمقؿ ـ1995إلى غاية نوفمبر  استمرمراكز األمف 

مركزا  11وزعوا عمى  شخص 9000قرابة تدابير حالة الطوارئ  إطارلممعتقميف في  اإلجمالي
                                                           

ـ 1992فيفري   1امف في رقاف والية أدرار، قرار مؤرخ في ـ يتضمف إنشاء مركز 1992فيفري   1قرار مؤرخ في  1
ـ يتضمف إنشاء مركز امف في 1992فيفري   1يتضمف إنشاء مركز امف في عيف صالح والية تامنغست، قرار مؤرخ في 

 .  3-299ـ، ص1992فيفري  11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11ورقمة والية ورقمة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
الوالة فيما يخص الوضع في مراكز األمف، الجريدة  إلىـ يتضمف تفويض اإلمضاء 1992فيفري  11قرار مؤرخ في  2

 .  3ـ، ص1992فيفري  11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
التنظيـ العاـ لتدابير ـ يتضمف 1992فيفري   1قرار وزاري مشترؾ )وزير الدفاع الوطني ووزير الداخمية( مؤرخ في  3

 11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة الطوارئ 
     .298ـ، ص1992فيفري 
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كما يتبيف أيضا غموض وعمومية أسباب االعتقاؿ والوضع في المراكز األمنية، فقد كانت  أمنيا،
التقارير تحرر مف طرؼ صغار الضباط وضباط الصؼ مف األجيزة األمنية والعسكرية وتكوينيـ 
يخص مجاالت تخصصيـ العسكري أو األمني البحت وليست ليـ في معظـ األحياف دراية كافية 

، وال توجد قاعدة بيانات ورقية محينة ت القانوف وال بوضع الحقوؽ والحرياتبمجاالت تطبيقا
ووسائؿ  باإلضافة أف عمميات االعتقاؿ واالحتجاز والغربمة كانت تتـ بسرعة البرؽ وبطرؽ عشوائية

بحيث اعتقؿ اآلالؼ مف األشخاص  لموضع رىف االعتقاؿ اإلداريفي تحضير الممفات  غير فعالة
وعمماء  وطمبة وميندسيف ورياضييف وجراحيف أساتذة وأطباءمف ليـ بالحزب المحؿ  عالقة الذيف ال
، ألف العناصر األشد تطرفا وجاىزية لمنشاط اإلرىابي كانت انتقمت بالفعؿ إلى مراكزىا فضاء

بالجباؿ وضواحي المدف غداة إلغاء الدور الثاني مف االنتخابات ولـ يتبقى حقيقة سوى مجموعات 
، ودليؿ ذلؾ عدد القتمى والضحايا نتاج اليجمات اإلرىابية خالؿ ر المتحفزيف لمقتاؿيغ المتعاطفيف

فيفري  12قتيؿ في شير واحد فقط مف  134إذ بمغت  الفترة التي تمت توقيؼ المسار االنتخابي
  . (1)مف رجاؿ األمف 31ـ منيـ 1992مارس  10إلى غاية  1992

 1992إلى غاية  1990ف الوضع الخطير الذي عاشتو البالد خالؿ الفترة الممتدة مف إومنو ف 
سببا في تبني المشرع سموكا اتسـ برد فعؿ عنيؼ وقاس ومتطرؼ عمى مستوى النصوص  كاف

مما جعؿ دور ىذه  ،القانونية المؤطرة لمحالة االستثنائية وخاصة غداة اغتياؿ الرمز األوؿ لمدولة
ؿ وما يؤكد ىذا ىو قياـ المشرع بالعم، حماية كياف الدولة مف الزواؿلوبميغ األثر النصوص فعاال 

ف مف سرياف التشريعات: المستوى األوؿ بوضع قانوف جديد عمى مستوييف متوازييف ومتزامني
الفراغ القانوني في ىذا المجاؿ ومواجية نشاط  لمأل 03-92ىو المرسـو لمكافحة ظاىرة اإلرىاب 

 44-92الجماعات اإلرىابية المتعاظـ والمتوحش، ومف جية أخرى استعماؿ قانوف حالة الطوارئ 
لكف أثرىا  األوؿ،ومكمؿ لممستوى  لمدولة السياسي والمؤسساتي ستقرارإلالالمواجية كمستوى ثاني 

  . األوؿالمبحث ىذا الدراسة في وىو موضوع عمى حقوؽ اإلنساف خطير وجسيـ، 
 

                                                           
، المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، النظر في التقارير العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةاألمـ المتحدة،  1

 11بتاريخ ، CCPR/C/101/Add.1مف العيد، الجزائر، مرجع توثيقي:   4المقدمة مف الدوؿ األطراؼ بموجب المادة 
 م.1991ماي 

ألؼ  24-18 تقدر بعض الجيات غير الحكومية عدد المعتقميف إداريا بمراكز األمف المنشئة طبقا لقانوف الطوارئ ب -
 معتقؿ.

 لـ يتـ إدماج فئة معتقمي المراكز األمنية بالجنوب ضمف ضحايا المأساة الوطنية ولـ يتـ تعويضيـ أو محاكمتيـ  -
 أو تبميغيـ بالتيـ التي اعتقموا بسببيا.
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 المبحث األول: منيج المشرع الجزائري في مواجية اإلرىاب.
محدود عمى العمؿ التنفيذي في الالواإلشراؼ  ةالتنفيذيمجاؿ نشاط السمطة لتوسع النمط الراسخ  إف

، والتي يركز قدر كبير منيا عمى تصورات الحريات والحقوؽاإلرىاب إشكالية مف وجية نظر  زمف
السيطرة الفعالة عمى إجراءات الدولة  بواسطةيجب الحكـ إذ كفاءة المؤسسية بداًل مف الفعالية، ال

، وبالتالي تحقيؽ التوازف اإلجراء الضروري والمتناسبتنفيذ التي تركز عمى األمف مف خالؿ 
آليات الرقابة حوؿ  جدليةوجيات نظر مما يطرح المناسب بيف المتطمبات األمنية والحقوؽ الفردية، 

دوًرا محدوًدا لمسمطة  والتي تولد، الدستوريةاألطر الممارسات خارج منظور  الفعالة: مف ناحية
حجة منح ال مف ناحية أخرى وأ ،ةؤكد عمى الحاجة إلى ضوابط تشريعية وديمقراطيتالقضائية و 

اإلرىابي نظرا لثقؿ اإلجراءات مما يطيؿ ويعقد عممية المواجية الميدانية لمنشاط  لمقوة القضائية
ومتطمبات التحقيؽ، ونتيجة لما درسناه في مدخؿ ىذا الفصؿ يتبيف توجو المشرع الجزائري إلى 

 .رأيناؽ والحريات كما تكريس الخيار األوؿ بالرغـ مف أثره الجسيـ عمى الحقو 
أنو مف  دفع بالمشرع الوطني إلى االعتقادالتشريع الالحؽ و  اإلرىابية جريمةالالعالقة بيف إف 

مف  الوطف رتكب عمى أراضيالم اإلرىابييجـو الالضروري اعتماد تشريعات خاصة لمرد عمى 
بينما لـ يتـ اعتماد قانوف  مثؿ مساىمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ عمى األمف العمومي،

كرد فعؿ عمى حادثة إرىابية محددة كالمجوء إلى إعالف حالة الطوارئ في واحد لمكافحة اإلرىاب 
يمكف مالحظة أف  إذ ظؿ سرياف قانوف مساىمة الجيش في األمف خارج الظروؼ االستثنائية،

بعض ىذه القوانيف غـ مف أف بالر  ثابرت عمى تنفيذ قوانيف مكافحة اإلرىاب،قد السمطة التنفيذية 
د منيا ، لكف العديكدفع الفدية لتحرير المختطفيف رىابياإل عالج مشكمة معينة كشؼ عنيا اليجـو

 وى، و اإلرىابيةكاف ذا طبيعة أكثر عمومية ومصدره تضميف القانوف الدولي لمحاربة األنشطة 
ويقيد  داخمي واإلقميمي والدوليعمى الصعيد ال مفسمطات األمف يعزز البناء التشريعي الذي 
 .الحقوؽ والحريات الفردية

المعتمد الحًقا في  اليجـو اإلرىابي وشدة تدخؿ القانوف وجسامة أما بالنسبة لمعالقة بيف خطورة 
ف المشرع الجزائري رائد في ىذا التوجو مف خالؿ سنو لقانوف إف درجة مساسو بحقوؽ اإلنساف

مع سرياف قانوف حالة الطوارئ والمراسيـ الممحقة بو وفي نفس  خاص بمكافحة اإلرىاب بالتوازي
عف "التناسب"  اإلشارةيمكننا ، إذ تناسب محددوجود  انعداـ حداثة التجربة وكذا مما يثبت ،الفترة

بيف مستويات التأىب العاـ الناجمة عف حادثة إرىابية محددة ورد الفعؿ التشريعي الالحؽ عمييا 
أخذه بعيف االعتبار مف وحتى ىذا االفتراض تـ  عمى الرغـ مف صعوبة قياس مستوى التأىب العاـ
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في ظؿ حالة الطوارئ خالؿ الصالحيات الممنوحة لقادة النواحي العسكرية ولقائد القوات البرية 
 .بالرغـ مف إف إدارتيا كانت مف صالحيات وزير الداخمية

المشرعيف إلى الرد  يدفع وحشي عمؿ إرىابيكؿ احتجاج المجتمع بعد  و مف المؤكد أفإال أن  
تجدر  وفي ىذا السياؽ ،(1)كؿ كبير مف حقوؽ اإلنساف األساسيةقوانيف تحد بشببسرعة كبيرة 

التغطية اإلعالمية التي  دور ، بؿ باألحرىر ليس بسبب الشدة الحقيقية لمفعؿاإلشارة إلى أف اإلنذا
الطائرة  اختطاؼكحادثة تفجير مطار ىواري بومديف أو  العممية اإلرىابية في حد ذاتياتتمقاىا 

تباًطا الطبع ار ، والتي ترتبط بتفجير مقر الحكومة السياح في الجنوب أو اختطاؼ الفرنسية أو
يصبح ىذا و  السياسية السمطة قراراتبكنيا تتأثر أيًضا بشكؿ متزايد ول مباشًرا بتصورات المجتمع

ضد كؿ مف أدى والغرامة تـ إدراج عقوبة الحبس  الجزائرواضًحا عند األخذ في االعتبار أنو في 
 يكوف معينا  أفخطبة أو حاوؿ تأديتيا داخؿ مسجد أو في مكاف عمومي تقاـ فيو الصالة دوف 
بموجب المادة  أو معتمدا مف طرؼ السمطة العمومية المؤىمة أو مرخصا لو مف طرفيا لمقياـ بذلؾ

لقانوف والمتمـ ـ المعدؿ 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06مف القانوف  (10مكرر 87)
لـ تكف خطورة ىذا العمؿ اإلرىابي قابمة  حيففي  ،لما ليذه الجريمة مف أثر عمى السمطة العقوبات

 4المؤرخ في  01-14بموجب القانوف  (مكرر 87)تعديؿ المادة لممقارنة بأي حاؿ مع 
 بإضافة جرائـ تحويؿ الطائرات أو السفف أو أي المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات ـ2014فيفري

 احتجاز الرىائف تخريب أو إتالؼ وسائؿ االتصاؿ أو وكذا إضافة وسيمة أخرى مف وسائؿ النقؿ 
 مرسـوسنة عمى اعتماد ال 22مف  أكثرأو االعتداءات باستعماؿ أسمحة الدمار الشامؿ بعد مضي 

 8969كواقعة الرحمة  لمطائرات لغرض إرىابي اختطاؼالجزائر  خاللياشيدت  03-92التشريعي
جانفي  16و ـ2003فيفري 20رىائف في  احتجاز كذلؾوشيدت  ـ،1994ديسمبر  24ليـو 

عمى مستوى  يعكس مستوى القمؽ السائدوىو ما جاء متأخرا  ـ، لكف رد الفعؿ التشريعي2013
  آنذاؾ.مف استعماؿ المساجد كمنابر لمتحريض السمطة السياسية 

مف ف، رىابي معيف )تشريع خاص(مف القوانيف كرد فعؿ عمى ىجـو إ اعتماد العديدومنو يتكرس 
 كانتالتشريعية الوطنية  واالستجابةاليجـو اإلرىابي مكاف وقوع الواضح أف الصمة الجغرافية بيف 

 دوف دعـ سياسي  معزولة ف المجتمع الدولي ترؾ الجزائر لوحدىاأ، خاصة و بعيدة بشكؿ متزايد
، ولكف ـ2001قبؿ الحادي عشر مف سبتمبر وىذا ،اليمجية اإلرىابية أو مادي ممحوظ في مواجية

التي ارتكبت عمى أراضي بمد آخر وأصبحت اليجمات اإلرىابية تغيرت الوضعية  ىذا التاريخمنذ 
                                                           

1  L’ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE, L’UNION INTERPARLEMENTAIRE 

ET LA COMMISSIONINTERNATIONALE DE JURISTES, LE DROIT ET LA JUSTICE AU CRIBLE DES 

PARLEMENTS GENÈVE, SIÈGE DE L’UIP, Du : 25-27 SEPTEMBRE 2006, P :      
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ألف المجموعة المستيدفة مف اإلرىابييف الدولييف أوسع بكثير  ،(1)ة وطنيةتؤدي إلى تغييرات تشريعي
كما وأف تأثير "الكالسيكييف" التي اعتادت أف تكوف، إرىابيي الداخؿدفة مف مف المجموعة المستي

مكانية التنقؿ في جميع أنحاء العالـ بيسر ، وشبكة اإلنترنت واإلعالـ، واالتصاؿ الدولي ،العولمة وا 
لمكافحة  الدولية متابعة والرصدآليات ال يسكما سمحت بتأسمحدود ل رائـ العابرةالج عززت، يةالعالم

رار قالمنبثقة عف ال األمفالتابعة لمجمس  اإلرىابفي صورة لجنة مكافحة  اإلرىاب
وىي التي عانت مف ، مما سمح لمجزائر باستغالؿ الوضعية أحسف استغالؿ ـ(2001)1373

شعبا  أووال يخص دولة اإلرىاب عالمي ف أب األوليةلدعـ وجية نظرىا ويالت إرىاب دموي أعمى 
 وال إيديولوجية لو مما يتطمب التعاوف الدولي لمواجيتو.ذاتو وال ديف معينا ب

 حمقة أفلمكافحة اإلرىاب ويظير كذلؾ مف خالؿ تتبع مسار تطور وحركية التشريع الوطني    
 ،مفرغة دورةالجيات الحكومية يمكف أف تنتيي برد فعؿ الفعؿ ورد الفعؿ بيف الجيات اإلرىابية و 

تبعو ت، والذي الرد عمى القمع بعمؿ إرىابي أكثر عنًفا، و د بالقمعالرد عمى عمؿ إرىابي واحيتـ فييا 
، الطريقة الوحيدة لتجنب مثؿ ىذه الدوامة مف العنؼ ىي (2)أكثر صرامة بدوره إجراءات قمعية

مف الواضح أنو مف الصعب القوؿ بأف  الغة في رد الفعؿ مف كال الجانبيف،االمتناع عف المب
 وىي تعمـ يقينا أف المؤسسات الدستورية المنتخبة حمت  نفسياالحكومة يجب أف تكبح جماح 

، في حيف معينة وغر منتخبة شعبيا انتقاليةمؤسسات  حمت محمياو  ،استقالت ولـ تعد موجودة أو
لرفضيـ فكرة التداوؿ عمى السمطة والديمقراطية مف  يمكنيـ حتى التفكير في ذلؾ أف اإلرىابييف ال

إذا بدأت  ومع ذلؾ ،أف الحزب المحؿ لف يسمـ السمطة لغير مناضميواألساس إذ أنو مف الثابت 
ية تماًما مثمما يستعمميا اإلرىابييف أنفسيـ، في استخداـ نفس األساليب أو أساليب مشاب الحكومة

مف  خطًرا أكبر عمى السكاف مف المجموعة الصغيرة نسبًيا تصبح تشكؿ فإنيا )الحكومة(
يقتصر فقط عمى الوضعية في الجزائر فالواليات المتحدة األمريكية ، وىذا التصرؼ لـ اإلرىابييف

توحيد وتقوية أمريكا مف خالؿ توفير األدوات المناسبة المطموبة العتراض  ومف خالؿ قانوف
وأصدره  األميركيغرس نقره الكو أالذي   (The USA PATRIOT ACT)ومكافحة اإلرىاب

الرقابة الشاممة عمى المجتمع،  أساليبدمت ـ استخ2001أكتوبر  26الرئيس األميركي في 
                                                           

1 Pierre Berthelet, L’impact des événements du    septembre sur la création de l’espace de liberté, de 

sécurité, et de justice, Cultures et Conflits, Éditeur : L'Harmattan, Volume : , № :46, Année :2002, P :  -     
2
 Louis Gautier, Les voies et les moyens de la lutte antiterroriste, Revue :Pouvoirs, Éditeur : Le Seuil , France, 

Volume : ,№ :158, Année :    , Pp : 9-    

-Entretien avec Ali Haroun, Jean-Paul Chagnollaud, Il fallait arrêter le processus électoral,  Confluences 

Méditerrané Volume :  , № :40, L'Harmattan, France, Année : 2002, P-p :    -     

- La peur va changer de camp, Quand Emmanuel Macron “plagie” Réda Malek, Article Parue au journal : 

Echorouk le 20 october2020 sur le lien : https://www.echoroukonline.com/quand-emmanuel-macron-plagie-

reda-malek. (vue le 15/12        

https://www.echoroukonline.com/quand-emmanuel-macron-plagie-reda-malek
https://www.echoroukonline.com/quand-emmanuel-macron-plagie-reda-malek
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في حؽ المعتقميف إداريا لدواعي أمنية في معتقؿ "غوانتانامو  والتعذيب وانتياؾ الكرامة اإلنسانية
باي" بؿ وصؿ األمر إلى إصدار مذكرات قانونية تسمح بممارسة أساليب االستنطاؽ المتقدمة 

 "رضا مالؾ"وعمى منواؿ المجاىد ، (1)شرنا إليوأصادرة عف وزارة العدؿ األميركية كما سبؽ أف 
ـ: 2001سبتمبر11صرح الرئيس األميركي في خطابو لألمة بتاريخ ـ 1992رئيس الحكومة خالؿ 

أسير عبر  إنينو إعالف لمحرب، وبما إنكـ معي )يقصد الشعب األميركي(، فإنني بالرغـ مف إ..."
...لقد مة مدعوة لمدفاع عف الحريةأنحف  وادي الموت المظمـ فال أخاؼ أي شيطاف...."، "...

قدمنا العدالة سواء قدمنا أعدائنا إلى العدالة أو تحوؿ حزننا إلى غضب وغضبنا إلى قرار...
ونخمص ـ، 2001سبتمبر  20في خطابو الموجو لمكونغرس بتاريخ  (2)فإف العدالة ستحؿ" ألعدائنا
كالتنصت السري دوف أي أساس لـ تكف دائًما قانونية تستخدميا الحكومة األساليب التي إلى أف 
قد  الحرس البمدي والدفاع الذاتي، وفي بعض الحاالت ، أو األنشطة شبو العسكرية لقواتقانوني

وقد أدت  ،خارج قواعد االشتباؾ حاالت إطالؽ النار بقصد القتؿك يتـ التشكيؾ بجدية في تناسبيا
 .لقضية اإلرىابييف مستوى مف التأييدخمؽ إلى غير الشرعية واإلفراط في استخداميا  ىذه األساليب

التدابير اليامة التالية لمكافحة اإلرىاب تـ الجزائر و كانت مكافحة اإلرىاب مركزية في ىذا وقد 
 : جوافمف اإلرىاب ةرئيسي ثالث موجاتأدت بحيث  كما رأينا، التسعينياتبداية تبنييا في 

إلى تغييرات تشريعية وسياسية في  ـ2016-ـ2001و  ـ2001-ـ1995ـ و1994-ـ1991
لتعزيز األمف واليقظة في المناطؽ الحساسة مثؿ  واتأدبحيث وضعت الحكومة خطط و ، الجزائر

حماية المرافؽ االقتصادية الحساسة مف طرؼ  الحديديةالسكؾ الموانئ والمطارات ووسائؿ النقؿ ب
تـ تنفيذ المزيد مف التغييرات التشريعية مثؿ إدخاؿ  كما، لجيش مباشرة وخاصة بالجنوب الكبير

 ،والتصوير واعتراض المراسالت وتسجيؿ المكالمات في األماكف العامة والخاصة المراقبة بالفيديو
جرائيا سمح بإجراء عمميات التفتيش والحجز االليكتروني والتسرب الفردي والجماعي والتسرب ، وا 

، باإلضافة إلى االعتقاالت واالحتجاز المطوؿ رىف والمعاينة في كؿ األوقات دوف استثناء
 احتجازتمويؿ إرىابي أو منظمة إرىابية وكذا مفا كسكما رأينا إدخاؿ جرائـ جديدة ، كما تـ التحقيؽ

                                                           
مؤرخة في  ، مذكرة معايير السموك الواجب إتباعو في التحقيقاتجاي اس باي بي، مساعد المدعي العاـ األميركي،  1
ـ(. 18 21/12/2عمى الرابط: )تاريخ االطالع: USC. §§ 2340-2340A 18   ـ، مرجع:2  2أوت1

http://news.findlaw.com/hdocs/docs/doj/bybee80102ltr6.html . 
جوانتانامو وما يعقبيا ممارسات الواليات المتحدة في االحتجاز واالستجواب وتأثيرىا فميتشر، ايريؾ ستوفر،  أيلوريؿ  -

، مركز حقوؽ اإلنساف جامعة كاليفورنيا، عيادة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، باالشتراؾ مع ين السابقينعمى المعتقم
 وما يمييا.  14ـ،ص 8  2مركز الحقوؽ الدستورية، سنة 

2 
Antonio Reyes-Rodríguez, Speeches and Declarations: A War of Words, Revista Alicantina de Estudios 

Inglese, University of Illinois, Year:2006,Pp:365-      

http://news.findlaw.com/hdocs/docs/doj/bybee80102ltr6.html
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/doj/bybee80102ltr6.html
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السفر أو محاولة السفر إلى دولة أخرى بغرض أسمحة الدمار الشامؿ و  باستعماؿالرىائف واالعتداء 
  األخرى دوؿىو الحاؿ في معظـ الكما  نيةكانت نقطة التحوؿ الثاو  ،غيرىاو أفعاؿ إرىابية  ارتكاب

تماشيا مع القرار تـ تبني عدة قوانيف جديدة ـ إذ 2001بعد الحادي عشر مف سبتمبر 
تعديالت عمى قانوف تضمف ت والتعاوف الدولي ف الداخميبيدؼ تعزيز األمـ( 2001)1373

متعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ  وكذا اعتماد قانوف جديد العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية
توسع ضائية مع قالضبطية السيما تمؾ التي تنظـ تحقيقات ، ال(1)وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيما

التجسس عمى ات الجديدة مثؿ تستفيد بشكؿ متزايد مف التقنيالتحقيؽ القسرية والسرية التي  أدوات
مما  ،الطائرات المسيرة واستعماؿ مركبات، والتصوير اآللي لمالمكالمات، وتخزيف الحمض النووي

جيزة السرية بمزيد مف والنيابة العامة واأل والدرؾ أدى ىذا بشكؿ عاـ إلى تزويد الشرطة
 .في حين تم تقميص سمطات القضاء الصالحيات

 وعودة إزاء تجنيد ونشاط والساذج تعامؿ الجزائر المتساىؿ وكما رأينا في الفصؿ التمييدي فاف
وخيما أثره كاف  ،(2)بداية الثمانينيات وقبمو نشاط جماعة بويعمي مف أفغانستاف األفغاف الجزائرييف

عمى السياسة الجنائية لممشرع الجزائري في مكافحة اإلرىاب وكذا  وقاتال عمى الدولة ومقوماتيا،
عموما، وبصفة خاصة عمى تعريؼ اإلرىاب وتحديد مفيـو الجريمة اإلرىابية ويمكف أف يرجع ذلؾ 

يفرد  مما جعؿ المشرعتخطيط وتنفيذ العمميات اإلرىابية نشأة و إلى كوف الجزائر آنذاؾ ىي مكاف 
 فتئ أف ضمو إلى قانوف العقوبات ثـ ما، بداية التسعينيات قانونا خاصا لمكافحة اإلرىاب

نما يعرؼ ما، كما أنو لـ لمكافحتو عمييا  حدد أفعاال معينة تمثؿ جرائـ منصوص ىو اإلرىاب وا 
 .مسبقا، وأخضعيا لنظاـ خاص وقواعد أكثر صرامة إذا ارتكبت بدافع معيف

في التشريع  اإلرىابيةتخص تعريؼ الجريمة ولدراسة ىذا المبحث ارتأينا تقسيمو عمى ثالثة مطالب 
بتقسيـ الجرائـ اإلرىابية وفؽ التشريع الجزائري والمطمب الثالث كحوصمة الجزائري والثاني متعمؽ 

 لممطمبيف السابقيف ويخص رسـ معالـ السياسة الجنائية الوطنية في مواجية الجرائـ اإلرىابية.
                                                           

ما، ـ المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتي5  2فيفري  6المؤرخ في  1 -5 القانوف رقـ  1
 .3ـ، ص5  2فيفري  9، الصادرة بتاريخ 42، السنة 11الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ـ بحيث 1984فيفري  13المؤرخ في  4 -82المتضمف قانوف العقوبات بموجب القانوف  156-66تـ تعديؿ األمر  2
وات وبغرامة مف تنص عمى:" يعاقب بالسجف )الحبس( مف سنتيف إلى عشر سن التي أصبحت 76عدلت المادة 

دج كؿ مف يقـو وقت السمـ بتجنيد متطوعيف أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في األرض    0  1دج إلى    0 1
 الجزائرية".

التي أصبحت تنص عمى:"يعتبر فاعال كؿ مف ساىـ مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض  41كما عدلت المادة  -
 عمى ارتكاب الفعؿ باليبة أو الوعد أو تيديد أو إساءة أو استعماؿ السمطة أو الوالية أو التحايؿ أو التدليس اإلجرامي". 
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 في التشريع الجزائري.المطمب األول: تعريف الجريمة اإلرىابية 
ـ المتعمؽ 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92األولى مف المرسـو التشريعي عرفت المادة  

المؤرخ  11-95مف األمر  (مكرر 87)والتي أصبحت فيما بعد المادة بمكافحة التخريب واإلرىاب
والمعدلة ىي األخرى بموجب القانوف  ،(1)ـ المتضمف تعديؿ قانوف العقوبات1995فيفري  25في 
 8المؤرخ في  08-21والمعدلة مؤخرا بموجب األمر  ،(2)ـ2014فيفري  4المؤرخ في  14-01

الذي تـ إصداره في ظؿ سرياف  الموصوفة بأعماؿ تخريبية أو إرىابية جرائـال ،(3)ـ2021جواف 
إرىابيا  فعالنو: "يعتبر أبالنص عمى  :(4)23 -91وكذلؾ القانوف  44-92مرسـو حالة الطوارئ 

والسالمة الترابية والوحدة الوطنية مف الدولة أستيدؼ ي فعؿكؿ األمر في مفيـو ىذا أو تخريبيا 
 واستقرار المؤسسات وسيرىا العادي عف طريؽ أي عمؿ غرضو ما يأتي:

 المعنوي بث الرعب في أوساط السكاف وخمؽ جو انعداـ األمف مف خالؿ االعتداء  -
 عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو المس بممتمكاتيـ.الجسدي  أو
 الساحات العمومية.المرور أو حرية التنقؿ في الطرؽ والتجمير أو االعتصاـ في  عرقمة حركة -
 االعتداء عمى رموز األمة والجميورية ونبش أو تدنيس القبور. -
 عمى وسائؿ المواصالت والنقؿ والممكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عمييا  االعتداء -
 احتالليا دوف مسوغ قانوني. أو
أو إلقائيا عمييا  األرضفي باطف  أوتسريبيا في الجو  أومادة  إدخاؿ أوعمى المحيط  االعتداء -

 أو في المياه بما فييا المياه اإلقميمية مف شانيا جعؿ صحة اإلنساف أو الحيواف 
  أو البيئة الطبيعية في خطر.

                                                           
ـ والمتضمف قانوف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66عدؿ ويتمـ األمر ـ ي1995فيفري  25المؤرخ في  11-95األمر  1

 .8ـ، ص1995مارس 1، الصادرة بتاريخ 32، السنة 11العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
ـ والمتضمف قانوف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 14 2فيفري  4المؤرخ في  1 -14القانوف  2

 .4ـ، ص14 2فيفري 16، الصادرة بتاريخ 51، السنة 7ات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد العقوب
ـ والمتضمف قانوف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 21 2جواف  8المؤرخ في  8 -21األمر  3

 .6ـ، ص21 2فجوا 9، الصادرة بتاريخ 58، السنة 45العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب  3 -92المتضمف إعالف حالة الطوارئ والمرسـو التشريعي  44-92المرسـو الرئاسي  4

المتعمؽ بمساىمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت  23-91والتخريب والقانوف 
تضمف قانوف القضاء العسكري نظاـ شامؿ مصمـ مبكرا الم 28-71االستثنائية تعتبر مجتمعة باإلضافة إلى األمر 

 لمكافحة اإلرىاب، تجاوز نظراءه حينيا وبالخصوص التشريعات األوروبية واألميركية لمكافحة اإلرىاب.   
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عرقمة عمؿ السمطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات  -
 المساعدة لممرفؽ العاـ.

أو عرقمة تطبيؽ  عمى حياة أعوانيا أو ممتمكاتيـ االعتداء أوعرقمة سير المؤسسات العمومية  -
 القوانيف والتنظيمات. 

 تحويؿ الطائرات أو السفف أو أي وسيمة أخرى مف وسائؿ النقؿ. -
 إتالؼ منشئات المالحة الجوية أو البحرية أو البرية. -
 تخريب أو إتالؼ وسائؿ االتصاؿ. -
 الرىائف. احتجاز -
 باستعماؿ المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة.االعتداءات  -
 تمويؿ إرىابي أو منظمة إرىابية. -
 السعي بأي وسيمة لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ الدستورية  -
 التحريض عمى ذلؾ. أو
 مى ذلؾ.المساس بأي وسيمة بالسالمة الترابية أو التحريض ع -
توجيات المشرع الجزائري في مقاربتو لتعريؼ اإلرىاب وذلؾ ومف خالؿ ىذه المادة نستشؼ   

 بتحميؿ عناصر ىذا البند.
 الفرع األول: تحديد مكونات عناصر التعريف. 

ف صور الجريمة اإلرىابية جاءت إف مف قانوف العقوبات (مكرر 87)وفقا لما جاء في المادة 
 األمر بالرغـ مف أف  لمبالد، مف الدولة والسالمة الترابيةأمحدداتيا األساسية في استيداؼ 

مف الدولة أنصوصا تقمع استيداؼ  آنذاؾ كاف يتضمفقانوف العقوبات المتضمف  66-156
وىي المواد الواردة في الباب األوؿ مف الكتاب الثالث بعنواف الجنايات  :والسالمة الترابية ليا

والتي تضمف القسـ الثالث منيا قمع االعتداءات والمؤامرات والجرائـ  والجنح ضد أمف الدولة
( التي تنص عمى أنو:" 77) وبالخصوص المادة، رض الوطفأضد سمطة الدولة وسالمة  األخرى

 القضاء عمى نظاـ الحكـ  إماالذي يكوف الغرض منو  االعتداء باإلعداـيعاقب 
ما تحريض المواطنيف أو السكاف عمى حمؿ السالح ضد سمطة الدولة أو ضد بعضيـ تغييره  أو وا 

مابعضا   المساس بوحدة التراب الوطني ويعتبر في حكـ االعتداء تنفيذ االعتداء  وا 
فيما  وكذا قانوف العقوبات 03-92المرسـو ، والحاؿ أف المشرع الجزائري بموجب محاولة تنفيذه" أو
قائمة عمى القوة والعنؼ صور اإلرىاب ال ركز عمىف أقد ضيؽ في عناصر التعريؼ ب بعد

اكتفى ، و المشروع اإلرىابيسقط أفعاؿ االمتناع كسموؾ إرادي قانوني ايجابي في تنفيذ أو  ،والتيديد
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، إال أف دوف اإلشارة إلى المشروع اإلرىابي واألنشطة المكونة لمجريمة اإلرىابيةبتحديد األفعاؿ 
التضييؽ في عناصر التعريؼ عكستو رغبة المشرع في توسيع مجاؿ تعريؼ األعماؿ اإلرىابية 

المجرمة بالتوازي في قوانيف أخرى، الجرائـ الماسة بأمف الدولة نطاؽ واسع مف والتخريبية لتشمؿ 
طبع أو نشر الوثائؽ متعمدا مثال عمى عقوبة السجف لمف يعيد  (5مكرر 87)المادة بحيث نصت 

، ومنو فأسموب باألفعاؿ التخريبية أو اإلرىابية المشيدة التسجيالت المطبوعات التحريضية أو وأ
صياغة ىذا البند تجعؿ مضمونو عاما وغير دقيؽ وال يسمح بمعرفة ما ىو األمر المحظور 
 بالضبط، ألف ىذا النص مف شأنو أف يستغؿ لتوقيؼ صحفي حر أو رئيس تحرير صحيفة 

بما معناه المساس بالحؽ  أو حتى نشرة إذاعية أو إخبارية أو وقؼ نشر أو حذؼ مقاؿ أو كتاب
  .ية التعبيرفي حر 

 أوال: الجريمة اإلرىابية نتاج مشروع فردي أو جماعي:
المعدؿ وال في تضمينو  03-92ممرسـو التشريعي ل النص األصمي لـ ينص المشرع الجزائري في

نستشؼ  أفبصيغة مستقمة لكف يمكف  المشروع اإلرىابيعمى ضمف قواـ قانوف العقوبات فيما بعد 
المؤرخ  04-82مف قانوف العقوبات المعدلة وفقا لمقانوف  (41)ذلؾ مف خالؿ استقراء نص المادة 

ـ، بحيث تضمنت مساىمة الفاعؿ المباشرة في تنفيذ الجريمة وكذلؾ 1982فيفري  13في 
 األحيافالتحريض عمى ارتكابيا سواء بالتمويؿ عف طريؽ اليبة أو بالوعد الذي يكوف في غالب 

ف يقـو أكفاف الوعد قد يكوف ذا طابع معنوي  اإلرىابيةوالجماعات  اإلرىابييفاديا، وفي عرؼ م
واعتبارا أف المشروع مفتي الجماعة بوعد المقاتؿ أو االنتحاري بالجنة أو غيره مف المعتقدات، 

 اإلرىابي يشكؿ المظير الخارجي الذي تظير فيو الجريمة ويقصد بو النشاط اإلجرامي المنظـ
المقروف بالسموؾ اإلرىابي الناتج عف مجيود منظـ ومعزز يستيدؼ تحقيؽ عرض محدد في إطار 

وينعقد عـز القائـ بالنشاط وتصميمو عمى ، (1)مخطط ميما كانت اإلمكانيات والوسائؿ المتاحة
، فالمشروع اإلرىابي يتحقؽ بالحد األدنى مف التنظيـ (2)النفاذوضع المشروع اإلرىابي موضع 

ف يكوف التخطيط منظما ومنسقا ومصادؽ عميو ويبرز ذلؾ مف خالؿ أوقدرات التجييز والتأىب، و 
، الوضع (3)والمنسجمة لتحقيؽ الغرض المبتغى النشاط االيجابي المتواتر والجيود المثابرة والمستمرة

تصرؼ ونفذ  و أنثبت  نو في حاالت عديدةأ إاليكوف جماعيا  أف اإلرىابيالغالب في المشروع 
                                                           

دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، الطبعة  ،شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمد نجيب حسني،  1
 وما يمييا. 979ـ، ص19 2سة، تاريخ النشر الساد

 .285، ص8  2، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبناف، سنة اإلرىاب والتعصب عبر التاريخرائد قاسـ،  2
3
 Seth.G

  
Jones, the War comes Home: the Evolution of Domestic Terrorism, Center for Strategic and 

International Studies, Article appeared on October 22,2020, On the link:(seen on:18/02/2020) 

https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states.  

https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states


 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

361 
 

التنفيذ الشروع في  أف إالجرائميـ بصورة منفردة وىو ما يعرؼ بظاىرة "الذئاب المنفردة"  اإلرىابيوف
ف ميزة إومنو ف، (1)المسبؽالتنظيـ لتميزه بالتخطيط و  اإلرىابيالفردي ال يمكف فصمو عف المشروع 

بعد الحدود، أ إلىعشوائي المشروع اإلرىابي ىي التنظيـ ويستبعد منيا كؿ تصور غير منظـ أو 
العتبار  حتى واحد منيـ تكفي أوبعضيـ  أوف معرفة جميع المدبريف إوبالنسبة لتنفيذ المشروع ف

 عنصر المساىمة قائـ.
 اإلرىاب.وصور  مكوناتثانيا: 

وىي المكونات الجوىرية  أو التخويؼ اإلرعابويقصد بيا عناصر القوة والعنؼ والتيديد و   
ف كاف جانب واسع مف الفقياء يضيفوف إلى ىذه العناصر عنصر اإلبادة ا  ، و اإلرىابيةلمجريمة 
بالرغـ مف قياـ اإلرىابييف بجرائـ إبادة جماعية في  اىتماماف كاف المشرع الجزائري لـ يعره ا  حتى و 

 .حؽ المواطنيف العزؿ األبرياء مف غير المقاتميف
صعب  شيئاوة ومقدرة، وىي إكراه شخص ما بفعؿ إحداث شيء ما عنوة بسطويقصد بيا  القوة: -أ

أو غير اعتيادي بواسطة اإلكراه واإلجبار، خاصة عف طريؽ التيديد أو عدـ تقديـ إمكانية 
، وفي المجاؿ القضائي "الشوكة"السطوة أو  وتأخذ في الوسط اإلجرامي اإلرىابي معنى، االختيار

 المقترنة بالفعؿ المادي.حد مظاىر الجريمة اإلرىابية أتمثؿ القوة 
والقوة في مفيـو اإلرىاب ال تعني دائما باستعماؿ السالح فيمكف أف يمارس اإلرىاب بواسطة 

كما سبؽ أف  أو عرقمة سيرورة الحياة العامة العصياف المدبر الشغب أو التظاىر أو التجمع أو
 المتفجرات  استعماؿأو  ، ويمكف أف يتمثؿ في حمؿ األسمحة النارية أو البيضاءعاشتو البالد

 ف كاف حمؿ السالح ظاىرا بارزا لمعياف إال ييـ أو أسمحة اإلبادة الشاممة، و 
وىو القوة ترتبط باالستعماؿ الفعمي ليا أو التمويح باستعماليا،  استخداـنية  أفأو مخفيا فالميـ 

تخريبيا.....عف طريؽ أي عمؿ إرىابيا أو  فعال تبرمقصد المشرع الجزائري باستعمالو عبارة : )يع
ف كانت ا  ، حتى و قانوف العقوبات مف  (مكرر 87)غرضو ما يأتي...( في الفقرة األولى مف المادة 

 يعتبرنو مف المفروض أف يكوف نص المادة عمى شاكمة:) أو ليست صريحة إذ اإلشارة ضمنية 
ثر استخداـ القوة في الجريمة أ تجسدي أف، ويجب ...(تخريبيا كل استخدام لمقوة.إرىابيا أو  فعال

عمى المحيط أو عمى الجسيـ إذ ال يكفي فقط استخداميا بؿ يستمـز األمر وقوع االعتداء  اإلرىابية
بالنص  مكرر( 87)مف المادة  خامسةالنظاـ العاـ واألمف، وىو ما لخصو المشرع في الفقرة ال

عمى  االعتداءؿ غرضو ما يأتي.........عف طريؽ أي عمإرىابيا أو تخريبيا فعال تبرعمى: )يع
                                                           

1
 Bart Willem Schuurman, Noemie Bouhana, Lone Actor Terrorist Attack Planning and Preparation: A Data-

Driven Analysis, Projects: FP7 PRIME: Terrorism studies in general, Journal of Forensic Sciences, Volume:63, 

Issue1, October2017, Pp:1-    

https://www.researchgate.net/profile/Noemie-Bouhana
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عمى وسائؿ المواصالت والنقؿ والممكيات العمومية  االعتداء...( وكذا الفقرة الرابعة: )...المحيط 
 دوف مسوغ قانوني(. احتاللياوالخاصة واالستحواذ عمييا أو 

     العنف:    –ب 
ويقصد بو محاولة فرض موقؼ أو سموؾ عمى فرد ما أو مجموعة أفراد أو كياف نظامي يرفضو  

بوجو عاـ بوسائؿ مختمفة منيا وسائؿ اإلكراه والضغط، وفي المجاؿ القانوني يأخذ العنؼ مفيـو 
، والعنؼ في والممتمكات والكيانات الضرر باألشخاص القوة المادية إللحاؽ األذى أو استخداـ

 الجريمة اإلرىابية موجو بشكؿ رئيسي لمسمطة السياسية لمضغط عمييا البتزازىا في مواقفيا 
أو سموكياتيا لتغييرىا أو تعديميا أو إلغاءىا، كما يمكف أف يوجو العنؼ لمسمطة السياسية بغية 

: ى ذلؾشارة إلتقويضيا والقضاء عمى ىيمنتيا عمى المجتمع، والظاىر مف نص الفقرة األولى اإل
 عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ المعنوي أو الجسدي )....مف خالؿ االعتداء 

اء عمى حياة ..أو االعتدسابعة عمى: ).، ونصت الفقرة الأو أمنيـ لمخطر أو المس بممتمكاتيـ(
متعددة فقد يكوف  ويأخذ العنؼ أشكاال ،(أعوانيا أو ممتمكاتيـ أو عرقمة تطبيؽ القوانيف والتنظيمات

قصاء  عنفا ماديا بالوسائؿ العسكرية القاتمة أو عنفا فكريا بواسطة التعصب واإلرىاب الفكري وا 
الفكر التنويري والمخالؼ ومحاربتيما وقد يكوف دينيا إذ ارتبط بالتطرؼ واالختالؼ الديني 

، ويمكف أف (1)استيدافياوقد يكوف ثقافيا بالتمييز والعنصرية ضد األقميات و  والمذىبي والعقائدي
بحيث ال تشترط فيو درجة معينة مف  تختمؼ درجة جسامة العنؼ اإلرىابي مف فعؿ إلى آخر

تعريض الحياة إلى العرقمة و  االعتداء مفعنيؼ الفداحة بؿ يمكف أف يتراوح السموؾ المادي ال
مف  (مكرر 87)المادة فقرات وىو ما نصت عميو  والتخريب واالحتجاز والتمويؿ واإلتالؼ لمخطر

، ويمكف أف يأخذ العنؼ اإلرىابي شكؿ ىجـو سيبيراني عمى األنظمة اآللية لمتحكـ قانوف العقوبات
والسيطرة في البالد كشبكات الكيرباء والمياه والبنوؾ وقواعد البيانات الخاصة بمتعاممي الياتؼ 

 رض تعطيميا والحوسبة لممصانع والمؤسسات وذلؾ لغالنقاؿ وأنظمة المراقبة 
التخريبية  أو غيرىا مف العمميات البيئة أو تسميـ األنعاـ ومصادر المياه أو افتعاؿ الحرائؽ في

وىي العناصر التي غفؿ عنيا المشرع الجزائري حتى في أحدث تعديؿ لو لقانوف  ،األخرى
 العقوبات.

 يمكننا وضع المعادلة الرياضية التالية لتوصيؼ فعؿ العنؼ اإلرىابي:و 

                                                           
1 Ekatrina Stepanova, Terrorism in asymmetrical conflict ideological and structural aspects, Stockholm 

international peace research institute SIPRI, Oxford University Press, Year:    , Report №:  , Pp: -    
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أو يقتؿ الجاني يؤذي : ف(C)لغرض التأثير في اليدؼ (B) يياجـ الضحية  (A)* اإلرىابي 
 .(1)، ولكف الضحية ليست ىي اليدؼ النيائيالضحية

في  ني التأثير عميو أو التأثير فيو،ففي ىذا النموذج، لـ تعد الضحية ىي اليدؼ الذي يحاوؿ الجا
إف ، ومنو ف (C)لمتأثير عمى (A) نيائية إلى وسيمة مفيدة لػمف نياية  (B) الواقع يتـ تخفيض رتبة

، أو أنو عنؼ إستراتيجيةجوىر اإلرىاب كنوع مف العنؼ ليس بسبب أنو يسمى "إرىاًبا" أو أنو 
عمى مجموعة  قد فرضالضرر  وقصد إحداث، ولكنو عنؼ يكوف فيو األذى سري أو غير تقميدي

 .)األعداء( الخصـولغرض وحيد ىو التأثير عمى مجموعة أخرى مف  الضحايامف 
             التيديد:    –ج 

 يريد إيقاعو بشخصو وشيؾ أو محتمؿ ويقصد بو فعؿ الشخص الذي ينذر شخصا آخر بخطر 
لقاء ويعد كؿ فعؿ مف شأنو بث ، أو مف لو صمة بو أو مالو الرعب أو الخوؼ في نفس شخص وا 

إلى االستجابة إلى مبتغى  أو الضغط بحيث يدفعو التيديد تحت تأثير ذلؾ الخوؼآخر أو كياف 
 خشية وقوع ضرر عمى النفس أو الممتمكات متى اصطحب التيديد بطمب صاحب التيديد 

فالتيديد اإلرىابي يفعؿ أكثر مف قتؿ األبرياء: إنو يقوض ، عمى صمة بو آخريفأو أشخاص 
يسمى بالديمقراطيات "الناضجة" مثؿ تمؾ الموجودة في الواليات  الديمقراطية، ويشمؿ ذلؾ حتى ما

يمكف أف يؤدي التيديد المستمر لقيـ المجتمع الذي يموح بو اإلرىاب إلى تشويو  المتحدة، إذ
يمكف كما يمكف أف  المناقشات العامة، وتمكيف التطرؼ السياسي، واستقطاب المجتمعات،

خصوميا كحالة األحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية  عمى حساب لمجموعة مف الجيات الفاعمة
فنوع التيديد اإلرىابي ، في أوروبا وأميركا وأحزاب اإلسالـ السياسي في العالـ العربي واإلسالمي

ومدى جديتو ىو المحفز الرئيسي لحث المشرع عمى البقاء في حالة يقظة مستمرة تحسبا لتعديؿ 
رىابية يدفع المشرع ءات أو التخفيؼ منيا، فتراجع التيديدات اإلالتشريع سواء بالتشديد في اإلجرا

 التخفيؼ مف القيود لصالح الحريات الفردية والعكس في حالة إلىوحتى  التراخي في اليقظة إلى
: )كؿ مف ىدد أف( مف قانوف العقوبات عمى 284زيادة التيديدات اإلرىابية، وتنص المادة )

  باإلعداـمما يعاقب عمييا  األشخاصعمى  آخراعتداء  أي أو أو التسميـ رتكاب جرائـ القتؿإب
شعارات  أورموز ب أوبصور  أوغير موقع عميو  أوالسجف المؤبد وكاف ذلؾ بمحرر موقع  أو

دج إذا كاف 100.000إلى  دج20.000وبغرامة مف عشر سنوات  إلىيعاقب بالحبس مف سنتيف 
، ويجوز عالوة عمى مف النقود في مكاف معيف أو أي شرط آخر التيديد مصحوبا بأمر بإيداع مبمغ

                                                           
1 Omar A. Lizardo and Albert J. Bergesen, TYPES OF TERRORISM BY WORLD SYSTEM LOCATION, 

Humboldt Journal of Social Relations,California, USA, Volume: 27, Issue: 2, Year: 2003, Pp: 162- 9 . 
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)يقصد  14ذلؾ أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 
مكرر( وبالمنع مف اإلقامة مف سنة عمى األقؿ إلى خمس 9الحقوؽ الوطنية المحددة في المادة 

وفي الحقؿ اإلجرامي اإلرىابي يستعمؿ  ع أو بث الخوؼ،وتسمى بجريمة زر  ،(سنوات عمى األكثر
التيديد عموما لالبتزاز والضغط عمى الحكومات وخاصة في حاالت المختطفيف لطمب الفدية، 

كما أصبحت التنظيمات اإلرىابية وكذلؾ لطمب إطالؽ سراح عناصر إرىابية مسجونة أو محتجزة، 
، وشدد المشرع وتخويفا سكاف مدف ونواحي ترعيبا وبإبادة حاليا توجو تيديداتيا لدوؿ بأكمميا

( مف عقوبة االختطاؼ المقترنة بتيديد المجني عميو بالقتؿ بإيقاع 292الجزائري بنص المادة )
  عقوبة السجف المؤبد عمى الفاعؿ. 

 اإلرعاب و الترويع:                –د 
مف  الحادحالة مف الخوؼ  عمىواإلبقاء  ،الفزع واليمع وىو التخويؼ واإلفزاع الشديدويقصد بو بث 

خالؿ إيياـ الشخص وجعمو يتصور وقوع ىجـو وشيؾ وحاؿ عمى شخصو أو ممتمكاتو أو عمى 
، وغرض اإلرىاب مف اإلرعاب ىو خمؽ جو مستمر مف انعداـ األماف لدى العامة مف لو بو صمة

دىـ القدرة عمى االستيعاب يفق بيـ مماوشرائح واسعة مف المجتمع يشعروف معو بالخطر المحدؽ 
إحداث الفزع والخوؼ ىذا ويتطابؽ التيديد و اإلرعاب في ، ويشؿ إرادتيـ عمى المقاومة ورد الفعؿ

 انطباعبالمفيـو الفيزيولوجي بينما التيديد فمو  انفعاليةيحدث خوفا غريزيا كاستجابة  ولكف اإلرعاب
بالنص:  مكرر( 87)عبر عنو المشرع مف خالؿ الفقرة األولى مف المادة قد و ، (1)نفسي مؤقت
.أي عمؿ غرضو ما يأتي: بث الرعب في أوساط السكاف وخمؽ إرىابيا أو تخريبيا..)يعتبر عمال 

 عمى األشخاص أو تعريض حياتيـ الجسدي  أوالمعنوي جو انعداـ األمف مف خالؿ االعتداء 
 المس بممتمكاتيـ(. أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر أو 

 بالخوؼ المجني عميو شعورتعزيز ىو ينا في الفصؿ التمييدي أكما ر اليدؼ مف اإلرىاب إف 
 بني البشريخاؼ  إذ الذي ىو في الحقيقة سمة مف سمات الوجود البشريو ، الشديد والمستمر

يظير الخوؼ مف الموت عمى أنو السمة الغالبة و  شيء ييددىـ كيانيـ ووجودىـ،أي مف  بالسميقة
دراكو مشاعر الفزعنت وفي الوقت نفسو الصراع في ، مما يجعؿ األفراد يدركوف تج عف الموت وا 

 .تظير ىذه القيمة في وقت الوفاة كشيء مطمؽ وال يضاىىبحيث  البقاء عمى قيد الحياةقيمة 
 ويفزع حد ذاتو وفي غالب األحياف يخاؼ الخوؼ مف الموت يحدد مصير المنافس، فاإلرىابي فيف

ال كيؼ نفسر عدـ قياـ جميع اإلرىابييف بتفجير أنفسيـ وسعييـ لمعالج  عمى نفسو مف الموت وا 
ف الخوؼ متبادؿ بيف الجميع والرغبة في البقاء عمى إوبالتالي فواإلستطباب بعد جروح المعركة، 

                                                           
1 Jean Pradel, Manuel de Droit Pénal Général, Éditeur: Cujas, Paris, France, Année : 2002,P :  . 
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فرض الفارؽ أف اإلرىابي يريد في قرارة نفسو إنما ، قيد الحياة ىي المتأصمة في النفس البشرية
، وعميو فمجابية اإلرعاب والترويع والتخويؼ مف طرؼ سيادتو عمى المرعوب كعالقة العبد بسيده

المجتمع مسألة وجودية ألنيا تتعمؽ بالتنافس عمى عالقة العبد بالسيد وما حصؿ في العراؽ بحؽ 
ى ىذه المقاربة التي يمكننا بواسطتيا تفسير لجوء سكاف األقميات االيزيدية واآلشورية أحسف دليؿ عم

فالترويع أو الترىيب ليس األرياؼ في الجزائر إلى تسميح أنفسيـ في مواجية الجماعات اإلرىابية، 
منظـ ومستمر  نشاطىاب اإلر  نا أفإذا اعتبر ، إرىابيةنوعية  ميزة ومكنةبؿ ىو  أداة في حد ذاتيا
النشاط المخطط ، ألف بدوف إرىاب ترويعايمكف أف يكوف يناؾ مف يعتقد أنو ف مف أعماؿ العنؼ

 القائـ عمى ي"اإلرىابيمكف فيـ اإلرىابييف بكوف أف نشاطيـ " لذلؾ عنصر العمد، يتطمب والمنظـ
اإلجراـ اإلرىابي عبر الوطف  انتشاروىو ما يفسر تفاوت  ،مطمقا فعؿ العنؼ ال يستيدؼ األبرياء

 وىكذا يمكف القوؿ أف اليدؼ األولي لإلرىاب ىو إثارة مشاعر الخوؼ والية واحدة، بؿ وفي إقميـ
 غير المقاتميف ويستيدؼ  يرعبيصبح عمؿ العنؼ إرىاًبا فقط إذا كاف لدى الخصـ المستيدؼ، و 

عمؿ إرىابي يتـ تنفيذه بحيث يقـو أولئؾ  تخويؼ لغرض"اإلرىاب بأنو  "موراتزإيغور بري"يعّرؼ و 
  .(1)"الذيف يتعرضوف لمترىيب بأشياء لـ يفعموىا

 الفرع الثاني: السموك السمبي باالمتناع في إنفاذ المشروع اإلرىابي: 
 إحجاـ اصطالحاعنو وتركو وعدـ العمؿ بو، ويقصد بو  واإلحجاـ الشيءويقصد بو الكؼ عف 

يوجد  أففعؿ ايجابي معيف كاف الشارع ينتظره منو في ظروؼ معينة بشرط  إتيافشخص عف 
فاالمتناع بيذا المفيـو  ،(2)إتيانوف يكوف في استطاعة الممتنع عنو أواجب قانوني يمـز بيذا الفعؿ و 

أي أنو  :ىو عدـ الفعؿ مف خالؿ إحجاـ اإلرادة عف اتخاذ سموؾ ايجابي معيف كاف يتعيف اتخاذه
ومف خالؿ ىذه  ،(3)إمساؾ إرادي عف الحركة العضوية في الوقت الذي كاف يجب إتيانيا فيو

ف ا  وعناصرىا حتى و  أركانيافيي مخالفة بجميع  االمتناعالتعاريؼ يتبيف المركز القانوني لجريمة 
القانونية نو بالمقابؿ مف الناحية إمف الناحية المادية يظير في شكؿ سموؾ سمبي ف اإلحجاـكاف 

عف االمتناع لمجرد عدـ وتنشئ المسؤولية  يعبر عنو باإلخفاؽ في التصرؼ،يظير بسموؾ ايجابي 
 .التصرؼ اإلرادي

                                                           
1 Igor Primoratz, Terrorism: A Philosophical Investigation: A Critical Review, Iyyun: The Jerusalem 

Philosophical Quarterly, Published By: S. H. Bergman Center for Philosophical Studies, July: 2013, Pp: 261-

   . 
محمود نجيب حسني، جرائـ االمتناع والمسؤولية الجنائية عف االمتناع، دار النيضة العربية القاىرة، ج ـ ع ، سنة  2

 .5ـ، ص1986
الجريمة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزء –شرح قانوف العقوبات الجزائري: القسـ العاـ  عمي عبد القادر القيوجي،  3

 .124ـ، ص1999األوؿ سنة 
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ويكوف اإلحجاـ عف أداء الفعؿ عنصرا ماديا لجريمة فقط إذا كاف القانوف المنشئ لمجريمة نص 
الجريمة ترتكب عف طريؽ  صراحة عمى ذلؾ، أو أف القانوف المنشئ لمجريمة ينص ضمنيا عمى أف

 .(1)االمتناع عف أداء عمؿ يفرض القانوف واجب القياـ بو
لة تثار في حالة تعدد مسارات السموؾ االيجابي بحيث تتضمف مزيجا مف األفعاؿ أإال أف المس

  واالمتناع التي يمكف وصفيا مف حيث ما قاـ بو الشخص أو مف حيث ما فشؿ في القياـ بو
 يـ ما إذا كانت الجريمة الجنائية المشتبو بيا تستند إلى فعؿ فكمييما، ألف  أو

، وفي حالة مذنًبا أو يستحؽ المـوفيو مسألة تحديد السموؾ الذي يكوف الجاني ب يتعمؽأو عدـ فعؿ 
، بؿ بة فيما يتعمؽ بإتياف أعماؿ إيجابيةال يتحمؿ الجاني المسؤولية المطمو  وجود مسؤولية االمتناع

 .يتعمؽ بفشمو في التصرؼىو مذنب فيما 
 :اإلرىابفي ظرف  االمتناع عن إتيان سموك ايجابي -أوال

تصرؼ لـ يتـ فعمو في ظروؼ يوجد فييا سبب أو توقع لفعؿ ىذا إذا كاف االمتناع في القانوف ىو 
يفرض  ، إذمف قبؿ نظاـ العدالة متناع تقدرالظروؼ التي يتـ فييا توقع مثؿ ىذا االفإف  ،التصرؼ

والتي تخص دراستنا  محددةالظروؼ ال إحدىفي القانوف بشكؿ عاـ مثؿ ىذا الواجب لمتصرؼ 
 .اإلرىابالحكومًي خالؿ ظرؼ  وىي الظروؼ المتعمقة بتصرؼ الموظؼً 

موجب ال "الموظؼ الحكومي"فاإلخفاؽ في أداء الواجب كسموؾ متعمؽ بالدولة مف خالؿ ممثميا 
ـ، 1989مف دستور  23)المادة  2020( مف التعديؿ الدستوري 28دستوريا حسب نص المادة )

المرتب لمسؤولية الدولة عف أمف األشخاص والممتمكات داخؿ ـ( 1996مف دستور  24المادة 
المتضمنة ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة 51بالمادة )وكما ىو موجب اإلقميـ وحتى المواطنيف بالخارج، 

 16قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة الصادر في و حؽ الطبيعي لمدولة لمدفاع عف نفسيا، ال
ـ المتعمؽ بمسؤولية الدولة عف حماية السكاف مف اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب 2005سبتمبر 

ف الدولي والقانو  اإلنساني القانوف الدوليوكذا ، (2)والتطيير العرقي والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية
فالعمؿ ، العنؼ ضد المدنييف مف غير المقاتميف أعماؿجميع جميعيا حظر تي والت ،اإلنسافلحقوؽ 
ألف ، سموؾ معيف لمسؤوليف حكومييف معينيف يتصرفوف بمفردىـ أو باالتفاؽخالؿ مف  يتـ عادة

"الدولة" المجردة تعمؿ فقط مف خالؿ "الوكالء" )الموظؼ الحكومي( في السيطرة عمى كؿ أجيزتيا 
أو جزء منيا، بحيث تُنسب أي أعماؿ مف ىؤالء األفراد إلى الدولة إذا تـ القياـ بيا تحت سمطة 

                                                           
1 Michael T. Cahil, Attempt by Omission, Brooklyn Law School, Legal studies Paper №:128, Iowa law 
review, Volume: 94, P: 1220. 

مف جدوؿ األعماؿ، قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة:   12و 42األمـ المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الستوف، البند  2
 . A/RES/60/1ـ، مرجع توثيقي: 5  2نتائج مؤتمر القمة العالمي لعاـ  1/ 6



 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

367 
 

ضرر ينتيؾ تترتب مسؤولية الدولة عندما يتسبب ىذا السموؾ في  ، وعميوفعمية أو ظاىرية لمدولة
 ، فواجب النجدة والتدخؿ االيجابي لردع الجريمة اإلرىابية الدوليالدستوري وااللتزاـ االلتزاـ 

مف التزامات ىي  ،وتوفير الحماية لممدنييف ضد ىجمات اإلرىابييفأو لموقاية منيا قبؿ وقوعيا 
وكؿ تقصير مف وكالئيا أو موظفييا الحكومييف يرتب مسؤولية  الدولة الحتكارىا ممارسة العنؼ

    .ويعد فشال منيا في اتخاذ التدابير الالزمة لمواجية اليجمة اإلرىابية عمييا
 مف اليجمة اإلرىابية المترتبة عف االمتناع أو الفشؿ في حماية السكافمسؤولية قياـ ال فمفيـو

 وىذا الدوليةالوطنية وحتى المسؤولية الجنائية  رتبي س، مماالرئي مرتبط مباشرة بمسؤولية
أي عدم  نتاج لالمتناعأيًضا يكون ولكن  ،صادر في شكل أمر ليس فقط نتيجة لفعل إيجابي

إال عندما يفرض  االمتناعال يتـ تجريـ أنو  واعتبارا، الزمفي الزمن ال اتخاذ اإلجراء المطموب
أقرت محاكـ فقد ، االقانوف التزاًما واضًحا بالعمؿ ويفشؿ الشخص في القياـ بما ىو مطموب قانوني

بأف كاًل مف الفعؿ واالمتناع عف التصرؼ وفًقا كسابقة قضائية ما بعد الحرب العالمية الثانية 
باإلضافة إلى و  ،امي( لمجريمةبالركف المادي )الفعؿ اإلجر بثبوت قياـ لواجب قانوني يمكف أف يفي 

نظًرا ألنو تـ تطويره في  "بمسؤولية القيادة"مبدأ مسؤولية الرئيس )المشار إليو أيًضا  انكشؼ ذلؾ
في  االمتناعاألصؿ في سياؽ عسكري( في شكمو الحديث كنوع منفصؿ وميـ مف مسؤولية 

فإن الرئيس الذي يتجاىل منع  المبدأذا ووفًقا لي العالمية الثانية، السوابؽ القضائية لما بعد الحرب
زيادة عمى تحممو  المسؤولية الجنائية والتي يرتكبيا مرؤوسو تحمم أو معاقبة األفعال اإلجرامية

 .لمسؤولية عدم نجدة السكان أو تقديم الحماية ليم بشكل فعال
 ثانيا: الواجب القانوني. 

إذ أف االمتناع يفترض ، اإلحجاـومف مركبات الركف الشرعي لجريمة  ،حد عناصر االمتناعأوىو 
( مف قانوف العقوبات التي تنص 182)مف خالؿ نص المادة  بيفوىو األمر ال وجود التزاـ قانوني

دج إلى 20.000نو: )يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى خمس سنوات وبغرامة مف أعمى 
 دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يستطيع بفعؿ مباشر منو وبغير خطورة عميو 100.000

ضد سالمة جسـ اإلنساف  أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنو جناية أو وقوع جنحةأو عمى الغير 
 ير إخالؿ في ىذه الحالة بتوقيع عقوبة أشد ينص عنيا ىذا القانوف وامتنع عف القياـ بذلؾ بغ

أو القوانيف الخاصة، ويعاقب بالعقوبات نفسيا كؿ مف امتنع عمدا عف تقديـ مساعدة إلى شخص 
 أفلو وذلؾ دوف  اإلغاثةبطمب  أوبعمؿ مباشر منو  إليوفي حالة خطر كاف في إمكانو تقديميا 

، ومنو فميس لالمتناع وجود في نظر القانوف إال إذ كاف الفعؿ غير...(عمى ال أوتكوف خطورة عميو 
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ف لـ يكف مف واجب قانوني فال ينسب االمتناع  لمف إعنو، ف امتنعااليجابي مفروضا عمى مف 
 .(1)ف كاف في امتناعو ما يتنافى والواجبات األخالقيةا  أحجـ عف الفعؿ حتى و 

يتمثؿ في إحدى صوره بإبالغ السمطات عف المشروع  فالواجب القانوني في الجريمة اإلرىابية
ـ بالعمؿ االيجابي لوقؼ ىذا قلـ ي أو اإلرىابي متى عمـ بو الفرد أو تناىى إليو بما يجـز وجوده

: ( مف قانوف العقوبات92نص المادة )قراءة مقابمة لتعطيمو، ويظير ذلؾ مف خالؿ  أوالمشروع 
ضد جنحة  أوعف جناية القضائية  أو اإلداريةالسمطات  كؿ مف يبمغ )يعفى مف العقوبة المقررة

( فالواجب القانوني االيجابي ىنا يمـز الجاني بتبميغ مف الدولة قبؿ البدء في تنفيذىا أو الشروع فيياأ
السمطات كأصؿ عاـ وعدـ قيامو بالتبميغ عف المشروع اإلرىابي أو عرقمتو يعد امتناعا سمبيا موجبا 

وىو األمر  الجاني مف األعذار القانونية سواء منيا أعذار التبميغ أو التوبة لمعقوبة وال يستفيد
( مف قانوف العقوبات: )يستفيد مف العذر المعفي وفقا لمشروط 179المستخمص مف نص المادة )

مف يقـو مف الجناة بالكشؼ لمسمطات عف االتفاؽ الذي تـ أو عف وجود  52المقررة في المادة 
أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو االتفاؽ وقبؿ البدء في التحقيؽ(،  الجمعية وذلؾ قبؿ

يمـز حصرا توافر الركف الشرعي اإللزامي المنصوص عميو  االمتناعنو إلثبات قياـ جريمة إوعميو ف
إجراء إيجابي في  اتخاذااللتزاـ الموضوعي الذي يتطمب  في صورة قانونا الخاص بالواجب القانوني

  .أي "فرض الفعؿ" ةحالة معين
 ثالثا:العالقة السببية بين االمتناع واإلرادة المسؤولة.

تتضح العالقة السببية بيف الصفة اإلرادية والفعؿ االيجابي باالمتناع المشكؿ لمجريمة اإلرىابية مف 
ع، بحيث يكوف البحث عف تقدير ائبحسب السير العادي والمنتظـ لموق إمكانية التوقعخالؿ ضابط 

 ف تدخؿ الممتنع بسموكو اإلرادي السمبيإاالمتناع مف خالؿ النتيجة اإلجرامية الحاصمة، ومنو ف ثرأ
ويسأؿ الجاني عف تصرفو ف عالقة السببية تترتب إوكاف ىذا التدخؿ منتجا لألثر اإلجرامي ف

سالحو لمدفاع عف ركاب حافمة  استخداـومف صور ذلؾ امتناع عنصر األمف المسمح عف السمبي، 
تـ توقيفيا في حاجز إرىابي مموه وشرع في قتؿ بعض المسافريف، فالواجب القانوني واألخالقي 

يتراجع  أويجعمو يتردد  قؼفتقديره لممو  أخرىيمزمو بالدفاع عف األشخاص والممتمكات، ومف جية 
أف يكشفو ، لكف يبقى احتماؿ فاإلرىابييعف استعماؿ سالحو لتفاوت معايير القوة بينو وبيف 

اإلرىابييف قائما مما يضع حياتو الشخصية موضع خطر محدؽ، ومثؿ ىذه الصور يمكف أف تبرز 
في أشكاؿ أخرى كحالة قائد الكميف الذي يصمو خبر ىجـو إرىابي ليمي عمى مساكف المواطنيف 

                                                           
ـ، 1977القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة - شرح قانون العقوباتمحمد نجيب حسني،  1

 .284ص
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حد موظفي أالكميف ىو  القريبة مف موقعو، فمسؤولية حماية المواطنيف تقع عمى الدولة وقائد
فقد  ،معطيات وزخـ اليجـو اإلرىابي لديو منعدمة انعداـلكف  ،ميف والحمايةأالحكومة المكمفيف بالت

تكوف قوة اإلرىابييف آنذاؾ أضعاؼ ما لديو مف قوة والعكس صحيح، فالمجوء إلى االستطالع يأخذ 
قائـ في  إرىابيوجود كميف  ماؿاحت أفوقتا يسمح فيو عامؿ الزمف لإلرىابييف باإلفالت، كما 

بالقيادة وطمب الدعـ  واالتصاؿعاؿ جدا  احتماؿمدخؿ القرية ينتظر قدـو النجدة مف موقع القائد 
البقاء عمى قيد الحياة مصمحة حيوية، األمر  أفالكافي يأخذ زمف التحضير واإلعداد، بالرغـ مف 

ا أمرا مربكا، بحيث يظؿ التمييز بيف السموؾ تقييـ أثر امتناع ممثمي الدولة ووكالئيالذي يجعؿ مف 
، وىي العاـ )أو الرسمي( والسموؾ الخاص )أو غير الحكومي( متداخال ومؤثرا في االتجاىيف

امتناعو مخالف لة خالفية بيف الفقياء ألنو يجب لمساءلة الممتنع عف النتيجة أف يكوف أمس
  .(1)ىذا ىو السبب المحدث لمنتيجة امتناعوف يكوف أو  لمواجب القانوني المفروض عميو

عف فعؿ بعض التصرفات الموجبة قانونا يشكؿ بحد ذاتو جريمة مستقمة  االمتناعومنو فإف كاف 
وحده ال يقطع العالقة السببية بيف فعؿ الجاني األوؿ  االمتناعبذاتيا عف الجريمة التي وقعت، ألف 

ؿ أولكف يس ،)األصمي( والنتيجة النيائية إذا كاف الفعؿ عمديا متجيا إراديا إلى أحداث تمكـ النتيجة
 امتناعوالممتنع عمى قدـ المساواة مع الجاني إذا كاف ممزما بالتدخؿ لمنع حدوث النتيجة أوال وكاف 

بشرط أف يثبت يقينا أف كؿ مف اإلصابة )الضرر(  ،في إحداث النتيجة ثانيا متعمدا بقصد التدخؿ
، ويمكف مطابقة (2)الذي أحدثيا الجاني واالمتناع معا يشكالف السبب الذي أدى إلى وقوع النتيجة

تعاقب بالحبس  ي( مف قانوف العقوبات والت91ىذه الصورة مف االمتناع العمد عمى نص المادة )
دج في وقت السمـ كؿ شخص 100.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة مف  5مف سنة إلى 

غيرىا من النشاطات التي يكون جرائـ الخيانة أو التجسس أو  الرتكابعمـ بوجود خطط أو أفعاؿ 
ولم يبمغ عنيا السمطات العسكرية أو اإلدارية أو القضائية  من طبيعتيا اإلضرار بالدفاع الوطني

 10ىذه وقت الحرب السجف المؤقت لمدة ال تقؿ عف  االمتناعوبة وتكوف عق فور عممو بيا
 سنة، وعندما تكوف ىذه األفعاؿ مرتبطة باإلرىاب أو التخريب فاف اإلحالة  20سنوات وال تتجاوز 

في  أي أف العقوبة تضاعؼ ( مف قانوف العقوبات2مكرر  87اإلرجاع يكوف مع نص المادة )و 
  مكرر(. 87حاالت االرتباط بالجرائـ المحددة وفؽ األصناؼ المذكورة في نص المادة )

                                                           
ـ، 1996، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة القسم العام-قانون العقوباتمحمد زكي أبو عامر،  1

 .153ص
مجمة البحوث في  قاؿ منشور في، مثر االمتناع العمدي  في مجال المسؤولية الجزائيةأويس فتحي، بمقنيشي حبيب،  2

 .11، ص2017، سنة 1، رقـ  3، جامعة ابف خمدوف بتيارت، حجـ الحقوؽ والعمـو السياسية



 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

37  
 

 .اإلرىابرابعا:غرض 
 في: مكرر( 87)مف خالؿ نص المادة بحسب ما أقره المشرع  اإلرىابيتبيف غرض 

الكياف المادي والمعنوي لمدولة في أعيف  والمقصود بأمف الدولة: :من الدولةأاستيداف  -أ
حساس المواطنيف بسطوتيا، وبأنيا مف طرفياالمحكوميف  ، فالكياف المادي ىو وجودىا الواقعي وا 

، ويعتبر اإلرىاب (1)المواطنيف ووالئيـ نحوىا احتراـقابضة عمى زماـ األمور والكياف المعنوي ىو 
ىدؼ اإلرىابييف الرئيسي وىو تقويض الدولة مف  مف الدولة مف حيثأخطر الجرائـ عمى أمف بيف 

مما يؤثر ، (2)خالؿ زعزعة استقرارىا وضرب الثقة في قدرتيا عمى مواجية ىذا النوع مف الجرائـ
عمى ثقة المواطف بكياف دولتو ومؤسساتيا ويجعؿ العالقة بينيما متوترة ومضطربة وزيادة األعماؿ 

مما يفقد الدولة ىيبتيا ويثبت عجزىا عف توفير الحماية واألمف  اإلرىابية يزيد مف تراكـ اىتزاز الثقة
لتنعدـ الثقة أخيرا في أركاف الدولة  ،في نظر الفرد في الداخؿ وفي نظر المجتمع الدولي مف الخارج

 اتبعلقد و  فيصبح المواطف في وضع الباحث عف الجية الجديدة التي توفر لو الحماية واألمف،
المشرع الجزائري منيجا متشددا في الجرائـ الماسة بأمف الدولة وبالخصوص الجرائـ اإلرىابية بأف 

 (5مكرر 87)و (4مكرر 87)و (3مكرر 87) :جنايات بنص الموادالمف جرائـ  معظمياجعؿ 
ماعدا الجنحة الواردة بنص  ،(12مكرر 87)و (11مكرر 87)و (7مكرر 87)و (6مكرر 87)و

العقوبات  إيقاعوساوى المشرع في  المتعمقة بأداء خطبة داخؿ مسجد، ىذا (10ررمك 87)المادة 
 (87)والمادة  (2الفقرة 77)مثمما ىو منصوص عميو بالمادة  بيف المحاولة والشروع والجريمة التامة
، مثمما ىو (3)عمى أمف الدولة بالتآمر عمى سمطتيا االعتداءمف قانوف العقوبات والتي قرف فييا 

وكذا التخطيط والشروع وتنفيذ  ،المساىمة في قمب نظاـ الحكـ أو الشروع فيوعميو الحاؿ في جرائـ 
وىو العنصر الذي يفسر إقحاـ استيداؼ أمف الدولة في قائمة الجرائـ رئيس الدولة  اغتياؿ

رئيس  اغتياؿنظرا لوقوع سابقة جريمة  (مكرر 87)بنص المادة الموصوفة بأفعاؿ إرىابية 
سبتمبر  30الصادر في  03-92قبؿ إصدار المرسـو التشريعي ـ 1992جواف  29في الجميورية 

يكرس ىشاشة الذي  وىذا نظرا لجسامة ىذه الجريمة وأثرىا البميغ عمى كياف الدولةـ، 1992

                                                           
 .9ـ، ص1990، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة جرائم االعتداء عمى المصمحة العموميةرمسيس بيناـ،  1
 88، ص2010دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحمة، ج ـ ع، سنة  ،الحماية الجنائية ألمن الدولةإبراىيـ المبيدي،  2

 وما يمييا.
رتب المشرع الجزائري الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية ضمف مقتضايات القسـ الرابع مكرر مف الفصؿ األوؿ  3

مف الدولة وىو ما يستشؼ  مف مف جرائـ أ جرائـ اإلرىابية قسماالمتضمف الجنايات والجنح ضد أمف الدولة مما يجعؿ ال
 مف قانوف العقوبات. 2مكرر 87نص المادة 
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ويظير عدـ كفاءة مؤسسات المرحمة االنتقالية التي جاءت عمى أنقاض األزمة مؤسساتيا، 
 داخؿ البالد. المتيرئـ، وسوء تقديرىا لموضع 1991ياسية نياية الس

 اإلرىابيةشدد المشرع مف العقوبات التي يتعرض ليا مرتكب الجرائـ مف الدولة أوبموجب استيداؼ 
عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا في  اإلعداـف جعؿ عقوبة أب (1مكرر 87)بموجب المادة 

في القانوف  القانوف السجف المؤبد، وتكوف السجف المؤبد عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا
سنة  20سنوات إلى  10سنة، وتكوف السجف المؤقت مف  20سنوات إلى  10السجف المؤقت مف 

، سنوات 10سنوات إلى  5ت مف عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا في القانوف السجف المؤق
مف قانوف  (مكرر 60)وتكوف العقوبة مضاعفة بالنسبة لمعقوبات األخرى، كما تطبؽ أحكاـ المادة 

العقوبات عمى الجرائـ اإلرىابية ما يعني أف الفترة األمنية تسري عمى الجرائـ اإلرىابية مف خالؿ 
العقوبة و الوضع في الورشات الخارجية  حرماف المحكـو عميو مف تدابير التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ

جازات الخروج والحرية النصفية واإلفراج المشروط ، ومف جية أخرى وعمى أو البيئة المفتوحة وا 
أف  الجنائي دني ال يمكف معو لمقاضيأغير عادة المشرعيف القمعييف وضع المشرع الجزائري حدا 

 87وفؽ ما نصت عميو المادة ) رائـ اإلرىابج بارتكابيخفض العقوبة المحكـو بيا عمى المتيميف 
ال يمكف في كؿ الحاالت أف تكوف عقوبات السجف المؤقتة الصادرة تطبيقا ألحكاـ ىذا " (:8مكرر

ـ المتضمف تعديؿ وتتميـ قانوف 1995فيفري  25المؤرخ في  11-95األمر )يقصد األمر 
الصادرة عقوبة السجف المؤبد، سنة سجنا مؤقتة عندما تكوف العقوبة  20أقؿ مف: (العقوبات

ومنو فاف ظروؼ التخفيؼ ال تجد  "،والنصؼ عندما تكوف العقوبة الصادرة عقوبة السجف المؤقت
( 10مكرر  87ليا أساسا في أحكاـ قانوف مكافحة اإلرىاب الجزائري إال ما نصت عميو المادة )

    (.8مكرر  87وتخرج عف مجاؿ تطبيؽ المادة ) جنحة باعتبارىا
نشاء وتأسيس وتنظيـ وتسيير جمعيات أو تنظيمات ك  ما شدد المشرع عمى جرائـ تكويف وا 

أو كيانات إرىابية باعتبارىا النواة األولى لرعاية اإلجراـ اإلرىابي والمساس بأمف الدولة الداخمي 
بإيقاع عقوبة السجف المؤبد عمى كؿ مف يرتكب ( 3مكرر 87والخارجي مف خالؿ نص المادة )

عمى االنتماء واالنخراط والمشاركة ميما كاف في الفقرة الثانية مف ىذه المادة ألفعاؿ، وشدد ىذه ا
   .شكميا في ىذا الكيانات اإلرىابية مع معرفة المنضوي تحت لوائيا لغرضيا أو طبيعة أنشطتيا

مف قانوف العقوبات فقد ألغيت بموجب  (6)وبخصوص العقوبات التبعية المحددة بنص المادة 
إال أنيا كانت سارية المفعوؿ عند إصدار األمر  ـ2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانوف 

ـ المتضمف الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية 1995فيفري  25المؤرخ في  95-11
إال بعقوبة الجناية، ونصت الحجر القانوني والحرماف مف الحقوؽ الوطنية وىي ال تتعمؽ  توتضمن
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بصيغة الوجوب :)يجب النطؽ بالعقوبات التبعية المنصوص  (9مكرر 87)المادة  إيقاعيا عمى
سنوات في حالة الحكـ بعقوبة جنائية  10إلى مف قانوف العقوبات لمدة سنتيف  6عمييا في المادة 

واستمر العمؿ ، تطبيقا ألحكاـ ىذا األمر، فضال عف ذلؾ يمكف مصادرة ممتمكات المحكـو عميو(
( وفقا 6بالمادة )بو العمؿ  سنة لغاية إلغاء 11مف قانوف العقوبات( لمدة  6النص )المادة بيذا 

      .23-06لمقانوف 
وىي تمثؿ في األصؿ اعتداءات ضد :لمدولة والسالمة الترابية استيداف الوحدة الوطنية -ب

األوؿ المتضمف سمطة الدولة وسالمة أرض الوطف وتـ تجريميا ضمف القسـ الثالث مف الفصؿ 
مف قانوف ( 79و)( 77وجاءت ضمف مقتضيات المادة ) الجنايات والجنح ضد أمف الدولة

مرتيف األولى  (77قد عدلت المادة )و  ،ـ1966جواف  8العقوبات في نسختو األصمية الصادرة في 
ـ وىذا بتشديد العقوبة مف السجف المؤبد إلى 1975جواف  17المؤرخ في  47-75بموجب األمر 

ـ بإضافة 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06اإلعداـ، والمرة الثانية عدلت بموجب القانوف 
بمعنى أف  (،77مكرر( عمى الجناية المنصوص عمييا في ىذه المادة ) 60تطبيؽ أحكاـ المادة )

( كاف أسبؽ منو في تجريميا ضمف 77قانوف العقوبات بموجب المادة ) مقتضياتتجريميا ضمف 
مكرر( مع فروؽ غير جوىرية في الصياغة  87انوف اإلرىاب الجزائري بموجب المادة )مقتضيات ق

( كما يمي:)يعاقب باإلعداـ االعتداء الذي يكوف الغرض منو إما 77إذ جاءت صياغة المادة )
ما تحريض المواطنيف أو السكاف عمى حمؿ السالح ضد  القضاء عمى نظاـ الحكـ أو تغييره وا 

ما   87، بينما جاءت المادة )(المساس بوحدة التراب الوطنيسمطة الدولة أو ضد بعضيـ بعضا وا 
بصيغة:)يعتبر فعال إرىابيا أو تخريبيا في مفيـو ىذا األمر كؿ فعؿ  إلييا اإلشارةمكرر( كما سبؽ 

السكاف ضد  أو، فتحريض المواطنيف ..(.والوحدة الوطنية والسالمة الترابيةمف الدولة أيستيدؼ 
أف الجزائر جميورية  :التي تعنيضد سمطة الدولة ىو استيداؼ لموحدة الوطنية  أوبعضيـ البعض 
 ،ف الشعب يختار لنفسو المؤسسات التي غايتيا المحافظة عمى الوحدة الوطنيةأووحدة ال تتجزأ و 

 ( 9( و)1)المواد  ألحكاـف الجيش الوطني الشعبي يضطمع بالدفاع عف وحدة البالد طبقا أو 
مصطمح "الوحدة الوطنية" ال يعد مف مصطمحات القانوف و  .2020مف التعديؿ الدستوري ( 30)و 

وىو مصطمح فضفاض ومرف ويقبؿ التأويؿ وخصوصا  عموما يخص الحقؿ السياسي فاستخدامو
الوحدة الوطنية تعد فكرة بسيطة ، بحيث أف متيميف أجانب أو عديمي الجنسيةإذا كاف مف بيف ال

ونظرا ألنيا تتألؼ مف المصطمحيف "الوحدة" و"الوطنية" فيي تحوي  التأليف ولكنيا معقدة اإلدراك،
في ذاتيا بذور ميوعتيا، "فالوحدة" تعني صفة الواحد الفريد الذي يشكؿ كال تتحد أجزاءه المختمفة 

أما "الوطنية" فمصطمح أجنبي مصدره  لتشكؿ كيانا واحدا غير قابؿ لمتجزئة متجانس وغير مركب،
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المغوية والدينية أو أيا حدة ىويتو التاريخية والثقافية و المجتمع البشري المدرؾ لو فيقصد بيا  "األمة"
وتثور المشكمة في كوف أف ، يز المكاني المخصص لمعيش المشترؾمنيا والمرتبط بالبعد والح

ن إومنو فال يمكف تعريفيا دوف وحدتيا إذ ال توجد أمة ال وحدة فييا،  "األمة"المشتقة مف  "الوطنية"
ال مجال إلعمالو في القضاء وبالخصوص  صطمح "الوحدة الوطنية" يبقى مجرد شعار سياسيم

ذا زودناه بالبعد االجتماعي النفسي الذي يجب  ،الجزائي يصبح األمر ينطوي عمى  يدعمو أفوا 
مقاربات فمسفية تتعمؽ بوعي األمة بوحدتيا مف قبؿ مكونيا، وىي العناصر التي ال تشكؿ نماذج 

امية في المجتمعات اإلنسانية المتحضرة بحيث تحؿ ىذه اإلشكاالت في إطار المؤسسات سموؾ إجر 
 الفرص بعيدا كؿ البعد عف القضاء.  ؤمة عمى الشفافية والنزاىة وتكافالسياسية الديمقراطية القائ

( وذلؾ في غير الحاالت المنصوص 79استيداؼ سالمة وحدة الوطف فقد عاقبت عميو المادة ) أما
وسيمة كانت  بأيةبالنص عمى أف:) كؿ مف يعمؿ مف قانوف العقوبات  (78)و (77)عمييا بالمواد 

 (77)عمى المساس بسالمة وحدة الوطف وذلؾ في غير الحاالت المنصوص عمييا في المادتيف 
دج مع 100.000دج إلى 20.000إلى عشر سنوات وبغرامة مف بالحبس مف سنة  يعاقب (78)و

)الحرماف مف الحقوؽ الوطنية( مف ىذا  14جواز حرمانو مف الحقوؽ المشار إلييا في المادة 
  .القانوف أو بعضيا(

العقد  استيداؼويقصد بيا : العادي واستقرار المؤسسات وسيرىااإلخالل بالنظام العام  - ج
ويعد كؿ حكـ قانوني ال ، الناظـ لمعالقات الحاكمة بيف المجتمع والسمطة السياسية االجتماعي

بتعبير آخر كؿ حكـ قانوني  أويستطيع األفراد مخالفتو أو استبعاد حكمو في تصرفاتيـ القانونية 
ويتطمب اإلخالؿ ، (1)مثالية تتميز باألمف والسالمة العامة والسكينة اجتماعية، وىو حالة آمر

التنظيـ االجتماعي وطرؽ ممارسة  أسموب استيداؼالمؤسسات  باستقراربالنظاـ العاـ والمس 
إنشاء سمطة موازية وضرب أو عرقمة فرض سمطة القانوف بواسطة الحياة العامة داخؿ الدولة 

وتفرض عمى السكاف نظاميا القانوني وعقدىا  لمسمطة السياسية تنازعيا السيطرة عمى المجتمع
، وغالبا ما تمجأ التنظيمات ولوجياييداإل المذىب أو أواالجتماعي الجديد المبني سواء عمى الديف 

وبالخصوص  ،األسموبىذا  إلى المستقمة أو الموجية )المتحكـ فييا مف طرؼ المشغؿ( اإلرىابية
 واألميرطة الدولة وتحؿ محميا سمطة الجماعة في المناطؽ التي تسيطر عمييا بحيث تمغي سم

وعرفت الجزائر ىذا الوضع خالؿ سنوات اإلرىاب اليمجي، والقاضي الشرعي ونظاـ الحسبة، 
 وتعرفو العديد مف الدوؿ األخرى في الوقت الراىف.

                                                           
، المركز العربي لمدراسات والبحوث الحماية الدستورية لفكرة النظام العامعمي مجيد العكيمي، لمى عمي الظاىري،  1

 .19ـ، ص2018العممية، لمنشر ولمتوزيع، شبرا، ج ـ ع، الطبعة األولى، سنة 
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بحيث ثبت  اإلخالؿ الجسيـ بالنظاـ العاـبوتتميز الجريمة اإلرىابية وفقا لمشروعيا اإلجرامي 
في الجزائر حتى في  االجتماعيإخفاؽ المشروع اإلرىابي الفردي أو الجماعي في فؾ رابطة العقد 

 خالؿ حقبة التسعينيات مف القرف العشريف. أقصى قوة ووحشية اإلرىاب الدموي
المؤسسات وسيرىا العادي مف خالؿ محاوالتو  باستقرارإال أف اإلرىاب نجح إلى حد ما في المس 

ـ، 1992جانفي 11تمت استقالة رئيس الجميورية في  سير المرحمة االنتقالية التينفاذ و يؿ تعط
وزير الدفاع وبعض أعضاء المجمس األعمى  اغتياؿوتمت محاولة بحيث اغتيؿ رئيس الجميورية 

 األميف واغتياؿوزراء كوزير العمؿ،  اغتياؿمحاولة الوزير السابؽ جياللي اليابس و  واغتياؿلمدولة، 
تحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ووضع المتفجرات في مقرات التمفزيوف ووزارة الدفاع وبعض العاـ لإل

أفريؿ  11، كما تـ تفجير مقر المجمس الدستوري ومقر الحكومة في ثميات الديبموماسيةمالم
والمصانع كما خربت ودمرت التنظيمات اإلرىابية مئات المؤسسات التعميمية والتربوية ـ، 2007

  .ومقرات الشركات والمؤسسات
واإلخالؿ بالنظاـ العاـ وعرقمة سير المؤسسات معاقب عميو صراحة بموجب القسـ الرابع الخاص 
بجنايات التقتيؿ والتخريب المخمة بالدولة مف الفصؿ األوؿ المتضمف الجنايات والجنح ضد أمف 

والتي تقترف أفعاليا بالجرائـ المنصوص  ( مف قانوف العقوبات87( إلى )84الدولة المواد مف )
 ( مف قانوف العقوبات.2مكرر 87مكرر( طبقا لإلحالة بنص المادة ) 87عمييا في المادة )

وذلؾ مف خالؿ  :والمجتمع والممتمكات وأمنو لمخطروحرياتيم تعريض سالمة األشخاص  -د
في ذلؾ بواسطة  واالستمرار بيف السكافوالخوؼ تنفيذ المشروع اإلرىابي الرامي إلى بث الرعب 

بحيث يستقر الشعور بالخطر الجسيـ والدائـ الماس بالحؽ  ،عقيدة الترويع المستمدة مف التوحش
أساسا فكؿ المشروع اإلرىابي يدور حوؿ ىذا الحؽ فيو الجسر لكسر المقاومة وتجميد في الحياة 

معو أو تزوؿ سمطة الدولة  الدائـ تضعؼوالتيديد األمف  انعداـ، بخمؽ جو مف رد فعؿ السكاف
ويعرض  لالنتياؾلألفراد مما يعرض السالمة الجسدية والمعنوية وتضعؼ الثقة في مؤسساتيا، 

والحاؿ أف المشروع اإلرىابي يرمي إلى تقسيـ المجتمع سواء الممتمكات الفردية والجماعية لمخطر، 
اإلقميـ ليمارس عمييـ السمطة باإلكراه، بحيث يستأثر لنفسو بجزء مف سكاف بالترغيب أو بالترىيب 

مف الفقرة األولى  (مكرر 87)، وىذا ما نصت عميو المادة ولكي يبث التفرقة بيف مكونات الشعب
 قانوف العقوبات.

فانو ينظر إلى األمف عمى أنو مطمب اجتماعي دائـ يقـو عمى إسناد الحقوؽ ومف منظور دقيؽ 
، فاألمف ىو أوؿ الحريات وانعدامو ينتج عف الجنوح العنيؼ، والتيديد بيدؼ التحرر مف الرعب

وىو حؽ أساسي وواحد مف شروط ممارسة الحريات الفردية والجماعية، وعمى الدولة واجب ضمانو 
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مف خالؿ ضماف الدفاع عف المؤسسات والمصالح الوطنية واحتراـ القوانيف، والحفاظ عمى السمـ 
، ما يؤسس لحؽ المواطف في تكميؼ الدولة بمحاربة (1)ممتمكاتوالنظاـ العاـ، وحماية األشخاص وال

 اإلرىاب أي أف محاربة اإلرىاب تصبح حقا مف حقوؽ اإلنساف.
حد أغراض اإلرىاب ىي أىذا وقد أغفؿ المشرع الجزائري في نص ىذه المادة اإلشارة إلى أف 

والثقافي  كاالجتماعيحة ضرب مصالح المجتمع وأىميا التنمية مف خالؿ جميع أنواع األمف المتا
 غيره.الديني و والفكري و 

 واإلضرار بمصالح الوطن: الترويج لمجرائم اإلرىابية -ه
نشاط الترويج لإلرىاب جوىري لبقائيا وديمومة مصادر تغذيتيا، اإلرىابية أف  تنظيماتلقد وجدت ال

النشرات  إبالءإلى  باكرا وحتى قبؿ العمؿ المسمح فالجماعات اإلرىابية في الجزائر سارعت
تقنيات التصوير والفيديو  واستعماؿوتنظيـ المخيمات والجمعيات المموىة، والمطويات والمعمقات 

لما ليا مف أثر بميغ في خدمة المشروع اإلرىابي مف خالؿ الدعاية لو  وتوزيع األشرطة
، (2)اية اإلرىابيةوصمت حد إنشاء إذاعة راديو تبث عبر أمواج األثير الدع ولمخططاتو وأىدافو،

ويجد اإلرىابيوف بشكؿ عاـ منصات دعـ متعددة ومتنوعة لترويج أفكارىـ ونشر دعايتيـ بيف 
أوساط المجتمع، ويستيدؼ الترويج بالخصوص فئة الشباب والنساء لسرعة تأثرىـ وتميز ىذه 

إذ يعتمد الجميور في جميع ، يسمح بتقبؿ خطاب العنؼ وتبريره الشريحة بطبع ثوري متأصؿ
أنحاء المعمورة عمى وسائط اإلعالـ والتواصؿ لموصوؿ إلى مجموعة متنوعة مف المحتويات، 

تنقؿ قنوات المعمومات الحديثة ومنيا اإلنترنت كؿ شيء تقريبا: مف الوثائؽ والمخططات بحيث 
، وتسجيالت إساءة معاممةومقاطع الفيديو والمدونات وتعميمات صنع القنابؿ ومقاطع فيديو تعذيب 

تغنييا عف الوسائؿ الكالسيكية  ،أف اإلنترنت ىبة مف السماءوجدت الجماعات اإلرىابية  بحيث
 حيث توفر منصة فعالة لتطوير الروابط االجتماعية وتطرؼ المجنديف وزيادة العضويةب األخرى

 .واإلشادة بالجرائـ اإلرىابية
( لردع أعماؿ اإلشادة والترويج لمنشاطات اإلرىابية 5مكرر 87ولقد خصص المشرع نص المادة )

سنوات وبغرامة مالية  10بحيث نصت عمى انو:)يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس سنوات إلى 
دج كؿ مف يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائؽ أو المطبوعات 1.000.000دج إلى 100.000مف 

 ـ )الجرائـ الموصوؼ بأفعاؿ إرىابية أو التسجيالت التي تشيد باألفعاؿ المذكورة في ىذا القس

                                                           
1 Henri Leclerc, De la Sûreté Personnelle au Droit à la Sécurité, Journal du Droit des Jeunes, Éditeur : 

Association Jeunesse et Droit, Année : 2006, Volume :  , № :255, Pp :  -  . 
2 Algérie Actualité, № :1418, Du 16 au 22 Décembre 1992, P :  9  
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يمكف محاكمة نشاط التعبير عف الرأي الذي فيو تحريض عمى أعماؿ  ، ومنو فإنوأو تخريبية(
إجرامية، أي التعبير الذي يشجع بشكؿ مباشر عمى ارتكاب جريمة، أو الذي فيو نّية القياـ بعمؿ 

حدوثو مف عدمو، وقد تتسبب  إجرامي، أو الذي قد ينجر عنو عمؿ جنائي، بغض النظر عف
القوانيف التي تفرض عقوبة جنائية عمى ما ُيسمى "التحريض غير المباشر" مثؿ اإلشادة باإلرىاب، 

  .(1)في التضييؽ عمى حرية التعبير التي تكفميا القوانيف الدولية لحقوؽ اإلنساف
 (11مكرر 87بالترويج بموجب المادة ) األخرى المرتبطةاألفعاؿ الجزائري وقد جـر المشرع 

)يعاقب  التي نصت عمى أنو: ـ،2016جواف  19المؤرخ في  02-16المضافة بموجب القانوف 
مقيـ بالجزائر بطريقة شرعية  أجنبي أوسنوات كؿ جزائري  10سنوات إلى  5بالسجف المؤقت مف 

 تدبيرىا  أو إرىابية أفعاؿ بغرض ارتكاب أخرىيحاوؿ السفر إلى دولة  أوغير شرعية يسافر  أو
أو لتمقي تدريب عمييا، ويعاقب بنفس التدريب عمى ارتكابيا  أوالمشاركة فييا  أوليا  اإلعداد أو

، الرتكاب األفعاؿ المذكورة في ىذه المادة( واالتصاؿالعقوبة كؿ مف يستخدـ تكنولوجيات اإلعالـ 
ف تختمؼ األساليب فأفعاؿ اإلشادة ( ولك5مكرر 87)ويتقاطع نص ىذه المادة مع نص المادة 

يمكف ارتكابيا باستعماؿ الوسائؿ واألساليب التقميدية )المناشير والمطبوعات وغيرىا مف الدعامات 
( فتخص 11مكرر 87المادية التماثمية( بينما استخداـ األساليب المنصوص عمييا وفقا لممادة )

ومنو فإلى جانب الخاليا اإلرىابية  ،اعيواالنترنت ووسائط التواصؿ االجتم الدعامات الرقمية
التقميدية نشئت خاليا إرىابية سيبرانية تنشط عمى شبكة االنترنت لمقياـ بعمميات الدعاية والترويج 
والتحريض والتجنيد وجمع األمواؿ واختراؽ المواقع االليكترونية وشف ىجمات اليكترونية عمى مواقع 

ويتميز ىذا النوع مف الجرائـ في صعوبة اكتشافيا  ،حساسة لمدولة بغرض إلحاؽ الضرر بيا
ثباتيا   .العاليةوالمعارؼ ذوي الميارات  لألذكياءألنيا تعد جرائـ  وا 
لسنة الجزائر صادقت عمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  أفإلى  اإلشارةوتجدر 
عمقة باإلرىاب والمرتكبة بواسطة تقنية ( منيا عمى أف الجرائـ المت15ـ بحيث نصت المادة )2001

تمويؿ العمميات اإلرىابية  المعمومات ىي:)نشر أفكار ومبادئ جماعات إرىابية والدعوة ليا،
والتدريب عمييا وتسييؿ االتصاالت بيف التنظيمات اإلرىابية، نشر طرؽ صناعة المتفجرات والتي 

                                                           
ـ، عمى موقع 14 2جويمية  7ىيومف رايتس ووتش، تحميؿ مشروع قانوف مكافحة اإلرىاب التونسي، مقاؿ منشور بتاريخ   1

)تاريخ . Toc392489077https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/07/254_#432المنظمة الحقوقية عمى الرابط: 
 (.60/12/2611االطالع:

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/07/254432#_Toc392489077
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، (1)عمى األدياف والمعتقدات( واالعتداءف تستخدـ خاصة في عمميات إرىابية، نشر النعرات والفت
ـ قاـ المشرع الجزائري بمحاولة تدارؾ مسبقة لتأخره 2016( في 11مكرر 87وقبؿ إصدار المادة )

ـ 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04في مجاؿ تجريـ الجرائـ االليكترونية بإصدار القانوف 
المتعمؽ بالمساس  ـ2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06والمعدؿ والمتمـ بموجب القانوف 

فانو يعاقب بالحبس مف  (2مكرر 394فمف خالؿ نص المادة ) لممعطيات اآلليةالمعالجة  بأنظمة
كؿ مف يقـو عمدا  دج10.000.000دج إلى 1.000.000سنوات وبغرامة مف  3شيريف إلى 

المتحصؿ  وعف طريؽ الغش بحيازة أو إفشاء أو نشر أو استعماؿ ألي غرض كاف المعطيات
فالنشر واإلفشاء واالستخداـ ألي غرض عمييا مف إحدى الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ، 

 كاف يمكف أف يشمؿ الجرائـ اإلرىابية.
صدر بعده أف أب 15-04وقد حاوؿ مرة أخرى المشرع الجزائري سد الثغرات الواردة في القانوف 

المتضمف القواعد الخاصة لموقاية  (2)ـ2009أوت  5المؤرخ في  04-09بخمس سنوات القانوف 
وبموجبو أباح المشرع تتبع ومراقبة ومكافحتيا  واالتصاؿمف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعالـ 

ليكترونية وتجميعيا وتسجيؿ محتواىا في حينيا والقياـ بإجراءات التفتيش والحجز االتصاالت اإل
يمكف القياـ بعمميات المراقبة  الفقرة أ( منو عمى انو: 4ة )لمادداخؿ المنظومة المعموماتية، ونصت ا
( مف ىذا القانوف في الحاالت اآلتية: لموقاية مف األفعاؿ 3المنصوص عمييا بموجب المادة )

محاربة وسائؿ  أفالموصوفة بجرائـ اإلرىاب أو التخريب أو الجرائـ الماسة بأمف الدولة، ما يعني 
جة الجريمة والتحقيؽ فييا بعد وقوعيا، إلى مجاؿ الوقاية منيا معالخرجت مف مجاؿ  اإلرىاب

جراءاتومنعيا قبؿ ارتكابيا مما يتطمب موارد كبيرة  واالعتراض  تنصوالتمعقدة تتعمؽ بالتجسس  وا 
 وغيرىا مف التقنيات المستعممة في ىذا المجاؿ والماسة مباشرة بحقوؽ المواطف وحرياتو. والتسمؿ

الدولة فيي في األصؿ جريمة متعمقة بأمف الدولة والتآمر عمييا سواء مف أما اإلضرار بمصالح 
الداخؿ أو مف الخارج ونطاقيا ضمف جرائـ الخيانة والتجسس وجرائـ التعدي عمى الدفاع الوطني 

والمؤامرات والجرائـ األخرى ضد سمطة الدولة وسالمة  االعتداءاتأو االقتصاد الوطني وجرائـ 
ضمف الجرائـ الموصوفة  ، وىي أوسع مف نطاقياؿ والتخريب المخمة بالدولةوالتقتيرض الوطف أ

                                                           
ـ يتضمف التصديؽ عمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية 14 2سبتمبر  8مؤرخ في  252-14مرسـو رئاسي رقـ   1

خ ، الصادرة بتاري51، سنة 57ـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج دش، عدد 1 2ديسمبر 21المعمومات المحررة بالقاىرة بتاريخ 
 .4ـ، ص14 2سبتمبر 28

ـ يتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعالـ 9  2أوت  5المؤرخ في  4 -9 القانوف   2
 .5ـ، ص9  2اوت 16، الصادرة بتاريخ 46، سنة 47واالتصاؿ ومكافحتيا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد
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الحيوية  مصالحيا إلحدىيعني تحقؽ خسارة الدولة ف اإلضرار بمصالح الوطف بأفعاؿ إرىابية، أل
والمصالح الحيوية لمدولة تعني الموارد السيادية ، التي ال يمكف استدراكيا أو تستدرؾ بخسائر فادحة

وغالبا ما تقترف جريمة  التي تسمح ليا بالبقاء ضمف المجتمع الدولي بكامؿ مقومات السيادة، لمدولة
 اإلضرار بمصالح الوطف بالعنصر األجنبي مما يدخميا في دائرة جرائـ التجسس والتآمر والخيانة

فشاء أسرار الدفاع الوطني يض األمواؿ ، كما تشكؿ الجرائـ االقتصادية والمالية وجرائـ الفساد وتبيوا 
وتمويؿ اإلرىاب الجسيمة سببا جوىريا لوقوع أضرار بمصالح الجزائر، ويمكف حتى أف تشمؿ جرائـ 

، وكذا إساءة استعماؿ اإلستراتيجيةإفشاء األسرار المينية وأسرار األعماؿ لمشركات االقتصادية 
ىماؿ واجبات الوظيفة العامة السمطة وقد نص  جنبية،، وجرائـ عقود الدولة مع األطراؼ األوا 

 87المشرع الجزائري عمى نمط منيا يتعمؽ باالنخراط ضمف جماعة إرىابية وفقا لنص المادة )
ف جعميا السجف المؤبد عندما أبحيث شدد مف العقوبة بموجب ىذا النص العقابي ب (6مكرر

جماعة  تستيدؼ األفعاؿ اإلجرامية المتعمقة بنشاط وانخراط الجزائري في الخارج ضمف جمعية أو
ويشمؿ أو منظمة إرىابية أو تخريبية ميما كاف شكميا أو تسميتيا اإلضرار بمصالح الجزائر، 

األمر حالة تواطؤ الموظفيف وبالخصوص تخمييـ عف واجباتيـ في محاربة اإلرىاب بمبررات غير 
 ية مشروعة بواسطة اتخاذ إجراءات أو تدابير مخالفة لمقوانيف بيف سمطات مدنية وىيئات عسكر 

ف عقوبة الفاعميف تكوف إرؤسائيا وكانت إحدى نتائجيا االعتداء عمى األمف الداخمي لمدولة ف أو
( مف قانوف 114السجف المؤبد مع وجوب تطبيؽ أحكاـ الفترة األمنية طبقا لما نصت عميو المادة )

    العقوبات. 
 صراحة لـ يشر 2020األخير تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الدستوري في تعديمو  رأي الباحث:*

، ( منو2الفقرة 79في نص المادة ) الجريمة اإلرىابية باستقالؿ عف جرائـ أمف الدولة األخرى إلى
" في ديباجتو اقترف بالمحاوالت العنيفة التي ىددت استقرار اإلرىابكما أف اإلشارة إلى مصطمح "

مادة مف أية ولـ تتضمف  ،اإلرىابالدولة وكذا بدور الجيش الوطني الشعبي في درء خطر آفة 
كحؽ مف حقوؽ تدافع عنو الدولة ضد اإلرىاب  أفإلى حؽ المواطف الجزائري في  اإلشارةمواده 

استمرار ينا في الفصؿ التمييدي راسخة مع أألف ظاىرة اإلرىاب كما ر  ،بكؿ صوره وأنواعواإلنساف 
محاسبة الدولة حؽ المواطف في ضمف ال يتفدستور الجزائر  ،وجود األنظمة السياسية ولف تزوؿ
ال يتضمف النص عمى كما  أو المسؤوليف عف ظيور اإلرىاب عمى إفالت اإلرىابييف مف العقاب

 اإلرىابربط  وتحاشى المشرع تالفى أف، ويبدو مف خالؿ صياغة ديباجة الدستور حرية الضمير
" وىي ىددت وحدة واستقرار الدولةلممحاوالت العنيفة التي "مباشرة مع مقاومة الشعب الجزائري 

ن ىذا أو "، إشارة محتشمة ال تعبر عف ما عاناه الشعب الجزائري مف ويالت الجرائـ اإلرىابية
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الشعب قرر وبكل سيادة تحقيق سياسة السمم والمصالحة الوطنية وىو مصمم عمى الحفاظ 
وغاص في  ،الجية التي حاولت تيديد وحدة واستقرار الدولة واضع الدستوريحدد  إذ لـ، "عمييا

" تعني جميع أطيافو الشعب الجزائريالتعميـ والتجريد بشكؿ يوحي بأف األمر مدبر ألف عبارة "
، وأف ومكوناتو البشرية والحاؿ أف الحرب عمى اإلرىاب في الجزائر كانت بيف أبناء الشعب الواحد

طبيعة الديمقراطي، كما أف ترسخ معيار  االنفتاحومتربصا قبؿ  المشروع اإلرىابي كاف موجودا
استعماؿ القوة لدى السمطة السياسية التي كانت سببا في نشأتيا في الجزائر يتجدد في كؿ مرة 

، فالسمطة في الجزائر تنتقؿ باستعماؿ أداة العنؼ بيف أجنحتيا يستوجب فييا األمر انتقاؿ السمطة
السياسية  األنظمةلمدستور بحسب مزاج  أكثر أوويسبقيا تعديؿ  الديمقراطيةوليس التوافؽ أو  دائما

 لمتعاقبة.ا
جزائي فمـ يوفؽ ىو كذلؾ في تعريؼ الجريمة اإلرىابية تعريفا قانونيا يتماشى مع أما المشرع ال

لقانوف العقوبات، إّذ أف مدلوؿ اإلرىاب وفؽ قانوف مكافحة اإلرىاب الجزائري خاؿ  ردعيةالطبيعة ال
، ما يجعؿ مف التعريؼ الوارد في جنائيةمادة الالمف الوضوح والدقة التي يتطمبيا البناء القانوني في 

 مكرر( يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائـ، ودليؿ ذلؾ االستناد في التجريـ إلى ىيكؿ 87المادة )
، وتعديؿ قانوف مكافحة اإلرىاب ثالثة كمصدر أساس ألصوؿ التجريـ الجرائـ الماسة بأمف الدولة

مرات في ظؿ سرياف قانوف حالة الطوارئ وكذلؾ في ظؿ سرياف إمكانية محاكمة المدنييف في 
 يناه في بدايةأـ عمى النحو الذي ر 2018المحاكـ العسكرية عف تيـ تتعمؽ بأمف الدولة إلى غاية 

، ما جعؿ منيج المشرع يتميز بالغموض باستعمالو التعابير ذات المفاىيـ غير الدقيقة ىذا الفصؿ
غير محدودة في التأويؿ وحتى  قيؽ وسمطات االتياـ والقضاء سمطةوالتي تمنح لجيات التح

 استخداـ القياس.
نما في تحديد  -اإللغائي -لمنيج المادياستعمؿ ا المشرع الجزائري لـ يعرؼ الجريمة اإلرىابية وا 

الجريمة اإلرىابية، فمـ يرد بالقانوف تعريؼ لإلرىاب وال الجريمة اإلرىابية ولكنو نص عمى عدد مف 
وقد اعتبر المشرع ىذه الجرائـ إرىابية إذا اتصمت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بيدؼ الجرائـ، 

وخمؽ جو النعداـ األمف  لسكافسيمة عف طريؽ بث الرعب في ااإلخالؿ بالنظاـ العاـ بصورة ج
 والتخويؼ والترويع، ويتضح مما سبؽ أنو يمـز العتبار ىذه األعماؿ إرىابية توافر عنصريف:

إحدى الجرائـ الواردة عمى سبيؿ الحصر، بشرط اتصاليا  ارتكاباألوؿ موضوعي ويتمثؿ في  -
الجرائـ التي ترتكب بمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ومف ثـ ال تدخؿ ضمف جرائـ اإلرىاب 
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مشاعر اإلحباط  الستحكاـلغضب، أو لدوافع انتيجة  باقترافيابصورة تمقائية نتيجة لقياـ مرتكبيا 
  .(1)واليأس

إثارة الرعب والتخويؼ  أيعنصر شخصي يتمثؿ في الدافع أو الباعث وراء ىذا الفعؿ الثاني  - 
بقصد اإلخالؿ بالنظاـ العاـ بصورة جسيمة، وقد وسع المشرع بذلؾ مف جرائـ  سكافلدى ال
وربط ذلؾ  مجاال واسعا يشمؿ أعماؿ التخريب واإلضرار بالمصالح العامة وغيرىا،، لتشمؿ باإلرىا

(، بحيث أصبح معيار تحديد الدافع لمعمؿ 2مكرر87)بمجرد اإلحالة باستعماؿ مقتضيات المادة 
وىو األمر الثابت كذلؾ القضائية  الضبطيةفو مف اختصاص جية النيابة وذراعيا اإلجرامي وتصني

التي تسمح بتسجيؿ األشخاص  ( مف قانوف العقوبات2الفقرة 13مكرر 87مف خالؿ نص المادة )
ما يعد مساسا خطيرا والكيانات اإلرىابية المصنفيف في القائمة الوطنية أذا كانوا محؿ تحريات أولية 

 . وباألخص قرينة البراءة الحرياتبالحقوؽ و 
مف  (3الفقرة 13مكرر 87المادة ) بموجب اإلرىابي لمكياف وتعريفخفؽ كذلؾ في أالمشرع الجزائري 
بإسقاط مصطمح "العصابة اإلجرامية" منيا وتركيزه عمى  الجزائري اإلرىابقانوف مكافحة 

يعد إغفاال جوىريا ال يمكف ، مما مصطمحات "منظمة" و"جمعية" وىي تعابير منشأىا القانوف
أو تأسيس أو تنظيـ أو تسيير  تجاوزه نظرا لما ليذا التعريؼ مف أثر فعمي في توجيو تيمة إنشاء

الكياف اإلرىابي لممشتبو فيو، فمعايير تحديد شكؿ ومضموف الكياف اإلرىابي تبقى غامضة في 
فره لقياـ الكياف اإلرىابي أيا كاف شكمو القانوف الجزائري فيمـز األمر تحديد العدد األدنى المشترط تو 

القانوني أو الفعمي )الواقعي( وتحديد معيار الجنسية ميـ كذلؾ ويشمؿ ىذا المعيار جنسية الكياف 
سواء كاف ارتكاب ، وأخيرا تحديد الغرض مف تشكيؿ الكياف اإلرىابي اإلرىابي وجنسية المنتميف إليو

أو كاف اإلرىاب مف الوسائؿ التي تستخدميا لتحقيؽ أو تنفيذ  يةجرائـ اإلرىابالواحدة أو أكثر مف 
 اإلجرامية. ىدافياأ

يشرع في اقتراؼ  أو" كشخص طبيعي يقترؼ اإلرىابيغفؿ المشرع الجزائري تعريؼ مف ىو "أكما 
نشاط إرىابي، وكذا ضرورة أف يشتمؿ تعريؼ اإلرىابي عمى فعؿ التحريض أو التيديد أو التخطيط 

طف أو مف خارجو، وتحديد مدى مساىمة اإلرىابي في النشاط اإلجرامي كفرد مستقؿ مف داخؿ الو 
  يادة أو التنفيذ ونوعية مساىمتو.أو في إطار مشروع إرىابي منظـ وتحديد مكانتو في سمـ الق

" ضمف المنظمة اإلرىابيةو" "اإلرىابيدمج تعريؼ "أولقد حاوؿ المشرع استدراؾ ىذه النقائص ف
ـ المعدؿ والمتمـ لمقانوف 2012فيفري  13المؤرخ في  02-12مف األمر  (4دة )مقتضيات الما

                                                           
1 Karine Roudier, Le droit Constitutionnel et la Légalité de l’Infraction de Terrorisme, Communication dans 

le cadre de l’atelier №°: , M  Cavino, M-G. Losano, C. Tripodina, Lotta al terrorismo e tutela dei diritti 

costituzionali, Turin, Italie, Année : 2009, Pp :    -     
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ـ المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب 2005فيفري  6المؤرخ في  05-01
ومكافحتيما ولـ يدمجيما ضمف بنود قانوف مكافحة اإلرىاب والتخريب، فقد عرفت "اإلرىابي" بأنو 

يحاول ارتكاب أفعال إرىابية بأي وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة يرتكب أو  "أي شخص: 
ينظم أو يأمر  -يساىم كشريك في أفعال إرىابية،  -وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، 
ل بقصد ميشارك في قيام مجموعة من األشخاص تع -أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرىابية، 
ىذه المشاركة بيدف تنفيذ نشاط إرىابي مع العمم بنوايا مشترك بارتكاب أفعال إرىابية وتكون 

  . "المجموعة بارتكاب الفعل اإلرىابي
 ترتكب  -كل مجموعة إرىابيين: "" بكونيا: المنظمة اإلرىابيةبينما عرفت ىذه المادة "

أو تحاول ارتكاب أفعال إرىابية بأي وسائل كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع 
تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين  -المساىمة كشركاء في أفعال إرىابية،  -ة الفاعمين، وبإراد

تشارك في قيام مجموعة من األشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب  -بارتكاب أفعال إرىابية، 
أفعال إرىابية وتكون ىذه المشاركة بيدف تنفيذ نشاط إرىابي مع العمم بنوايا المجموعة بارتكاب 

 ."ىابيالفعل اإلر 
 "سنة كاممة دوف وجود تعريؼ قانوني  20والحاؿ أف التشريع الجزائي الجزائري بقي لمدة تزيد عف 

مما منح مجاال غير محدود لسمطات إنفاذ و"الكياف اإلرىابي"  "لممنظمة اإلرىابية "و "لإلرىابي
األفعاؿ والوقائع المشكمة لمجرائـ اإلرىابية وبالخصوص مرتكبييا  إسقاطالقانوف ولجياز العدالة في 

نماذج غير محددة المعالـ مما يسمح بوصؼ أشخاص مف أشخاص وكيانات وتنميطيا حسب 
وكيانات باإلرىاب دوف نص قانوني صريح وواضح ما يشكؿ خرقا جوىريا لمبدأ الشرعية ومسا 

خالال بحقوؽ المشت  بو فييـ والمتيميف في الدفاع والمحاكمة المنصفة.جسيما بحقوؽ األفراد وا 
في  " عناصر التيديد والتحريض والتخطيطلإلرىابيغفؿ المشرع الجزائي عند تعريفو "أوقد ىذا 

ارتكاب األعماؿ اإلرىابية، ولـ يوفؽ المشرع كذلؾ في استعمالو عبارة "يحاوؿ ارتكاب أفعاؿ 
" ألف الجريمة اإلرىابية ي ارتكاب أفعال إرىابيةالشروع فإرىابية" واألصح استعماؿ مصطمح "

مرتبطة دوما بالمشروع اإلرىابي الفردي أو الجماعي وبالتالي ففكرة "المحاولة" في الجريمة اإلرىابية 
غفؿ المشرع فكرة "مكاف وجود اإلرىابي" أ، كما مع الدافع الرتكاب ىذا النوع مف الجرائـ تتالءـال 

بمكاف وقوعو سواء الفعؿ اإلرىابي  ارتكابوأسقطيا مف التعريؼ فكاف عميو )المشرع( أف يشمؿ 
 .ف صفة اإلرىابي ال تتعمؽ باإلقميـداخؿ إقميـ الدولة أو خارجو أل

ظـ فيو المنظمة غفؿ المشرع اإلشارة إلى الشكؿ الذي تنتأ" فقد لممنظمة اإلرىابيةوبالنسبة "
اإلرىابية كالجماعة أو الجمعية أو الجية أو الييئة أو العصابة، كما لـ يحدد المشرع الحد األدنى 
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غفؿ كذلؾ أو العددي مف اإلرىابييف الذيف يمكنيـ تشكيؿ منظمة إرىابية قياسا بجريمة التآمر، 
 واألىـ جنسية التنظيـ اإلرىابي ،اإلشارة إلى إقميـ نشاط التنظيـ اإلرىابي سواء بالداخؿ أو بالخارج

ـ( 2015تعديؿ سنة  588( و)582وجنسية أعضاءه وعناصره المنتميف إليو وىذا عمال بالمواد )
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تسمح بمتابعة الجزائرييف واألجانب مرتكبي الجنايات خارج إقميـ 

   الجميورية.
فو لمفيـو األسمحة الفتاكة منيا والتقميدية، وكذا لـ يعرؼ وسقط المشرع في فخ التناقض بعدـ تعري

نما أشار إلييا فقط بنص المادة ) ( المعدلة بموجب 11مكرر الفقرة  87أسمحة الدمار الشامؿ وا 
بعد أف كاف قد أشار إلى الجرائـ اإلرىابية المرتكبة ـ، 2014فيفري 4المؤرخ في  01-14القانوف 

بينما بصيغة عامة وغير دقيقة،  11-95( المستحدثة وفقا لألمر 5مكرر الفقرة  87ضد البيئة )
وغير دقيؽ فاألسمحة المحمولة أو المتحكـ فييا عف بعد  فضفاضا (7مكرر 87)جاء نص المادة 

 نو توجد مواد أخرى مبتكرة أ، كما مف أحكاـ ىذه المادةكالطائرات المسيرة االنتحارية ال تدخؿ ض
أو مصنعة صمبة أو سائمة أو غازية أو بخارية ليا القدرة واإلمكانية عمى إزىاؽ األرواح أو إحداث 

 أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآتضد الضحايا أو نفسية خطيرة  جسديةإصابات 
 .ضوئية الشديدةكالموجات الكيرومغناطيسية أو ال

إلى تجريـ الشخص عديـ  اإلشارة غفؿ المشرع الجزائري في بنود قانوف مكافحة اإلرىابكما أ 
 (.11مكرر 87( و )6مكرر 87الجنسية والموجود في اإلقميـ الوطني وبالخصوص المواد )

معاقبة الشروع في  عمىينص المشرع الجزائري ضمف مقتضيات قانوف مكافحة اإلرىاب ىذا ولـ 
ارتكاب الجريمة بذات العقوبة المقررة لمجريمة، كما لـ يشر صراحة إلى معاقبة التحريض عمى 
ارتكاب أية جريمة إرىابية بذات العقوبة المقررة لمجريمة الكاممة ميما كاف نوع التحريض حتى ولو 

 كاف تحريضا عاما عمنيا أو غير ذلؾ.
 قبة الشريؾ وكؿ مف يسيؿ لإلرىابي ارتكاب الجريمة غفؿ المشرع الجزائري معاكما أ

 أو اإلعداد ليا أو وفر لو المأوى أو سيؿ عميو االختفاء مع عممو بالغرض اإلرىابي لذلؾ.
 المطمب الثاني: تقسيم الجرائم اإلرىابية وفق التشريع الجزائري.

ف ا  مجريمة اإلرىابية فحتى و انتيج المشرع الجزائري نظاما متعدد المداخؿ في معالجتو القانونية ل
يعد أوؿ تشريع وطني خاص  المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب 03-92كاف المرسـو التشريعي 
نشاء التنظيمات المسمحة إبمكافحة اإلرىاب، ف نو تجدر اإلشارة إلى أف نطاؽ جرائـ التخريب وا 
العقوبات وقانوف القضاء العسكري )قانوف كاف يعالج بموجب قانوف أمف الدولة والعصياف المسمح 

مجمس أمف الدولة(، ليستقر األمر في تجريـ اإلرىاب ضمف نطاؽ قانوف العقوبات  إنشاء مرسـوو 
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لغائي مقتضب يرتكز عمى وصؼ إ -مادي مف خالؿ وضع تعريؼ 11-95 مربموجب األ
ثـ تجريـ  متشعبة ضمف نطاؽ جرائـ أمف الدولة، وامتدادات، الجريمة اإلرىابية بنقائص عدة

األنشطة اإلرىابية معتمدا عمى الوسائؿ الظاىرة المميزة لمنشاط اإلجرامي اإلرىابي إلضفاء صفة 
" والتجنيد لصالحيا االنخراط فييااإلرىاب عمييا معتبرا ىذه الوسائؿ "كإنشاء الكيانات اإلرىابية" و"

و"حيازة األسمحة والمتفجرات" و"المشاركة في جرائـ إرىابية  الترويج ليا"و"اإلشادة بيا أو تمويميا" و"
بالخارج" في حد ذاتيا تعد ظرؼ تشديد عمى العقوبة، مما سمح لممشرع مف جية أخرى اعتمادا 
عمى ىذه الوسائؿ مف تغيير وصؼ طابع الجريمة لتدخؿ مصاؼ الجرائـ اإلرىابية كؿ األفعاؿ 

ي قانوف العقوبات أوفي النصوص الخاصة األخرى المرتبطة باإلرىاب األخرى المنصوص عمييا ف
 اإلجرامية األفعاؿوىو ما يفتح الباب واسعا لوصـ وتكييؼ  ،(2مكرر87وفقا لممادة ) أو التخريب

سيما في ال اإلرىابيالتقاطع العشوائي مع العنصر  أولمجرد االرتباط الظاىري  اإلرىابية باألفعاؿ
إلى غاية  كما سبؽ تبيانو اإلرىابييف والكيانات اإلرىابيةانوف ناظـ ومحيف لقوائـ ظؿ انعداـ وجود ق

يسمح لمضبطية القضائية والنيابة ولجياز التحقيؽ وسمطة االتياـ وسـ كاف ، وىو ما ـ2021جواف 
       .  باإلرىابأي كاف بصفة اإلرىابي دوف وجود آلية قانونية تسمح بالطعف في صفة المتيـ 

 .الفرع األول: الجرائم المستحدثة
  إنشاءالمتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب استحدثت جرائـ  03-92بموجب المرسـو التشريعي 

مف أيقع نشاطو ضمف نطاؽ استيداؼ  أوكياف غرضو  أياالنخراط في  أوتسيير  أو تأسيس أو
و تشجيع  اإلشادة أفعاؿوكذلؾ جرمت الدولة والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرىا العادي 

بث التسجيالت التي  أوطباعة  أونشر  أو لإلرىابكما جـر الترويج  (،4اإلرىابية )المادةالجرائـ 
التنظيمات اإلرىابية  لصالح أو التجند (، كما جرمت أفعاؿ االنتماء5تعد دعاية لإلرىاب )المادة

ؿ حيازة األسمحة النارية أو البيضاء أو الذخائر ، كما جرمت أفعا(6التي تنشط في الخارج )المادة
  .(7أو المواد المتفجرة أو المتاجرة فييا أو استيرادىا أو تصنيعيا أو تصميحيا دوف ترخيص )المادة 

المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات تـ إلغاء  ـ1995فيفري 25المؤرخ في  11-95وبموجب األمر 
دراج 03-92بنود وأحكاـ المرسـو التشريعي  القسـ الرابع المكرر المتضمف الجرائـ الموصوفة  وا 

ضمف الفصؿ األوؿ المتضمف الجنايات والجنح ضد أمف الدولة، مجموع  بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية
األمر  بموجب 11-95تعديؿ وتتميـ األمر  كما تـ، (9مكرر 87)إلى  (مكرر 87)المواد مف 

، ثـ تمـ (1) (10مكرر 87وذلؾ بإضافة نص المادة ) ـ2001جواف 26المؤرخ في  01-09
                                                           

المتضمف قانوف  1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 1  2جواف 26المؤرخ في  9 -1 ف القانو   1
 .15ـ، ص1  2جواف  27، الصادرة بتاريخ 38، السنة 34العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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فقرة  بإضافة (1مكرر 87بتعديؿ المادة )ـ 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانوف ب
، بينما استحدث اإلرىابيةمكرر( مف قانوف العقوبات عمى الجرائـ  60المادة ) أحكاـوجوب تطبيؽ 

مكرر( بإضافة جرائـ تحويؿ  87ـ تعديال عمى المادة )2014فيفري 4المؤرخ في  01-14 القانوف
وسائؿ النقؿ وجرائـ إتالؼ منشات المالحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائؿ االتصاؿ 

أو المواد البيولوجية أو الكيميائية وجرائـ احتجاز الرىائف وجرائـ االعتداءات باستعماؿ المتفجرات 
 ، وبموجب القانوف (1)رىابية أو النووية أو المشعة وكذا جرائـ تمويؿ اإلرىابييف أو الكيانات اإل

 ( 11مكرر 87) المادتيفأستحدث المشرع الجزائي  ـ 2016 جواف19المؤرخ في  16-02
سالؼ ـ 2021جواف  8المؤرخ في  08-21، ىذا ومف خالؿ أحكاـ األمر (2) (12مكرر 87)و

واستحدث  ،إلييا 15و 14مكرر( بأف أضاؼ الفقرتيف  87عدؿ المشرع في نص المادة )الذكر 
 87ولجنة التصنيؼ بموجب المادة ) كذلؾ القائمة الوطنية لألشخاص والكيانات اإلرىابية

( طبيعة 14مكرر 87يؽ أحكاميا، و حدد بنص المادة )( وأحاؿ عمى التنظيـ كيفية تطب13مكرر
 اآلثار المترتبة عمى التسجيؿ في القائمة الوطنية.  

استحدث المشرع جرائـ إرىابية جديدة لـ يشر إلييا في المرسـو التشريعي ومنيا جريمة  كما 
االعتصاـ و جريمة التجمير (، وكذا 1مكرر فقرة 87)المادة  األشخاصاالعتداء المعنوي عمى 

ف كانت ىذه األفعاؿ معاقب عمييا مسبقا  (2مكرر فقرة  87بالساحات العمومية )المادة  حتى وا 
المشرع جريمة نبش القبور )المادة  أضاؼ، كما ( وما يمييا مف قانوف العقوبات97بموجب المادة )

الؿ تجريـ إدخاؿ ، كما استحدثت الجريمة اإلرىابية الكيمائية أو البيولوجية مف خ(3مكرر فقرة 87
مادة أو تسريبيا في الجو أو في باطف األرض أو إلقاءىا عمييا أو في المياه بما فييا المياه 

مكرر  87)المادة نيا جعؿ صحة اإلنساف أو الحيواف أو البيئة الطبيعية في خطرأاإلقميمية مف ش
 مرسـو التشريعي ( مف ال3المشرع تعديال بسيطا لكنو ميـ في نص المادة ) أدخؿو (، 5فقرة 
( بإضافة شرط معرفة نشاط الجمعيات أو التنظيمات 3مكرر 87التي أصبحت )المادة  92-03

أو الجماعات أو المنظمات اإلرىابية، بعدما كانت المادة في أصميا األوؿ تشترط معرفة غرض 
 ىذه الكيانات فقط.

                                                           
ـ المتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 14 2فيفري 4 المؤرخ في  1 -14القانوف   1

 .4ـ، ص14 2فيفري  16، الصادرة بتاريخ 51، السنة 7 قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
ـ المتضمف قانوف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 16 2جواف 19المؤرخ في  2 -16القانوف   2

 .4ـ، ص16 2جواف  22، الصادرة بتاريخ 53، السنة 37دد العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، ع
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في إطار كياف إرىابي وفقا ( مف وصؼ تجند الجزائري في الخارج 6مكرر 87كما عدلت المادة )
الوصؼ ىو النشاط واالنخراط في الخارج ضمف كياف صبح ي( مف المرسـو التشريعي، ل6لممادة )

بسط التصرفات اإلرادية الداعمة لمكيانات اإلرىابية مف قبيؿ حضور أتجريـ إرىابي ما يعني 
مساىمات ذات الطابع دفع ال أودعميـ  أونقؿ المتعاطفيف  أوتوزيعيا  أوالتجمعات ورفع الالفتات 

 الممنوعة  األسمحةتجريـ فعؿ االستيالء عمى  أضافتفقد  (7مكرر 87)المادة  أماالخدمي، 
، كما جرمت ىذه المادة الحربية والذخائر نظرا لتكرر جرائـ االستيالء عمى األسمحة أو الذخائر

 أو حمؿ أو المتاجرة أو استيراد  أفعاؿ تصدير واستعماؿ األسمحة والذخائر، وفصمت أفعاؿ حيازة
مواد المتفجرة أو أية مادة تدخؿ في  أو تصدير أو تصنيع أو تصميح أو استعماؿ أو االستيالء عمى

وجعمتيا في فقرة مستقمة وخصصت ليا عقوبة مشددة مقارنة بالنص األصمي تركيبيا أو صناعتيا 
ـ وتعد 2001( سنة 10مكرر 87 )ت المادة واستحدث، ( تتمثؿ في اإلعداـ7المادة  92-03)

وتتعمؽ بإلقاء الخطبة أو محاولة تأديتيا  الجنحة الوحيدة المتضمنة في قانوف مكافحة اإلرىاب
داخؿ مسجد أو في أي مكاف عمومي تقاـ فيو الصالة دوف أف يكوف مقترؼ ذلؾ معينا أو معتمدا 

مرخصا لو مف طرفيا لمقياـ بذلؾ، مف طرؼ السمطة العمومية المؤىمة )وزارة الشؤوف الدينية( أو 
مخالفة لمميمة النبيمة لممسجد مف شانيا  أفعاؿ إتياف أوالخطب  إلقاءكما جرمت الفقرة الثانية منيا 

  .اإلرىابيةبالجرائـ  اإلشادة أوالمساس بتماسؾ المجتمع 
الجزائري أو األجنبي  استحدث المشرع جريمة سفر أو محاولة سفر 02-16وبموجب القانوف 

إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعاؿ إرىابية أو تدبيرىا أو اإلعداد ليا أو المشاركة  المقيـ بالجزائر
( التي أشارت 11مكرر 87بموجب المادة ) فييا أو التدريب عمى ارتكابيا أو تمقي تدريب عمييا

مدا بأي وسيمة وبصورة مباشرة أو غير الفقرة الثانية منيا إلى تجريـ أفعاؿ توفير أو جمع أمواؿ ع
، مباشرة بقصد استخداميا في تمويؿ سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعاؿ إرىابية

وفي فقرتيا الثالثة جرمت أفعاؿ  التمويؿ العمدي أو تنظيـ سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض 
ستخداـ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ارتكاب أفعاؿ إرىابية، وجرمت الفقرة الرابعة منيا أفعاؿ ا

    (. 11مكرر 87المحددة بنص المادة ) اإلرىابيةالرتكاب الجرائـ 
فقد استحدثت تجريـ استخداـ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ لتجنيد  (12مكرر 87أما المادة )

 األشخاص لصالح اإلرىابييف والكيانات اإلرىابية أو ينظـ شؤونيا أو يدعـ أعماليا أو أنشطتيا 
  أو ينشر أفكارىا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

في قانوف مكافحة الذي يعد أحدث تعديؿ ـ 2021جواف  8المؤرخ في  08-21وبموجب األمر 
التي و  الموصوفة بأعماؿ إرىابية وسع المشرع الجزائي مف نطاؽ الجرائـ المادية الجزائري اإلرىاب
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 إلييا والمتعمقة 15و 14الفقرتيف  بأف أضاؼ (مكرر 87)اعتبرىا مشمولة في نطاؽ المادة 
الدستورية أو التحريض السعي بأي وسيمة لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ ب

التحريض عمى ذلؾ، وأضاؼ المادتيف  عمى ذلؾ، وكذا المساس بأي وسيمة بالسالمة الترابية أو
والمتعمقتيف بإنشاء نظاـ القوائـ  اإلرىاب( إلى قانوف مكافحة 14مكرر  87( و)13مكرر  87)

و  اإلطارالتشريعي في ىذا الوطنية المستحدثة لإلرىابييف والكيانات اإلرىابية وىذا لتدارؾ النقص 
الجزائية المتابعة  إجراءاتقبؿ الشروع في  اإلرىابيلسد الفراغ القانوني الفاضح في تحديد صفة 

  ـ.1992عمى النحو الذي كاف معموال بو منذ 
 قانون العقوبات.ي ف مسبقاالجرائم المنصوص عمييا الفرع الثاني: 

، (1)فكري يخرج الجاني نحو غاية محددة أو غرض محددإف العنؼ اإلرىابي ينطمؽ دائما مف دافع 
المتعمؽ بمكافحة  11-95 األمرولـ يعتبر المشرع الجزائري في ظؿ قانوف العقوبات قبؿ صدور 

 ، والقانوف 01-14والقانوف  23-06القانوف و  09-01القانوف ) خمسوتعديالتو ال اإلرىاب
نما (08-21واألمر 16-02 فييا عنصرا مف عناصرىا  اإلرىاب اعتبر اإلرىاب جوىرا لمتجريـ وا 
 ويمكف حصرىا في: ،(2)ظرفا مشددا ليا أودافعا القترافيا  أو
مف قانوف العقوبات  (مكرر 87)كؿ األفعاؿ غير التابعة لألصناؼ المشار إلييا بنص المادة  -

 ـوالتي ت (2مكرر 87)عندما تكوف ىذه األفعاؿ مرتبطة باإلرىاب والتخريب بحسب نص المادة 
 .في قانوف العقوبات أو في النصوص الخاصة األخرىالنص عمييا 

ـ المتعمؽ بأنشطة وسوؽ 2015جويمية  15المؤرخ في  13-15( مف القانوف 52( و)8المادة ) -
واإلرىاب والجريمة  لالستعماراقب بالغرامة والمصادرة لكؿ كتاب تضمف تمجيدا الكتاب والتي تع

 والعنصرية.
ـ المتضمف القواعد الخاصة 2009اوت 5المؤرخ في  04-09مف القانوف ( الفقرة أ 4المادة ) -

إجراء لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتيما، والمتعمقة بإمكانية 
أو التخريب أو الماسة  عمميات المراقبة االليكترونية لموقاية مف األفعاؿ الموصوفة بجرائـ اإلرىاب

بأمف الدولة، وتقـو المسؤولية الجزائية عند عرقمة أو محاولة عرقمة حسف سير التحريات القضائية 
 سنوات. 5( منو والتي تعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى 11بموجب المادة )

                                                           
جراءات مالحقتيا، جرائم اإلرىابمحمد محمود سعيد،   1 ، دار الفكر العربي، القاىرة، ج ـ ع، سنة أحكاميا الموضوعية وا 

 .1 32،1ـ، ص1995
ـ  1996اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة ، دار النيضة العربية مواجية اإلرىاب في التشريع المصريمحمد أبو الفتح الغناـ،   2

 .6ص 
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ـ المتضمف 2013نوفمبر 9المؤرخ في  377-13( مف المرسـو التنفيذي 4و 2الفقرة  8المادة ) -
القانوف األساسي لممسجد والتي تنص عمى أف المسجد يضطمع بميمة حماية المجتمع مف أفكار 

 التطرؼ والتعصب والغمو، ومناىضة العنؼ والكراىية.
ـ 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05قانوف ( مف ال34( إلى )31( والمواد مف )3المادة ) -

عرفت جريمة تمويؿ المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيما، والتي 
اإلرىاب بأنو كؿ فعؿ يقـو بو كؿ شخص بأية وسيمة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكؿ غير 

استخداميا كميا أو جزئيا مف اجؿ  مشروع وبإرادة الفاعؿ مف خالؿ تقديـ أو جمع األمواؿ بنية
( عمى 34( إلى )31، بينما نصت المواد مف )ارتكاب الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية

 .اإلرىابالعقوبات المالية المرتبطة بتمويؿ 
ـ يتعمؽ بإجراءات 2013سبتمبر  16المؤرخ في  318-13( مف المرسـو التنفيذي 6)المادة  -

األمواؿ واألمالؾ األخرى وتحديد موقعيا وتجميدىا في إطار مكافحة تمويؿ اإلرىاب، الكشؼ عف 
والتي تسمح لرئيس محكمة الجزائر أف يأمر بتجميد و/أو حجز كؿ أو جزء مف األمواؿ وكذا 

  عائداتيا الممموكة أو الموجية لإلرىابييف أو لمنظمة إرىابية.
ـ المتعمؽ بسندات ووثائؽ 2014فيفري  24في المؤرخ  03-14( مف القانوف 17المادة ) -

 كؿ شخص يزور أو يقمد أو يحرض عمى أي تحريؼ أو يتمؼ عمدا سندا السفر، والتي تعاقب 
أو وثيقة سفر أو يستعمؿ عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقمدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات 

 المنصوص عمييا في قانوف العقوبات.
ـ المتضمف القانوف 2008ديسمبر  24المؤرخ في  411-08( مف المرسـو التنفيذي 70المادة ) -

لألسالؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، الخاص بالموظفيف المنتميف  األساسي
لجميع الناس   اإلسالميةالفتوى الشرعية وتبياف أحكاـ الشريعة  إصداروالتي حصرت اختصاص 

، وبموجبيا حدد وألزمتو بالسير عمى الوحدة الدينية لمجماعة وتماسكيا المفتي اإلماـفي شخص 
 المشرع مصدر الفتوى الوحيد والقانوني في البالد.

سنوات  10إلى  5( مف قانوف العقوبات والتي تعاقب الموظؼ بالسجف المؤقت مف 107المادة ) -
  سواء بالحرية الشخصية لمفرد أو بالحقوؽ الوطنية لمواطف أو أكثر. إذا أمر بعمؿ تحكمي أو ماس

( مف قانوف العقوبات التي تعتبر مرتكب الجنايات المنصوص عمييا في المادة 108المادة ) -
 ( مسؤوؿ شخصيا مسؤولية مدنية وكذلؾ الدولة عمى اف يكوف ليا حؽ الرجوع عمى الفاعؿ.107)
 سنوات 10إلى  5بالسجف المؤقت مف  عقوبات والتي تعاقب( مف قانوف ال109المادة ) -

  اإلداريةالموظفوف ورجاؿ القوة العمومية ومندوبو السمطة العمومية والمكمفوف الشرطة 



 الفصل األول:                                              الجريمة اإلرهابية في التشريع الجزائري
 

388 
 

ييمموف االستجابة إلى طمب يرمي إلى ضبط واقعة حجز  أوالشرطة القضائية الذيف يرفضوف  أو
في  أوالمخصصة لحجز المقبوض عمييـ  األماكففي  أوفي المؤسسات  إماغير قانوني وتحكمي 

 .اطمعوا السمطة الرئاسية عف ذلؾ أنيـمكاف آخر وال يثبتوف  أي
( مف قانوف العقوبات التي تعاقب كؿ عوف في مؤسسة إعادة التربية أو في مكاف 110المادة ) -

 نونية مخصص بحراسة المقبوض عمييـ يتسمـ مسجونا دوف أف يكوف مصحوبا بأوامر حبس قا
أو يرفض تقديـ ىذا المسجوف إلى السمطات أو األشخاص المخوؿ ليـ زيارتو بدوف أف يثبت وجود 
منع مف القاضي المحقؽ أو يرفض تقديـ سجالتو إلى ىؤالء األشخاص المختصيف يكوف مرتكبا 

 جريمة الحجز التحكمي.
لمشار إلييا بنص المادة بنفس الجنحة ا تعاقبمف قانوف العقوبات التي ( مكرر 110المادة ) -
كؿ ضابط بالشرطة القضائية يمتنع عف تقديـ السجؿ الخاص الذي ( ويعاقب بنفس العقوبة 110)

ويتضمف ىوية األشخاص الذيف ىـ تحت  يتضمف بياف أسباب توقيؼ الشخص تحت النظر
القضائية ، وكذلؾ كؿ ضابط بالشرطة الحراسة القضائية، لألشخاص المختصيف بإجراء الرقابة

يتعرض رغـ األوامر الصادرة عف وكيؿ الجميورية إلجراء الفحص الطبي لشخص تحت الحراسة 
  القضائية الواقعة تحت سمطتو.

سنوات  10إلى  5التي تعاقب بالسجف المؤقت مف  مف قانوف العقوبات (1مكرر 263المادة ) -
اقب عمى التعذيب بالسجف أو يأمر بممارسة التعذيب عمى شخص، ويعيحرض  أوكؿ مف يمارس 

 جناية غير القتؿ العمد. تميسنة إذا سبؽ أو صاحب أو  20إلى  10المؤقت مف 
 التي تعاقب كؿ موظؼ يمارس أو يحرض مف قانوف العقوبات ( 2مكرر 263المادة ) -

أو يأمر بممارسة التعذيب مف اجؿ الحصوؿ عمى اعترافات أو معمومات أو ألي سبب آخر، 
، كما جناية غير القتؿ العمد تمية السجف المؤبد إذا سبؽ التعذيب أو صاحب أو وتكوف العقوب

 سنوات كؿ موظؼ يوافؽ أو يسكت عف أفعاؿ التعذيب. 10إلى  5يعاقب بالسجف المؤقت مف 
سنة كؿ مف  20إلى  10التي تعاقب بالسجف المؤقت مف مف قانوف العقوبات ( 291المادة ) -

حجز أي شخص بدوف أمر مف السمطات المختصة وخارج الحاالت اختطؼ أو قبض أو حبس أو 
التي يجيز أو يأمر فييا القانوف بالقبض عمى األفراد، وتطبؽ نفس العقوبة عمى مف أعار مكانا 

ذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر مف شير فتكوف العقوبة لحبس أو لحجز ىذا الشخص ، وا 
 السجف المؤبد.

وف العقوبات التي تعاقب عمى وقوع القبض أو االختطاؼ مع ارتداء بزة ( مف قان292المادة ) -
كاذب أو بموجب أمر مزور عمى  اسـرسمية أو شارة نظامية أو يبدو عمييا ذلؾ أو بانتحاؿ 
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 السمطة العمومية فتكوف العقوبة السجف المؤبد، وتطبؽ العقوبة ذاتيا إذا وقع القبض 
 نقؿ اآللية أو بتيديد المجني عميو بالقتؿ.أو االختطاؼ بواسطة إحدى وسائؿ ال

تعاقب الجناة بالسجف المؤبد إذا وقع تعذيب بدني عمى ( مف قانوف العقوبات 293المادة ) -
 الشخص المختطؼ أو المقبوض عميو أو المحبوس أو المحجوز.

ـ يكمؿ يحاوؿ خطؼ قاصر ل أو( تعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف يخطؼ 1مكرر 293المادة ) -
سنة عف طريؽ العنؼ أو التيديد أو االستدراج أو غيرىا مف الوسائؿ، وتطبؽ عمى الفاعؿ  18

مف قانوف العقوبات إذا تعرض القاصر  263مف المادة  1العقوبة المنصوص عمييا في الفقرة 
المخطوؼ إلى تعذيب أو عنؼ جنسي أو إذا كاف الدافع إلى الخطؼ ىو تسديد فدية أو إذا ترتبت 

  فاة الضحية.عميو و 
( مف قانوف العقوبات التي تعاقب كؿ مف يقتحـ فجأة أو خدعة منزؿ مواطف 295المادة ) -

ذا ارتكبت الجنحة بالتيديد أو بالعنؼ تكوف العقوبة بالحبس مف  5بالحبس مف سنة إلى  سنوات، وا 
رة الحرب ، وىي الظاىرة التي سادت عمى نطاؽ واسع إباف فتسنوات 10سنوات عمى األقؿ إلى  5

 عمى اإلرىاب.
( مف قانوف العقوبات والتي تعاقب عمى اإلدالء أو الشروع في اإلدالء  إلى أجانب 302المادة ) -

أو إلى جزائرييف يقيموف في بالد أجنبية  بأسرار المؤسسة التي يعمؿ فييا دوف أف يكوف مخوال لو 
بصناعة أسمحة أو ذخائر حربية ذلؾ، ويجب الحكـ بالحد األقصى لمعقوبة إذا تعمقت األسرار 

 ممموكة لمدولة.
إلى  10( مف قانوف العقوبات التي تعاقب عمى االتجار في األشخاص مف 5مكرر 303المادة ) -

 سنة إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرؼ عمى األقؿ مف الظروؼ اآلتية: 20
 *إذا ارتكبت الجريمة مع حمؿ السالح أو التيديد باستعمالو.

 تكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر لمحدود الوطنية.*إذا ار 
 ( مف قانوف العقوبات التي تعاقب عمى انتزاع أنسجة أو خاليا 20مكرر 303المادة ) -

أو جمع مواد بشرية مف جسـ شخص عمى قيد الحياة أو مف شخص ميت إذا ارتكبت الجريمة مع 
 اآلتية:توافر احد الظروؼ 

 *إذا ارتكبت الجريمة مع حمؿ السالح أو التيديد باستعمالو.
 *إذا ارتكبت مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر لمحدود الوطنية. 

سنة إذا  20إلى  10( التي تعاقب عمى تيريب المياجريف بالسجف مف 32مكرر 303المادة ) -
 آلتية:ارتكب الفعؿ مع توافر احد الظروؼ ا
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 *إذا ارتكبت الجريمة بحمؿ السالح أو التيديد باستعمالو.
 *إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة.

 ( مف قانوف العقوبات تعاقب مرتكبي السرقة بالسجف المؤبد إذا كانوا يحمموف 351المادة ) -
خص واحد ولـ يتوافر أي أو يحمؿ احد منيـ أسمحة ظاىرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة مف ش

 ظرؼ مشدد آخر. 
تنص عمى أف عقوبة السرقة تكوف السجف المؤبد إذا  مف قانوف العقوبات مكرر( 351المادة ) -

 ارتكبت أثناء حريؽ أو بعد انفجار أو انييار أو ....أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر.
حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة  التي تنص عمى انو فيمف قانوف العقوبات ( 388المادة ) -

عمى الفعؿ الذي تحصمت عنو األشياء المخفية ىي عقوبة جناية يعاقب الجاني المخفي بالعقوبة 
 التي يقررىا القانوف لمجناية ولمظروؼ التي كاف يعمـ بيا وقت اإلخفاء.

ألمواؿ عمى ( مف قانوف العقوبات تعاقب كؿ مف يرتكب جريمة تبييض ا2مكرر 389المادة ) -
 سنة. 20سنوات إلى  10سبيؿ االعتياد أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس مف 

( مف قانوف العقوبات تعاقب بضعؼ العقوبات المنصوص عمييا ضد كؿ 3مكرر 394المادة ) -
 إذا استيدفت الجريمة الدفاع الوطني مف يقـو بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات 

 والمؤسسات الخاضعة لمقانوف العاـ دوف اإلخالؿ بتطبيؽ عقوبات أشد.أو الييئات 
( مف قانوف العقوبات تعاقب بالعقوبات المقررة لمجريمة ذاتيا، كؿ مف 5مكرر 394المادة )  -

شارؾ في مجموعة أو في اتفاؽ تألؼ بغرض اإلعداد لجريمة أو أكثر مف الجرائـ المتعمقة 
 مادية. أفعاؿعدة  أوية لممعطيات وكاف ىذا التحضير مجسدا بفعؿ بالمساس بأنظمة المعالجة اآلل

 سنوات إلى 10المتعمؽ بمكافحة التيريب تعاقب بالحبس مف  06-05 األمرمف  (13)المادة  -
 التيريب التي ترتكب مع حمؿ سالح ناري. أفعاؿ سنة 20
 تعاقب عمى تيريب األسمحة بالسجف المؤبد. 06-05( مف األمر 14المادة ) -
الوطني  األمفتعاقب عمى التيريب الذي يشكؿ خطرا عمى  06-05( مف األمر 15المادة ) -

 بعقوبة السجف المؤبد.
المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع  18-04( مف القانوف 17المادة ) -

 ماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا والتي تعاقب عمى أفعاؿ إنتاج أو صنع أو حيازة االستع
 عرض أو بيع أو وضع لمبيع أو حصوؿ وشراء قصد البيع أو التخزيف أو استخراج  أو

 أو تحضير أو توزيع أو تسميـ بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحف أو نقؿ عف طريؽ العبور 
 لمؤثرات العقمية بالسجف المؤبد إذا ارتكبتيا جماعة إجرامية منظمة.أو نقؿ المواد المخدرة أو ا
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ـ المتعمؽ بالعتاد الحربي 1997جانفي  21المؤرخ في  06-97( مف األمر 31المادة ) -
سنوات كؿ مف اقتنى أو حاز بدوف  10سنوات إلى  5واألسمحة والذخيرة التي تعاقب بالحبس مف 

 عتادا حربيا.رخصة مف السمطة المؤىمة قانونا 
المتعمؽ بالعتاد الحربي واألسمحة والذخيرة التي تعاقب بالسجف  06-97( مف األمر 34المادة ) -

العتاد أو التجييزات بدوف  الحربي أو األسمحة أو الذخيرة أوالمؤبد كؿ مف حاز مخزنا لمعتاد 
 رخصة مف السمطة المؤىمة قانونا. 

والذخيرة تعاقب بالسجف  واألسمحةبالعتاد الحربي  المتعمؽ 06-97( مف األمر 36المادة ) -
وذخيرة بدوف  وأسمحةنقؿ عتادا حربيا  أوسنة كؿ مف حمؿ  20سنوات إلى  10المؤقت مف 

 رخصة مف السمطة المؤىمة قانونا.
ـ 1996جويمية  9المؤرخ في  22-96( مف األمر 1مكرر 9مكرر( والمادة ) 1( و)1المادة ) -

التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف والى الخارج  المتعمؽ بقمع مخالفة
سنوات كؿ مف يدلي بتصريح كاذب أو ال يراعي عمدا  7والتي تعاقب بالحبس مف سنتيف إلى 

التزامات التصريح أو يتعمد عدـ استرداد األمواؿ إلى الوطف أو ال يراعي اإلجراءات المنصوص 
أو ال يحتـر الشروط المقترنة وبة أو ال يحوز عمى التراخيص المشترطة عمييا أو الشكميات المطم

، بحيث ال يستفيد المخالؼ مف إجراءات المصالحة إذا اقترنت جريمة الصرؼ بجريمة تبييض بيا
 األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب.

( مف قانوف العقوبات التي تعاقب كؿ مف احدث عمدا جروحا 266( و)265( و)264المادة ) -
لمغير أو ضربو أو ارتكب أي عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ أو التعدي، وتشدد العقوبة إلى جناية 

أو فقد إبصار إحدى  في حاالت فقد أو بتر احد األعضاء أو الحرماف مف استعماليا أو فقد البصر
 العينيف أو أية عاىة مستديمة أخرى.

 التسميـ  أوبارتكاب جرائـ القتؿ ( مف قانوف العقوبات تعاقب عمى التيديد 284المادة ) -
السجف المؤبد وكاف ذلؾ بمحرر  أو باإلعداـمما يعاقب عميو  األشخاصاعتداء آخر عمى  أي أو

 .شعارات أوبرموز  أوبصور  أوعميو غير موقع  أوموقع 
إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو  أساء( مف قانوف العقوبات تعاقب كؿ مف 2مكرر 144المادة ) -

 اإلسالـشعيرة مف شعائر  بأية أواستيزأ بالمعمـو مف الديف بالضرورة  أو األنبياءبقية  أووسمـ 
  .أخرىوسيمة  أية أوالتصريح  أوالرسـ  أوسواء عف طريؽ الكتابة 

سنوات كؿ  5( مف قانوف العقوبات التي تعاقب بالحبس مف سنتيف إلى 3مكرر 160المادة ) -
 نيس األماكف المعدة لمعبادة.مف قاـ عمدا بتخريب أو ىدـ أو تد
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سنوات كؿ مف  7سنوات إلى  5( مكرر مف قانوف العقوبات تعاقب بالحبس مف 95المادة ) -
يتمقى أمواال أو ىبة أو مزية بأي وسيمة كانت مف دولة أو مؤسسة  أو أي ىيئة عمومية أو خاصة 

عاؿ مف شانيا المساس أو مف أي شخص طبيعي أو معنوي داخؿ الوطف أو خارجو قصد القياـ بأف
 بأمف الدولة أو باستقرار مؤسساتيا وسيرىا العادي أو بالوحدة الوطنية أو السالمة الترابية 

 أو بالمصالح األساسية لمجزائر أو باألمف والنظاـ العمومييف أو يحرض عمى ذلؾ.
المتعمؽ  05-20القانوف ( مف 36( و)35( و)34( و)33( و)32( و)31( و)30المواد ) -

 والتي تعاقب عمى التمييز وخطاب الكراىية  بالوقاية مف التمييز وخطاب الكراىية ومكافحتيما
 أو التشجيع أو التمويؿ بأي وسيمة لألنشطة  التحريض والتنظيـ واإلشادة والقياـ بأعماؿ دعائيةو 

وتشدد العقوبة مف أجؿ ذلؾ  متمييز والكراىيةلأو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو 
أو إذا ارتكبت إذا صدر الفعؿ عف مجموعة أشخاص سواء كفاعميف أصمييف أو كمشاركيف، 

الجريمة باستعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، وتشدد العقوبة كذلؾ إذا تضمف خطاب الكراىية 
 .الدعوة إلى العنؼ

المتعمؽ بحماية  2018ف جوا 10المؤرخ في  07-18( مف القانوف 67( و)60( و)57المواد ) -
األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تعاقب عمى 

غير  ألشخاصمعالجة المعطيات الحساسة دوف موافقة الشخص المعني صراحة، وكذا السماح 
مؤىميف بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي، وكذا معاقبة كؿ مف ينقؿ معطيات ذات طابع 

 ذات الطابع الشخصي التي تبيف األصؿ العرقي كؿ المعطيات أي ، أجنبيةصي نحو دولة شخ
أو اإلثني أو اآلراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفمسفية أو االنتماء النقابي لمشخص المعني 
أو تكوف متعمقة بصحتو بما فييا معطياتو الجينية، عمما أف ىذه المعطيات الشخصية الحساسة 

حدد الشرائح االجتماعية والتجمعات السكانية المتجانسة وشبو المتجانسة وأصوليا ومعتقداتيا التي ت
 يمكف أف تكوف ىدفا مباشرا لمتنظيمات اإلرىابية أو مشغمييا. 

ـ المعدؿ والمتمـ 2019جويمية  17المؤرخ في  04-19 ( مف القانوف2مكرر 16المادة ) -
 27المؤرخ في  06-98ـ المعدؿ والمتمـ لمقانوف 2015جويمية  15المؤرخ في  14-15 لمقانوف
ـ المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني التي تمـز الدولة بوضع جميع 1998جواف 

كما تسمح  التدابير التي ترمي إلى مكافحة األعماؿ غير المشروعة الموجية ضد الطيراف المدني،
مطيراف المدني أف يقوموا بحجز طائرة عندما ل وكالة الوطنية( منو ألعواف ال8مكرر 16المادة )

يعتقدوف أنيا ليست آمنة أو يمكف استخداميا بشكؿ خطير واتخاذ التدابير المناسبة إلبقائيا 
منو عمى عقاب مستغؿ النقؿ الجوي الدولي مف جنسية أجنبية  (200كما نصت المادة ) محتجزة،
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شحف  أو أشخاص إركاب أو بإنزاؿسنوات والذي يقـو خالؿ وقفة عبور  5سنتيف إلى بالحبس مف 
( كؿ رباف طائرة يرمي بدوف رخصة أشياء أو أشخاص 201، كما تعاقب المادة )بالتراب الوطني

( منو بالحبس عمى إلحاؽ األضرار بمنشات 216( و )215، كما تعاقب المواد )بالمظالت
طائرات، وكذا تعمد إلحاؽ ضرر بطائرة أو إتالفيا وىي داخؿ المحطة الطيراف وعرقمة مالحة ال

سنة في حالة تسبب األضرار أو العرقمة  15إلى  10الجوية وتشدد العقوبة إلى جناية السجف مف 
أو اإلتالؼ في أضرار جسدية، وتكوف العقوبة اإلعداـ في حالة وقوع وفاة شخص أو عدة 

كؿ مف نقؿ بواسطة طائرة دوف إذف مسبؽ  منو (223و)( 222أشخاص، كما تعاقب المواد )
متفجرات أو أسمحة أو ذخيرة حربية طبقا ألحكاـ قانوف العقوبات، ويعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف 
 ادخؿ إلى التراب الوطني بواسطة الطائرة وبدوف موافقة السمطات الجزائرية المختصة مواد نووية 

مكرر( مف قانوف العقوبات  417( منو والمادة )224المادة )كما نصت أو ذات مفعوؿ إشعاعي، 
عمى عقوبة اإلعداـ لكؿ مف استعمؿ العنؼ أو التيديد مف اجؿ التحكـ في طائرة عمى متنيا ركاب 

 أو السيطرة عمييا.
سنة  20سنوات إلى  10( مف قانوف العقوبات تعاقب بالسجف مف 2مكرر الفقرة  417المادة ) -

، كما تعاقب لعنؼ أو التيديد مف اجؿ التحكـ في وسيمة لمنقؿ البحري أو البريكؿ مف استعمؿ ا
( بالسجف المؤبد كؿ مف تعمد تقديـ معمومات خاطئة يعمـ أنيا قد تعرض 1مكرر 417المادة )

  سالمة طائرة في الجو أو باخرة لمخطر.
زور أو زيؼ جوازات  مف قانوف العقوبات تعاقب بالحبس كؿ مف قمد أو (223و) (222) وادالم -

سفر أو أوامر خدمة أو وثائؽ سفر أو تصاريح مرور... بغرض إثبات حؽ أو شخصية أو صفة 
أو منح إذف، وتطبؽ العقوبة ذاتيا عمى كؿ مف استعمؿ الوثائؽ المقمدة أو المزورة أو المزيفة مع 

، كما يعاقب كؿ حةعممو بذلؾ وكذلؾ مع عممو أف البيانات المدونة بيا غير كاممة أو غير صحي
تصاريح مرور  مف خالؿ اإلدالء بإقرارات كاذبة و عمى وثائؽ وجوازات سفر  مف تحصؿ بغير حؽ

ف كانت قد ا  أو بانتحاؿ اسـ كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديـ معمومات أو شيادات كاذبة حتى و 
اإلرىابييف لطمس ، وىذه تعد مف أبرز األنشطة اإلجرامية التي يمجأ إلييا اسموصدرت بغير 

 ىوياتيـ والتنقؿ بأسماء مستعارة ووثائؽ ىوية وسفر مزيفة عبر العالـ.
مف قانوف العقوبات التي تعاقب بالحبس كؿ مف ارتدى بغير حؽ ( 246والمادة )( 244المادة ) -

ة بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو شارة رسمية... ما لـ يكف الفعؿ ظرفا مشددا لجريم
 ويعاقب كؿ مف ارتدى عمنا لباسا يشبو الزي الذي يرتديو الجيش الوطني الشعبي أو الدرؾ أشد، 

وغالبا ما يمجأ اإلرىابييف إلى أو األمف الوطني ... ويكوف مف شانو إحداث التباس لمجميور، 
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التمويو في شكؿ قوات نظامية أو عناصر أمف وبالخصوص عند الحواجز الثابتة عمى محاور 
   طرقات.ال
( مف قانوف العقوبات تعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف قمد خاتـ 2الفقرة 208( و )205المادة ) -

أو وزع أو اشترى  الدولة أو استعمؿ الخاتـ المقمد، كما تعاقب بالحبس عمى كؿ مف صنع أو احتفظ
يا الخاصة أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة أو ختما مف المحتمؿ أف يخمط بينيا وبيف مثيالت

بالدولة أو بأية سمطة كانت، وتستعمؿ التنظيمات اإلرىابية أختاـ الدولة في تزييؼ الوثائؽ 
طابعيا الخاص وتستعممو في الوثائؽ دارية، كما تصنع وتوزع خاتميا و والمحررات الرسمية واإل

 عميو.تستعممو في شؤوف إدارة اإلقميـ الذي تسيطر لتي تصدرىا وبالخصوص مراسالتيا و ا
( مف قانوف العقوبات تعاقب بالحبس مؤجرو الغرؼ المفروشة وأصحاب النزؿ 224المادة ) -

أو يغفموف قيدىـ  الذيف يقيدوف عمدا في سجالتيـ أسماء كاذبة أو منتحمة ألشخاص ينزلوف عندىـ
مزورة  بالتواطؤ معيـ، ويختار اإلرىابيوف الفنادؽ وكراء الغرؼ والشقؽ المفروشة باستعماؿ ىويات

 بغية التخفي أو الستكشاؼ مواقع داخؿ المدف ولغيرىا.
المستحدثة سبب مشروعيتيا مباشرة مف خالؿ النص عمييا  اإلرىابيةتستمد الجرائـ  :رأي الباحث*

والتخريب، إال أف العديد مف الجرائـ اإلرىابية المستحدثة لـ يضمنيا  اإلرىاببموجب قانوف مكافحة 
اليجـو اإلرىابي الواسع النطاؽ والشامؿ وف السالؼ الذكر ومف مثؿ ذلؾ المشرع الجزائي لمقان

 والمكثؼ والمنيجي الموجو ضد السكاف المدنييف بسبب انتمائيـ العرقي أو السياسي أو الديني 
كاإلبادة الجماعية واالستعباد والترحيل القسري  تعد جرائم ضد اإلنسانيةإذ بسبب معتقداتيـ  أو

وأفعال  لمسكان واالغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي وجرائم اضطياد التجمعات السكانية
تعتمد ىذه المقاربة عمى و  أي جرائم الصدمة اإلنسانية بواسطة الترويع ،التمييز والفصل العنصري

ما تنطبؽ عدة أوصاؼ جنائية عمى نشاط إجرامي عنصر االختيار الذي يبنى عمى حقيقة: أنو عند
العديد  توافرحالة  ، وفيواحد، فإف حؿ النزاع يعتمد عمى تعدد أو وحدة القيـ االجتماعية المحمية

 لممختص يمكف نوإف، تكييفاتالعديد مف ال ستخداـمف القيـ االجتماعية المختمفة التي تسمح لنا با
إجرامية أف يعتبر أف ىناؾ جريمتيف متزامنتيف تـ ارتكابيما بنفس الوسائؿ ولكنيما يتميزاف بنوايا 

أعماال إجرامية  والنشاطات العديد مف األعماؿ يعتبر القانوفأف  إلىإضافة  ،مختمفة في األساس
القطارات والحافالت مف و والسفف  الطائراتضد وسائؿ النقؿ العاـ مثؿ بما في ذلؾ الجرائـ المرتكبة 

 ضّد السالمةالمرتكبة الجرائـ ك، غير جرائـ التحويؿ التي نص عمييا حصرا قانوف مكافحة اإلرىاب
التي  ، والجرائـ المتعمقة بالمالحة البحرية والمنصات الثابتةوالمنشآت الجويةفي المطارات  واألمف

، إذ عمييا سمفا في قانوف العقوبات وغيرىا مف الجرائـ المنصوص، يمكف وصفيا بأعماؿ القرصنة
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ليذه الجرائـ المرتبطة بالجرائـ اإلرىابية وفقا لإلحالة المنصوص الصياغة الواردة في القانوف  أف
بحسب  بالتعريؼ العاـ لإلرىاب، وأنيا ترتبط ال ( مف قانوف العقوبات2مكرر 87عمييا في المادة )

بالرغـ مف كونيا جرائـ مستوحاة مف النموذج  رىابيةتمثؿ نوًعا مختمًفا مف األعماؿ اإل طبيعتيا
الجنائي العالمي ومف االتفاقيات واالتفاقات والمعاىدات الدولية وقرارات مجمس األمف الدولي 

 .تعريؼ اإلرىاب فييا عناصر يراعيالجزائر، إال أف المشرع الجزائي لـ مف طرؼ عمييا  المصادؽ
 ةثالثة عناصر المذكور الجو التحديد لالختبار المتكوف مف ويجب أف تستجيب ىذه الجرائـ، عمى و  
وأن تكون النية بث الرعب بين  -، وفتاكة قاتمةفي الجريمة أن تكون األداة المستخدمة  -: مفاس

رغام  األفراد وأن يكون اليدف من  -، حكومة عمى القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام بوالوا 
  إيديولوجي. غرضذلك ترسيخ 

نص تعمى سبيؿ المثاؿ ف ،الجرائـ المذكورة في القانوف ال تستجيب ليذا االختبار مف عديدالولكف 
 20إلى  سنوات 10مف  المؤقت ُيعاقب بالسجف وعمى أن ( مف قانوف العقوبات2الفقرة 417المادة )

 د، والحاؿباستعماؿ العنؼ أو التيدي وسيمة لمنقؿ البحري في التحكـمف يتعمد  سنة وبغرامة مالية
في إدانة نشطاء بيئييف سممييف إذا حاولوا منع سفينة مف الصيد غير  نصقد يتسبب ىذا ال

  المشروع أو القياـ بأي نشاط مضّر بالبيئة.
 .اإلرىابية: السياسة الجنائية في مواجية الجرائم المطمب الثالث 

المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب قيد النفاذ إلى غاية  03-92منذ وضع المرسـو التشريعي 
 المتضمف الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية  11-95آخر تعديؿ عمى القانوف 

فإف المشرع الجزائي الجزائري اتبع منيجا متشددا في شكؿ سياسة عقابية صارمة  ،أو تخريبية
بحيث تراوحت العقوبات الموقعة ضد وع اإلرىابي الفردي أو الجماعي موجية لمكونات المشر 

يقاع عقوبات السجف المؤبد والسجف المؤقت  مرتكبييا بيف اإلعداـ عمى قسـ محدد مف الجرائـ وا 
 87، وأوقع عقوبة الحبس في جنحة واحدة فقط )المادة آخر مف الجرائـعمى مرتكبي قسـ 

و محاولة تأديتيا داخؿ مسجد أو في أي مكاف عمومي تقاـ فيو ( المتضمنة أداء الخطبة أ10مكرر
ىذا  الصالة دوف أف يكوف مرتكب ىذا الفعؿ معينا أو معتمدا مف طرؼ السمطة العمومية المؤىمة،

 تكميمية أخرىو  أصميةالمشرع الجزائي الجزائري نظاما عقابيا يعتمد عمى توقيع عقوبات  وضعوقد 
نافذة في حؽ وتشمؿ الجزاءات ال ،بإدانة المتيـ بارتكاب جرائـ إرىابيةتوقع في حاالت القضاء 

 األشخاص الطبيعية والكيانات اإلرىابية وكذلؾ الجزاءات النافذة في حؽ األشخاص المعنوية.
ف السياسة المتبعة مف طرؼ المشرع الجزائري تعتبر إجسامة ووحشية الجرائـ اإلرىابية فل واعتبارا

في  اإلرىابية األعماؿ أولىف المشرع استشعر منذ انطالؽ أي غالب األحياف، و متوازنة ورادعة ف
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نظرا لفداحة اآلثار المترتبة عف  ثمانينيات القرف العشريف خطورة ىذا النوع مف الجرائـ بدايةالجزائر 
 عمى كؿ األصعدة وبالخصوص تيديد كياف الدولة الوطنية. األفعاؿ اإلرىابية

ووسع المشرع مف نطاؽ الظروؼ المشددة بما يتناسب مع جسامة األفعاؿ المجرمة اإلرىابية 
المستحدثة منيا أو المرتبطة، وقيد في حدود ضيقة مف نطاؽ األعذار القانونية وظروؼ تخفيؼ 

كما وضع المشرع مراسيـ رئاسية وتنفيذية حيز النفاذ تعد بمثابة قواعد قانونية تخص العقوبة، 
طبقا ألحكاـ  عاؿ المبررة تسمح لممواطف بممارسة عمؿ الدفاع المشروع عف النفس وعف الغيراألف

، أي الدفاع عف الحؽ في الحياة والسالمة الجسدية ( مف قانوف العقوبات40( و)39المواد )
ـ المتضمف إحداث الدفاع الشعبي 1987أوت  1المؤرخ في  16-87القانوف  :(1)والنفسية مف مثؿ

لشروط  ـ المحدد1997جانفي  4المؤرخ في  04-97المرسـو التنفيذي و  يامو وتنظيمو،ويحدد م
 3المؤرخ في  265-96ممارسة عمؿ الدفاع المشروع في إطار منظـ، وكذا المرسـو التنفيذي 

 المشرع الجزائي أفكما ، وتحديد ميامو وتنظيمو سمؾ الحرس البمدي إنشاءـ المتضمف 1996 أوت
الدعوى العمومية  انقضاءأخرج الجنايات والجنح الموصوفة بأفعاؿ إرىابية وتخريبية مف دائرة 

 طبقا ألحكاـ المواد  بالتقادـ وكذا مف نطاؽ تقادـ العقوبة خروجا عف القواعد العامة لمتجريـ
  مكرر( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 612مكرر( و) 8)

 .اإلرىابيةالمقررة لقمع الجرائم  الفرع األول: العقوبات األصمية
( مف قانوف العقوبات بأنيا ىي تمؾ التي يجوز 4وعرفيا المشرع الجزائي بموجب نص المادة )
 .الحكـ بيا دوف أف تقترف بيا أية عقوبة أخرى

األصمية ( مف قانوف العقوبات الجزائري العقوبات 5المادة ) صنحدد المشرع الجزائي بموجب 
 التالي: عمى النحوعموما 

 : العقوبات األصمية في مادة الجنايات ىي* 
 اإلعداـ. -1
 السجف المؤبد. -2

                                                           
ـ يحدث الدفاع الشعبي ويحدد ميامو وتنظيمو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 1987أوت  1المؤرخ في  16-87القانوف  1

 .1225ـ، ص1987أوت  5، الصادرة في 24، سنة 32ش، عدد 
عمؿ الدفاع المشروع في إطار منظـ ـ المحدد لشروط ممارسة 1997جانفي  4المؤرخ في  04-97المرسـو التنفيذي  -

 .8ـ، ص1997جانفي  5، الصادرة في 34، سنة 1الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
ـ المتضمف إنشاء سمؾ الحرس البمدي وتحديد ميامو وتنظيمو، 1996أوت  3المؤرخ في  265-96المرسـو التنفيذي  -

 .5ـ، ص1996أوت  7في ، الصادرة 33، سنة 47الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
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سنة ما عدا في الحاالت التي يقرر فييا  20سنوات و 5السجف المؤقت لمدة تتراوح بيف  -3
 .القانوف حدودا أخرى قصوى

 :العقوبات األصمية في مادة الجنح ىي* 
سنوات ما عدا الحاالت التي يقرر فييا القانوف حدودا الحبس مدة تتجاوز شيريف إلى خمس  -1

 أخرى.
   دج.20.000الغرامة التي تتجاوز  -2

( عمى العقوبات األصمية في المادة الجنائية 1مكرر 87بينما نص المشرع الجزائي في المادة )
 87)المادة اإلرىابية التي يجب إيقاعيا عمى مرتكبي ىذا النوع مف الجرائـ المحدد وفقا لمقتضيات 

 وىي: (مكرر
 اإلعداـ عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا في القانوف السجف المؤبد. -
سنوات  10السجف المؤبد عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا في القانوف السجف المؤقت مف  -

 سنة. 20إلى 
في القانوف  سنة عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا 20سنوات إلى  10السجف المؤقت مف  -

 سنوات. 10سنوات إلى  5السجف المؤقت مف 
 وتكوف العقوبة مضاعفة بالنسبة لمعقوبات األخرى. -
مكرر( )المتعمقة بالفترة األمنية( عمى الجرائـ المنصوص عمييا في  60وتطبؽ أحكاـ المادة ) -

 ىذه المادة.
 1مكرر 87في المواد: ) وجاء النص عمى عقوبة اإلعداـ لمجرائـ اإلرىابية المنصوص عمييا

( والتي تضمنت عمى أنو تكوف العقوبات التي يتعرض ليا مرتكب األفعاؿ المذكورة في 1الفقرة
، مكرر( اإلعداـ عندما تكوف العقوبة المنصوص عمييا في القانوف السجف المؤبد 87المادة )

ار المؤسسات وسيرىا والمقصود أف األفعاؿ التي تستيدؼ امف الدولة والسالمة الترابية واستقر 
العادي التي يكوف غرضيا بث الرعب في أوساط السكاف مف خالؿ االعتداء الجسدي والمعنوي 
عاقة حرية التنقؿ  والتجمير واالعتصاـ في الساحات العمومية  عمييـ وعرقمة حركة المرور  وا 

ؿ واالعتداء عمى والجميورية واالعتداء عمى وسائؿ المواصالت والنق األمةواالعتداء عمى رموز 
وعرقمة عمؿ السمطات العمومية  واإلشعاعيالكيميائي والبيولوجي والنووي  اإلرىابالبيئة وممارسة 

تالؼو سير المؤسسات العمومية وتحويؿ وسائؿ ووسائط النقؿ واحتجاز الرىائف  وتخريب  وا 
، جميعيا اإلرىابالمنشات المالحية ووسائؿ االتصاؿ واالعتداءات باستعماؿ المتفجرات وتمويؿ 

 تصدر فييا أحكاـ اإلعداـ.
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أفعاؿ حيازة المواد المتفجرة أو أية  (7مكرر 87طبقا لنص المادة ) إلى جانب ذلؾ خصص المشرع
 مادة تدخؿ في تركيبيا أو صناعتيا المستولى عمييا أو حمميا أو المتاجرة فييا 
أو استيرادىا أو تصديرىا أو صنعيا أو تصميحيا أو استعماليا دوف رخصة مف السمطة المختصة 

  بعقوبة اإلعداـ.
الدولة كجنايات التقتيؿ والتخريب المخمة  بأمفوالماسة  اإلرىابيةالجرائـ المرتبطة بالجريمة  أما

قصد اإلخالؿ بأمف الدولة أو قيادة بمف يتولى فييا ميمة  أو ترأس عصابات مسمحةبالدولة وكذا 
أو تغييره أو تحريض  وكذا جنايات االعتداء الذي يكوف الغرض منو القضاء عمى نظاـ الحكـ

ما المساس  المواطنيف أو السكاف عمى حمؿ السالح ضد سمطة الدولة أو ضد بعضيـ البعض وا 
 (77) بموجب الموادعمييا  اإلعداـعقوبة بإيقاع فقد نص المشرع الجزائري بوحدة التراب الوطني، 

 .( مف قانوف العقوبات86( و)84)و
( مف قانوف العقوبات في حالة 81( و)80وتشمؿ الجريمة المرتبطة المنصوص عمييا بالمواد )

 الحكـ باإلعداـ ضد كؿ مف كوف قوات مسمحة  مطابقة تراكـ عناصر الجريمة اإلرىابية عمييا:
 جند جنودا أو عمؿ عمى استخداميـ  أو عمؿ عمى تكوينيا وكؿ مف استخدـ أو

أو زودىـ باألسمحة أو الذخيرة دوف أمر أو إذف مف السمطة الشرعية، وكذلؾ ضد كؿ مف تولى 
قيادة عسكرية بدوف وجو حؽ أو بدوف سبب مشروع، وضد كؿ مف احتفظ بمثؿ ىذه القيادة ضد 

 العسكرييف واألمنييف د القادةأمر الحكومة، ويظير العنصر اإلرىابي في مثؿ ىذه الجرائـ في تمر 
والجنود وانشقاقيـ عف الجيش وقوى األمف النظامية وانضماميـ لمكيانات اإلرىابية، وكذلؾ تحوؿ 
المعارضيف السياسييف إلى أمراء حرب وتجنيدىـ وجمعيـ إلتباعيـ ومناضمييـ في شكؿ قوات 

تقتيؿ وبث الرعب والتخريب عسكرية أو تجنيدىـ لممرتزقة وشركات األمف الخاصة لغرض نشر ال
 في إرجاء الدولة.

عمى  مف قانوف العقوبات (263( و)261كما أوقع المشرع الجزائري عقوبة اإلعداـ بموجب المواد )
كؿ مف ارتكب جريمة القتؿ، ويعاقب كذلؾ عمى القتؿ باإلعداـ إذا سبؽ أو صاحب أو تال جناية 

 87المنصوص عمييا في المادة ) كالجرائـ اإلرىابية القتؿ بجناية أخرىجناية أخرى، بمعنى اقتراف 
 .يكفي وحده لتشديد العقوبة مكرر(

أما العقوبات السالبة لمحرية فيي تتراوح بيف السجف المؤبد والسجف المؤقت عمى غرار نص المادة 
( التي تعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف ينشئ أو يؤسس أو يسير كياف إرىابي وتعاقب 3مكرر 87)

وتعاقب المادة  ف المؤقت كؿ مف ينخرط أو يشارؾ فيو مع معرفة غرضو أو طبيعة نشاطو.بالسج
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( كذلؾ بالسجف المؤبد في حؽ الجزائري الذي ينشط أو ينخرط في الخارج في كياف 6مكرر 87)
 إرىابي يستيدؼ بأفعالو اإلضرار بمصالح الجزائر.

ـ 2003جويمية  19المؤرخ في  (1)09-03( مف القانوف 9كما يجب التنويو أنو بموجب المادة )
نتاج وتخزيف واستعماؿ األسمحة  المتضمف قمع جرائـ مخالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث وا 
الكيميائية وتدمير تمؾ األسمحة، فإنو يعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف يستعمؿ سالحا كيميائيا أو مادة 

لمتعمؽ بالمواد الكيميائية وذلؾ ألغراض ( مف ممحؽ االتفاقية ا1كيميائية مدرجة ضمف الجدوؿ )
محظورة في االتفاقية، كما يعاقب بالسجف المؤقت كؿ مف يستحدث أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى 
أو يخزف أو يحتفظ باألسمحة الكيميائية أو ينقميا، أو يقـو بأي استعدادات مف أي نوع كانت  

 الستعماليا. 
( 11مكرر 87( و)7مكرر 87( و)6مكرر 87( و)5ر مكر  87( و)4مكرر 87وتعاقب المواد )

مدة مقدرة  أقصى( سنوات إلى 5مدة مقدرة بخمس ) أدنى( بالسجف المؤقت مف 12مكرر 87و)
 نشر الوثائؽ  أوالطبع  إعادةوجرائـ  باإلرىاب اإلشادةعمى جرائـ وبالغرامة ( عشريف سنة 20ب)
انخراط الجزائري في  أواط شوكذا جريمة ن اإلرىابية باألفعاؿالتسجيالت المشيدة  أوالمطبوعات  أو

حتى واف كانت أفعاليا غير موجية لمجزائر، كما يعاقب تخريبي  أو إرىابيالخارج ضمف كياف 
أو مف يحمميا أو  بالسجف المؤقت عمى جناية حيازة األسمحة الممنوعة أو الذخائر المستولى عمييا

يصنعيا أو يصمحيا أو يستعمميا دوف رخصة مف السمطة يتاجر فييا أو يستوردىا أو يصدرىا أو 
 (2)410-09، والمقصود برخصة االستعماؿ أو الحيازة ما نص عميو المرسـو التنفيذي المختصة

ـ المحدد لقواعد األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة عمى 2009ديسمبر  10المؤرخ في 
( منو التي تشترط الحصوؿ عمى االعتماد المسبؽ 4التجييزات الحساسة وبالخصوص المادة )

                                                           
نتاج 2003جويمية  19المؤرخ في  03-09القانوف  1 ـ المتضمف قمع جرائـ مخالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث وا 

، الصادرة 40، سنة 43وتخزيف واستعماؿ األسمحة الكيميائية وتدمير تمؾ األسمحة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 
 .3ـ، ص2003جويمية  20بتاريخ 

، يحدد قواعد األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة عمى ـ9995ديسمبر  19مؤرخ في  019-95تنفيذي المرسـو ال 2
 .0ـ، ص9995ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ: 04، سنة 37، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد التجييزات الحساسة

يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجييزات الحساسة وحيازتيا  ـ،9911أكتوبر  17مؤرخ في المشترؾ الوزاري القرار ال -
نوفمبر  97، الصادرة بتاريخ: 04، سنة 47، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد واستغالليا واستعماليا والتنازؿ عنيا

 .90ـ، ص9911
اقتنائيا وحيازتيا واستغالليا يحدد شروط استيراد التجييزات الحساسة و  ـ،9997جويمية  5القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ  -

ـ، 9997سبتمبر  94، الصادرة بتاريخ: 09، سنة 84الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد  والتنازؿ عنيا وكيفيات ذلؾ،
 .4ص
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وتشمؿ عقوبة السجف المؤقت بموجب ىذه المادة كذلؾ المسمـ مف طرؼ مصالح وزارة الداخمية، 
كؿ مف يبيع عف عمـ أسمحة بيضاء أو يشترييا أو يوزعيا أو يستوردىا أو يصنعيا ألغراض 

  ف.مخالفة لمقانو 
كؿ جزائري أو أجنبي مقيـ وبالغرامة سنوات  10سنوات إلى  5كما يعاقب بالسجف المؤقت مف 

 بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاوؿ السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب  بالجزائر
عقوبة ويعاقب بنفس ال أو تدبير أو اإلعداد أو المشاركة أو تمقي تدريبات عمى ارتكاب جرائـ إرىابية

مف يوفر األمواؿ عمدا لتمويؿ سفر اإلرىابييف أو مف ينظـ سفر المقيميف في الجزائر إلى مناطؽ 
مف يستعمؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ الرتكابيا أو الرتكاب  كما يعاقب بنفس العقوبةالنزاع 

جـر تجنيد األشخاص لصالح إرىابي أو كياف إرىابي أو ينظـ شؤونيا أو يدعـ أعماليا أو أنشطتيا 
 87( و)11مكرر 87ارىا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، طبقا ألحكاـ المادتيف )أو ينشر أفك

 (.12مكرر 
رىابية الوحيدة التي نص عمييا قانوف مكافحة اإلرىاب الجزائري فيي المحددة بينما الجنحة اإل

سنوات وبالغرامة كؿ مف  3و المتعمقة بالمعاقبة بالحبس مف سنة إلى ( 10مكرر 87بنص المادة )
أدى خطبة أو حاوؿ تأديتيا داخؿ مسجد أو في أي مكاف عمومي مخصص لمصالة دوف أف يكوف 

 3رؼ وزارة الشؤوف الدينية، كما شددت العقوبة برفعيا إلى المجاؿ مف معينا أو معتمدا مف ط
سنوات وبالغرامة  كؿ مف أقدـ بواسطة الخطب بأعماؿ مف شانيا المساس بتماسؾ  5سنوات إلى 

 المجتمع أو اإلشادة باإلرىاب.
رىابية وجعؿ المشرع الجزائي مف عقوبة الغرامة مقترنة مع عقوبة السجف المؤقت في الجرائـ اإل

مكرر( مف قانوف العقوبات التي تنص عمى أف عقوبات السجف  5كعقوبة أصمية وفقا لممادة )
، بينما عقوبة اإلعداـ والسجف المؤبد فمـ يوجب المشرع إيقاع المؤقت ال تمنع الحكـ بعقوبة الغرامة

مداف بعقوبة السجف عقوبة الغرامة إلى جانبيا، والمالحظ ىنا أف المشرع الجزائي لـ يحمؿ المتيـ ال
 المؤبد في الجرائـ اإلرىابية قيمة األشياء والمحجوزات التي يتـ إتالفيا.

( مف قانوف العقوبات التي 9مكرر 87الجزائري أغفؿ تحييف نص المادة ) المشرع الجزائي أفكما 
، والحاؿ أف المادة و( من6تنص عمى وجوب النطؽ بالعقوبات التبعية المنصوص عمييا في المادة )

ـ 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06( مف قانوف العقوبات قد ألغيت بموجب القانوف 6)
 87المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات وبالتالي فال مجاؿ لتطبيؽ أحكاـ الفقرة األولى مف المادة )

ـ شرحو في فرع ( مما سيت1مكرر 9و) مكرر( 9و) (9تـ اإلحالة إلى أحكاـ المواد )، وت(9مكرر
   العقوبات التبعية.
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فتكوف مسؤوليتو الجزائية قائمة عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف  بالنسبة لمشخص المعنوي أما
 وتتمثؿ مكرر( مف قانوف العقوبات، 51طبقا لنص المادة ) طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف

التي  لجنايات والجنح في الغرامة في مواد ا المطبقة عمى الشخص المعنوي األصميةالعقوبات 
لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي الذي يعاقب  األقصى( مرات الحد 5( إلى )1تساوي مف مرة )

مف قانوف العقوبات، وفي حالة عدـ  (1مكرر فقرة 18المادة ) ألحكاـطبقا عمى الجريمة، وذلؾ 
 كـ عمييـحفي حالة ال االطبيعييف كم لألشخاصنص قانوف العقوبات عمى عقوبة الغرامة بالنسبة 

ف إفثبت قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي تباإلعداـ والسجف المؤبد في المادة اإلرىابية، و 
بحسب نص المادة  الحد األقصى لمغرامة المحتسب لتطبيؽ النسبة القانونية المقررة لمعقوبة تكوف

 :(2مكرر 18)
 لجناية معاقب عمييا باإلعداـ أو بالسجف المؤبد.دج عندما تكوف ا2.000.000.00 -
 دج عندما تكوف الجناية معاقبا عمييا بالسجف المؤقت.1.000.00.00 -
  دج بالنسبة لمجنحة.500.000.00 -

المعدؿ والمتمـ لمقانوف  2012فيفري  13المؤرخ في  02-12األمر ( مف 34كما نصت المادة )
المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ـ 2005فيفري  6المؤرخ في  05-01

عمى معاقبة مسيرو وأعواف المؤسسات المالية والمؤسسات والميف غير المالية الذيف  ومكافحتيما
بغرامة مف يخالفوف عمدا وبصفة متكررة تدابير الوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب 

ب األشخاص المعنويوف بغرامة مف ويعاق دج 10.000.000.00دج إلى  500.000
 دج دوف اإلخالؿ بعقوبات أشد. 50.000.000.00دج إلى 10.000.000.00

 المقررة لقمع الجرائم اإلرىابية. : العقوبات التكميميةالفرع الثاني
بات التي تمحؽ بعقوبة أصمية بقوة القانوف دوف حاجة مجموعة العقو  بأنيا بعيةالعقوبات التوتعرؼ 
، والحاؿ أف المشرع ينطؽ القاضي بيا أو ينص عمييا صراحة في حكـ اإلدانة الذي يصدرهإلى أف 

الجزائي الجزائري قد ألغى العقوبات التبعية التي كانت واردة في الفصؿ الثاني مف الكتاب األوؿ 
( مف قانوف 8( و)7( و)6التي كاف منصوص عمييا في المواد )المتعمؽ بالعقوبات وتدابير األمف 

ـ المعدؿ والمتمـ لقانوف 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06لعقوبات وىذا بموجب القانوف ا
( 18( إلى )9العقوبات، واستعاض عنيا بمصطمح العقوبات التكميمية بحسب نصوص المواد مف )

 مف قانوف العقوبات.
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قانونا ىي حرماف المحكـو عميو مف حؽ أو مزية أو أكثر مما نص  (1)العقوبات التكميميةوتعريؼ 
عميو القانوف وذلؾ ضمف أجؿ زمني محدود يحتسب ابتداء مف نياية تنفيذ العقوبة أو انقضاءىا 

، وقد عرفيا المشرع الجزائري بأنيا ىي تمؾ التي ال يجوز الحكـ بيا مستقمة عف ألي سبب آخر
ت التي ينص القانوف صراحة وىي إما إجبارية أو اختيارية طبقا عقوبة أصمية فيما عدا الحاال

( مف قانوف العقوبات، وتعد فقيا الجزاء الثانوي الذي يطبقو القاضي إلى جانب 4اـ المادة )ألحك
  .الجواز أوسواء عمى سبيؿ الوجوب  األصميةالعقوبة 

جنائية الثانوية التي تطبق أي الجزاءات ال (2)وكان من المستحسن تسميتيا بالعقوبات الفرعية
إلى جانب العقوبات األصمية سواء بقوة القانون ودون حاجة إلى حكم قضائي أو تطبيقا لحكم 

 .قضائي سواء عمى سبيل الوجوب أو الجواز
بالرغـ مف إلغاء المشرع الجزائي لمعقوبات التبعية مف قانوف العقوبات كما سبقت اإلشارة إليو، إال 

نو وبموجب قانوف مكافحة اإلرىاب والتخريب نجد أف العقوبة التبعية ال زاؿ منصوص عمييا أ
بقوة مكرر  (60)الفقرة األخيرة( والتي أمرت بأف تطبؽ أحكاـ المادة  1مكرر 87بموجب المادة )

لسجف عمى الجرائـ اإلرىابية المحكـو فييا بعقوبة اإلعداـ والسجف المؤبد والسجف المؤقت ا القانون
عمى المدانيف المحكـو عمييـ في  األمنيةالفترة  أحكاـ"المشدد" )العقوبة المضاعفة(، ما يعني نفاذ 

 سنوات  10مدتيا تساوي في حالة الحكـ بعقوبة سالبة لمحرية  ، بحيث تطبؽاإلرىابيةالجرائـ 
ساوي مدة ىذه الفترة ، وتأمنيةتزيد عنيا  بالنسبة لمجرائـ التي ورد النص فييا صراحة عمى فترة  أو

سنة في حالة الحكـ بالسجف المؤبد، وفي  20نصؼ مدة العقوبة المحكـو بيا وتكوف مدتيا  األمنية
لورشات االوضع في يؽ العقوبة و ىذه الحاالت يحـر المحكـو عميو مف تدابير التوقيؼ المؤقت لتطب

جازاتالبيئة المفتوحة  أوالخارجية  المشروط لممدة المعينة في  واإلفراجالخروج والحرية النصفية  وا 
   لمفترة التي تحددىا الجية القضائية.  أوىذه المادة 

الحجر القانونيف الحرماف  -( مف قانوف العقوبات عمى العقوبات التكميمية وىي: 9نصت المادة )
المصادرة  -،اإلقامةالمنع مف  -، اإلقامةتحديد  -مف ممارسة الحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية، 

 اإلقصاء -المؤسسة،  إغالؽ -و نشاط، / أالمنع المؤقت مف ممارسة ميف و -، لألمواؿالجزئية 
 تعميؽ  -استعماؿ بطاقات الدفع،  أوالشيكات و/  إصدارمف الصفقات العمومية، الحظر عمى 

                                                           
، كمية شرطة النظرية العامة لمجزاء الجنائي في قانون العقوبات دراسة تحميمية وتأصيميةمصطفى فيمي الجوىري،  1

 وما يمييا. 243ـ، ص1998ـ، سنة دبي، اإلمارات ع 
 وما يمييا. 63مصطفى فيمي الجوىري، مرجع سابؽ، ص 2
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 سحب جواز السفر، -مع المنع مف استصدار رخصة جديدة،  إلغاؤىا أوسحب رخصة السياقة  أو
 .نشر أو تعميؽ حكـ أو قرار اإلدانة -

مف طبيعة جنائية )ماعدا الجنحة المنصوص  اإلرىابيةكؿ العقوبات المقررة لمجرائـ  أفواعتبارا 
( فاف المحكـو عمييـ يطبؽ عمييـ الحجر القانوني الذي يتمثؿ في 10مكرر 87عمييا في المادة 

مكرر( مف  9الحرماف مف ممارسة الحقوؽ المالية أثناء تنفيذ العقوبة األصمية طبقا ألحكاـ المادة )
 .قانوف العقوبات

نو تثار مسالة المحكـو عميو باإلعداـ أو السجف المؤبد وحقو في التصرؼ في أموالو ففي أوالحاؿ 
مثؿ ىذه الحاالت تعد باطمة كؿ أعماؿ التصرؼ واإلدارة التي تصدر عنو، وتعيف المحكمة 

مكرر( الفقرة  9أموالو طبقا ألحكاـ المادة )قيما يشرؼ ويدير ويسير  أولو مقدما المختصة 
 أنو كاف عمى المشرع الجزائي السماح لممحكـو عميو باإلعداـ أو بالسجف المؤبد األخيرة، إال

التصرؼ في حدود الوصية لمجية التي يرغبوف في إثراء ذمتيا المالية عمى أف تتخذ إجراءات 
  التحرير و الشير الرسمية.

حالة الحكـ بعقوبة أما بالنسبة لمحرماف مف ممارسة الحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية فإنو في 
عمى القاضي أف يأمر بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ  المنصوص عمييا  يجبجنائية 

سنوات تسري مف يـو انقضاء  10 أقصاىا( مف قانوف العقوبات لمدة 1مكرر 9بموجب المادة )
اإلقصاء مف جميع العزؿ أو  -، ويتمثؿ الحرماف في:عف المحكـو عميو اإلفراج أو األصميةالعقوبة 

الحرماف مف حؽ االنتخاب أو الترشح  -الوظائؼ والمناصب العمومية التي ليا عالقة بالجريمة، 
 عدـ األىمية الف يكوف مساعدا محمفا أو خبيرا أو شاىدا عمى أي عقد -ومف حمؿ أي وساـ، 

ألسمحة وفي الحرماف مف الحؽ في حمؿ ا -أو شاىدا أماـ القضاء إال عمى سبيؿ االستئناس،  
عدـ -و مدرسا أو مراقبا، التدريس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة لمتعميـ بوصفو أستاذا أ

 سقوط حقوؽ الوالية كميا أو بعضيا. -األىمية الف يكوف وصيا أو قيما، 
يكوف  أفمف  اإلرىابالمشرع الجزائي الجزائري قد اغفؿ حرماف المحكـو عميو بتيـ  أفويبدو جميا 

)ال عالقة ليا  شركات تجارية عامة أوجمعيات  أومنظمات  أومؤسسات  إدارةضوا في مجمس ع
، بمعنى أف المحكـو عميو في جريمة إرىابية الذي استنفذ عقوبة السجف خاصة أو بالجريمة(

" يمكنو أف يكوف رئيسا مديرا عاما لشركة تجارية محكـو عمييا كشخص معنوي المشددالمؤقت أو "
كما يمكف لمتيـ  ،دوف الحكـ عمييا بالحؿ أو اإلغالؽ أو المصادرةفي جريمة إرىابية الية بغرامة م

 ،ممونا بالخدمات لمجيش أو لمغير أويكوف متعيدا  أف األمنيباإلرىاب قانونا وباستبعاد التحقيؽ 
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والنياشيف كما اغفؿ المشرع الجزائي حرماف المحكـو عميو في الجرائـ اإلرىابية مف حمؿ األوسمة 
  الوطنية أو األجنبية.

 ألمفالنص عمى المراقبة األمنية لمصالح الشرطة أو الدرؾ أو غفؿ المشرع الجزائي الجزائري أكما 
في الجرائـ كعقوبة تكميمية  عمى المحكـو عميو بالسجف المؤبد أو المؤقت أو المشدد الداخمي

 اإلرىابية أو الجرائـ الماسة بأمف الدولة وكؿ الجرائـ المقترنة بيا كتزوير النقود أو تزييفيا 
، عمى أف يسري ىذا قميدىا  أو اصطناع طوابع وأختاـ الدولة أو القتؿ العمد أو التعذيبتأو 

بة األصمية أو اإلفراج بعد انقضاء العقو  الذي يحدده التنظيـ بواسطة قرار وزير الداخمية اإلجراء
عف المحكـو عميو، لما ليذا اإلجراء مف دور وقائي واجتماعي يحمي حتى المحكـو المفرج عميو 

الي الضحايا عمى أف يعاقب المحكـو عميو المخالؼ لشروط مف احتماالت االنتقاـ مف طرؼ أى
 الرقابة األمنية بالعقوبات المناسبة.

إقامة ب العقوبة األصمية عمى المداف بالجرائـ اإلرىابية بتحديد كما يمكف لمقاضي أف يحكـ إلى جان
سنوات تبدأ مف يـو انقضاء العقوبة  5المحكـو عميو في نطاؽ إقميمي يعينو الحكـ لمدة ال تتجاوز 

األصمية أو اإلفراج عف المحكـو عميو، كما يمكف أف يبمغ الحكـ إلى وزارة الداخمية التي يمكنيا أف 
، ( مف قانوف العقوبات11قتة لمتنقؿ خارج منطقة التحديد طبقا ألحكاـ المادة )تصدر رخصة مؤ 

  عمى أف يعاقب مخالؼ تدابير تحديد اإلقامة بالحبس والغرامة. 
سنوات في مواد  10تفوؽ مدتو  أفعمى  ويمكف كذلؾ لمقاضي إصدار عقوبة المنع مف اإلقامة

  األصميةويطبؽ مف يـو انقضاء العقوبة  ،سنوات في مواد الجنح 5الجنايات و
، ومتى تـ عندما يكوف المنع مف اإلقامة مقترنا بعقوبة سالبة لمحرية المحكـو عميوعف  اإلفراج أو

حبس الشخص خالؿ منعو مف اإلقامة فاف الفترة التي يقضييا في الحبس ال تطرح مف مدة المنع، 
( 12إذا خالؼ تدابير المنع، طبقا لمقتضيات المادة  ويعاقب الممنوع مف اإلقامة بالحبس وبالغرامة

مف قانوف العقوبات، وعموما يتـ منع اإلرىابييف المحكـو عمييـ مف اإلقامة في مناطؽ نشاطيـ 
 . والقتؿ واالغتصاب والسرقة وارتكاب جرائميـ وبالخصوص النيب
و يجوز الحكـ نإف ( مف قانوف العقوبات13طبقا لممادة ) األجانبوفي حالة المحكـو عمييـ المدانيف 

سنوات عمى  10إما نيائيا أو لمدة يشمؿ كامؿ التراب الوطني عمى أف  اإلقامةالمنع مف ب عمييـ
ويترتب عمى المنع مف اإلقامة في التراب الوطني اقتياد المحكـو عميو األجنبي إلى الحدود  األكثر،

عديمي ة الحبس أو السجف، ويثور التساؤؿ حوؿ حالة المحكـو عمييـ مباشرة أو عند انقضاء عقوب
والذيف ال يمكف اقتيادىـ إلى الحدود مباشرة، ونفس التساؤؿ  المدانيف بجرائـ إرىابية الجنسية

المعمومة جنسيتيـ لكف دوليـ األصمية ترفض المطروح بالنسبة لإلرىابييف المحكـو عمييـ 
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وتبادؿ المجرميف دورا  الدولي االت تمعب اتفاقات التعاوف القضائي، ففي مثؿ ىذه الحاستقباليـ
 .اإلشكاالتيذه ل حموؿ إيجادىاما في 

( مف قانوف العقوبات عمى إمكانية مصادرة 9مكرر 87بالنسبة لممصادرة فقد نصت المادة )أما 
عقوبة تبعية ممتمكات المحكـو عميو ولكف وردت ىذه العقوبة بصيغة اإلمكانية عمى أساس أنيا 

نص ىذه المادة وكما سبؽ اإلشارة إليو  وليست عقوبة تكميمية تبعا لما ورد في الفقرة األولى مف
، وبالتالي 23-06فاف العقوبات التبعية تـ إلغاؤىا مف قانوف العقوبات الجزائري بموجب القانوف 

يعي المحكـو عميو الشخص الطبأمواؿ فاف النص القانوني المستوجب إعمالو فيما يخص مصادرة 
 ألمواؿ( مف قانوف العقوبات عمى أف تؤوؿ نيائيا لصالح الدولة 15في جرائـ إرىابية ىو المادة )

المحكـو عميو أو ما يعادؿ قيمتيا عند االقتضاء عمى أف ال يكوف قابال لممصادرة محؿ السكف 
غمونو فعال عند معاينة الجريمة الالـز إليواء الزوج واألصوؿ والفروع مف الدرجة األولى إذا كانوا يش

، كما ال تكوف األمواؿ المحددة ال يكوف ىذا المحؿ مكتسبا عف طريؽ غير مشروع أفوعمى شرط 
المدنية  اإلجراءاتمف قانوف  (11،12،13، 2،4،5،6،7،8،9،10الفقرات  636)بنص المادة 

ميو وكذلؾ األصوؿ الذيف واإلدارية، وكذا المداخيؿ الضرورية لمعيشة الزوج وأوالد المحكـو ع
طبقا لممادة  يعيشوف تحت كفالتو، وفي حالة اإلدانة الرتكاب جناية تأمر المحكمة وجوبا

بمصادرة األشياء التي استعممت أو كانت تستعمؿ في تنفيذ  ( مف قانوف العقوبات1مكرر15)
الجريمة أو التي تحصمت منيا وكذلؾ اليبات أو المنافع األخرى التي استعممت لمكافأة مرتكب 

  الرىفو  الحجوز أو وضعياتتعدد الدائنيف الجريمة مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية كحالة 
 جنحة إرىابية كالمنصوص عمييا في المادة  بارتكابانة وفي حالة اإلدالمختمفة،  أو البيوع

مف المادة  1( فإف أمر المحكمة بالمصادرة لألشياء المحددة المحددة في الفقرة 10مكرر 87)
، ( يكوف وجوبيا في حالة واحدة فقط تخص النص صراحة عمى إيقاع العقوبة التكميمية1مكرر15)

إلى ضرورة مراعاة وضعية  ( مف قانوف العقوبات2مكرر 15طبقا لممادة ) وأشار المشرع الجزائي
جؿ وقائع أدت إلى إيقاع حكـ المصادرة أالغير حسف النية الذي لـ يكف محؿ متابعة أو إدانة مف 

، بشرط أف يكوف حائزا عمى سند ممكية أو حيازة صحيح ومشروع عمى األشياء القابمة لممصادرة
واؿ أو الممتمكات التي تـ تحويميا أو تبديميا كميا أو جزئيا والحاؿ أف يثور التساؤؿ عف حاالت األم

أو استعممت مع أمواؿ أخرى مشروعة، ومنو كاف عمى المشرع تدارؾ ىذا النقص بالنص في المادة 
مف متحصالت ( مف قانوف العقوبات عمى أف المصادرة تشمؿ األمواؿ أو الممتمكات 1مكرر 15)

الة ما ثبت تحويميا أو تبديميا جزئيا أو كميا أو امتزجت مع الجريمة أو ما يعادؿ قيمتيا في ح
، والمالحظ كذلؾ أف المشرع قد خالؼ القواعد حصمة بطريقة مشروعةم أخرىممتمكات أو أمواؿ 
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( تنص عمى مصطمح 9مكرر 87العامة في مادة مصادرة الممتمكات أو األمواؿ، فالمادة )
واالختالؼ القانوني بيف  فاستعممت مصطمح "األمواؿ"مكرر(  15" بينما المادة "الممتمكات"

يمكف أف يكوف مف الممتمكات، ولكف ليس كؿ "ممتمؾ" لو قيمة ” مال“فكؿ المصطمحيف واضح 
س، ومصطمح مالية ليعتبر محال لمماؿ بحيث تشمؿ الممتمكات كؿ ما لو وجود مادي محسو 

نما يمكف واقعا أف يكوف المحكـو عميو " يستوجب السند الموجب لإلثبات حؽ الممكية بيممتمكات"
بدوف سند وبالتالي فاف ىذه األمواؿ تخرج بطبيعتيا أو حائزا لحقوؽ ميراثية حائزا أو مالكا ظاىرا 
ويعاب أيضا عمى المشرع إىمالو اإلشارة إلى الحاالت التي تتعذر فييا  ،مف نطاؽ المصادرة

مف جية  ويحسب لممشرع  ،الغرامة النسبيةالمصادرة وطريقة حؿ ىذا اإلشكاؿ  بواسطة تقدير 
أخذه بعيف االعتبار حقوؽ الغير حسف النية في موضع المصادرة بحيث أغفمتو العديد مف أخرى 

 التشريعات المقارنة.
 ويعاب أيضا عمى المشرع الجزائري عدـ تحديد قيمة غرامات التعويض عف جرائـ اإلتالؼ 

 مشاركة المحكـو عميو في جرائـ حرؽ أو تفجير إذ أنو إذا ثبت  ،التخريب اإلرىابيةو 
 مخازف مواد غذائية  أوثكنات  أو أمنيةمراكز  أومدارس  أوخاصة  أوأو تخريب منشآت عامة 

 بغرامة تعادؿ  اإلرىابيفانو يستوجب األمر الحكـ عمى مرتكب الفعؿ عربات ...  أومتاجر  أو
 األمالؾ مف قيمة األشياء التي أتمفيا الجاني.أو تحسب وفقا لمعيار جسامة التخريب الحاصؿ في 

 ( مف قانوف العقوبات الحكـ بمصادرة األشياء التي تشكؿ صناعتيا16وأوجبت المادة )
 أو استعماليا أو حمميا أو حيازتيا أو بيعيا جريمة وكذا األشياء التي تعد في نظر القانوف  

مف ميما يكف الحكـ الصادر أالحالة كتدبير ، وتطبؽ المصادرة في ىذه أو التنظيـ خطيرة أو مضرة
ال يراعى في ة فتجوز مصادرة ىذه األشياء و اءفي الدعوى العمومية، أي حتى واف كاف الحكـ بالبر 

، إال أف صيغة المادة ذلؾ حتى وضعية الغير حسف النية، فصيغة "يتعيف األمر" تعني اإلجبار
   ي الحكـ مجاال غير محدود في التقدير.فضفاضة وغير دقيقة ويمكف تأويميا كما تمنح قاض

في حؽ مكرر( مف قانوف العقوبات  16طبقا لممادة )ويمكف لمقاضي إصدار عقوبة تكميمية 
المحكـو عميو بتيـ جنائية إرىابية بالمنع مف ممارسة بعض أنواع الميف أو النشاطات وىذا في 

واف ثمة خطرا قائما في  ، يزاوليا المحكـو عميوحالة ثبوت ارتباط الجريمة المرتكبة بالمينة التي 
استمرار ممارستيا ويصدر الحكـ بالمنع مف مزاولة النشاط أو المينة أو الوظيفة لمدة ال تتجاوز 

سنوات في حالة اإلدانة بارتكاب جناية إرىابية، ويمكف األمر بالنفاذ المعجؿ في تنفيذ ىذه  10
المؤرخ في  01-06( مف األمر 25وبموجب نص المادة ) والحاؿ أف المشرع الجزائريالعقوبة، 

المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية قد اقر الحؽ في إعادة ـ 2006فيفري  27
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اإلدماج في عالـ الشغؿ أو عند االقتضاء في تعويض تدفعو الدولة بالنسبة لألشخاص الذيف كانوا 
رتيا الدولة بسبب األفعاؿ المتصمة بالمأساة الوطنية موضوع إجراءات إدارية لمتسريح مف العمؿ قر 

مارس  27المؤرخ في  124-06في إطار المياـ المخولة ليا، وذلؾ بموجب المرسـو الرئاسي 
ـ المحدد لكيفيات إعادة إدماج أو تعويض األشخاص الذيف كانوا موضوع إجراءات إدارية 2006

المحددة بموجب المادة  األفعاؿ، وىي ساة الوطنيةلمتسريح مف العمؿ بسبب األفعاؿ المتصمة بالمأ
ـ المحدد لبعض الواجبات 1993فيفري  16المؤرخ في  54-93( مف المرسـو التنفيذي 11)

ي نصت العمومييف وعمى عماؿ المؤسسات العمومية والت واألعوافالخاصة المطبقة عمى الموظفيف 
أو العوف العمومي أو العامؿ في  مف المنصب إذا ارتكب الموظؼ العزؿ صراحة عمى عقوبة
عمؿ السمطات  أوف والتنظيمات قصد عرقمة تطبيؽ القواني إىماؿ أوعمال المؤسسة العمومية 

بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عمييا في  اإلخالؿالعمومية وممارسة سمطة الدولة دوف 
 والحاؿ أف تقدير مدى استمرار الخطر في ممارسة المحكـو عميو لمينتو  التشريع المعموؿ بو،

يمكف التحقؽ قانونا مف ىذا الخطر  وىو ما الأو نشاطو يتطمب استمرار عمميات التحري والتحقيؽ 
ية ليذا الشرط في إيقاع ما يجعؿ مف العناصر الموضوع ،مجرد التقدير في جمسة المحاكمةب

 وعية وقواعد االستدالؿ السميمة.العقوبة بعيدة عف الموض
المرتكب لجرائـ إرىابية بمفيـو قانوف مكافحة اإلرىاب والتخريب والجرائـ المحكـو عميو كما يعاقب 

( مف 1مكرر 16كعقوبة تكميمية منصوص عمييا بموجب المادة ) المؤسسة المقترنة بو بعقوبة غمؽ
، والبيف مف النص ي ارتكبت الجريمة بمناسبتولمنعو مف أف يمارس فييا النشاط الذ قانوف العقوبات

في سنوات  10ونيائية كما يمكف أف تكوف مؤقتة لمدة ال تزيد عف  أف عقوبة الغمؽ تكوف دائمة
ويتضح مف خالليا تشدد المشرع الجزائي  ،سنوات في حالة اإلدانة بجنحة 5حالة اإلدانة بجناية و

األمر بالنفاذ المعجؿ بالنسبة ليذا  يمكف كما المتداد العقوبة إلى غمؽ المؤسسة، عقابالفي 
 اإلجراء.

بعقوبة اإلقصاء مف الصفقات العمومية بصفة مباشرة  المحكـو عميو( 2مكرر 16وتعاقب المادة )
سنوات في حالة اإلدانة  10أو غير مباشرة  وذلؾ بصفة نيائية أو مؤقتة لمدة ال تزيد عف 

استعماؿ  أوالشيكات  إصدار، ويحظر عميو سنوات في حالة ارتكاب جنحة 5تكاب جناية أو بار 
بطاقات الدفع مع إلزامو بإرجاع دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع التي بحوزتو إلى البنؾ المصدر ليا 

طبقا لنص  سنوات في حالة الجنحة 5سنوات في حالة الجناية و 10ال تتجاوز مدة المنع  أفعمى 
تعميؽ أو سحب ( مف قانوف العقوبات، ويعاقب المحكـو عميو كذلؾ بعقوبة 3مكرر 16لمادة ا

رخصة السياقة أو إلغاءىا مع المنع مف استصدار رخصة جديدة مع تبميغ الحكـ إلى السمطة 
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، كما يمكف لمجية القضائية الحكـ بسحب جواز السفر مؤقتا وذلؾ لتحديد تنقؿ اإلدارية المختصة
 مف قانوف العقوبات. (5مكرر  16( و)4مكرر 16عميو وفقا لنص المواد )المحكـو 

ويعاقب كؿ مف خرؽ االلتزامات المفروضة عميو بموجب العقوبات التكميمية المتعمقة بالحرماف مف 
ممارسة الوطنية والمدنية والعائمية وكذا العقوبات المتعمقة بالمنع مف ممارسة مينة أو نشاط وكذا 

 مؤسسة واإلقصاء مف الصفقات و عقوبات سحب وتعميؽ أو إلغاء رخصة السياقة عقوبة غمؽ ال
 3أشير إلى  3أو المنع مف استصدار رخصة جديدة وعقوبة سحب جواز السفر بالحبس مف 

 مف قانوف العقوبات.  (6مكرر 16)سنوات وبغرامة مالية طبقا لممادة 
 فيي المنصوص عمييا حصرا في المواد أما العقوبات التكميمية المطبقة عمى الشخص المعنوي

، وتتراوح أفعاؿ األشخاص (3مكرر 18)و (2مكرر الفقرة 18)و (18)و (17)و (1مكرر16)
 واإلشادة بو المعنوية كالشركات التجارية بأنواعيا والمؤسسات المالية والبنوؾ في تشجيع اإلرىاب

مداده بالمعمومات اإلستخبارية  ،وتمويمو بالسالح والعتاد واألمواؿ وتوفير الدعـ الموجيستي لو وا 
والدعائـ التقنية المتطورة، وكذا نقؿ وتأميف بيع وتحصيؿ عائدات والتدريب  االتصاالتوتوفير 

 تبييض األمواؿ لصالح اإلرىابييف والكيانات اإلرىابية. 
 بصفة نيائية  غمؽ المؤسسة ية الواقعة عمى األشخاص المعنويةوتتراوح العقوبات التكميم

تحت إلى المنع مف االستمرار في ممارسة النشاط حتى ولو كاف :(،1مكرر 15مؤقت )المادة  أو
اسـ آخر أو مع مديريف أو أعضاء مجمس إدارة أو مسيريف آخريف، ويترتب عمى ذلؾ تصفية 

أو في واحدة (، 17)المادة حقوؽ الغير حسف النية  أمواؿ الشخص االعتباري مع المحافظة عمى
حؿ الشخص المعنوي أو غمؽ المؤسسة أو فرع مف  -أو أكثر مف العقوبات التكميمية التالية: 

 سنوات  5أو اإلقصاء مف الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز  ،سنوات 5فروعيا لمدة ال تتجاوز 
غير مباشر  نيائيا  أواجتماعية بشكؿ مباشر  أومينية  أنشطةعدة  أوأو المنع مف مزاولة نشاط 

الذي استعمؿ في ارتكاب الجريمة  الشيءسنوات، كما يمكف مصادرة  5مؤقتا لمدة ال تتجاوز  أو
الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال  أو ،اإلدانةنشر وتعميؽ حكـ جواز مع  ،نتج عنيا أو

الذي  أوإلى الجريمة  أدىممارسة النشاط الذي سنوات بحيث تنصب الحراسة عمى  5تتجاوز 
، ىذا وقد ( مف قانوف العقوبات2مكرر الفقرة  18طبقا لنص المادة ) ارتكبت الجريمة بمناسبتو

( عقوبة خرؽ التزامات الحكـ بالعقوبات التكميمية عمى شخص معنوي 3مكرر 18حددت المادة )
 س وبالغرامة، مع إمكانية التصريحفاقي( بالحبتالطبيعي )الممثؿ القانوني أو اال مف طرؼ الشخص

مكرر(  51لمشخص المعنوي عف ىذه الجريمة حسب اشتراطات المادة )بقياـ المسؤولية الجزائية 
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مف قانوف العقوبات ويتعرض في ىذه الحالة الشخص المعنوي إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات 
 مكرر(. 18المنصوص عمييا في المادة )

 المقررة في الجرائم اإلرىابية. المخففة الثالث: األفعال المبررة واألعذار القانونية والظروفالفرع 
 أوال: األفعال المبررة.

وىي حاالت انتفاء الركف الشرعي لمجريمة بناء عمى قيود ترد عمى نص التجريـ تستبعد منو بعض 
ما أمر أو أذف بو عف الغير و ؿ أو األفعاؿ كحاالت الضرورة لمدفاع الشرعي عف النفس أو الما

 ، وتسمى فقيا بأسباب اإلباحة.(1)القانوف
 إذا كاف الفعؿ قد أمر  -نو ال جريمة: أ( مف قانوف العقوبات عمى 39نصت المادة )فقد 

ذا كاف الفعؿ قد دفعت إليو الضرورة الحالة لمدفاع المشروع عف النفس أو عف  أو أذف بو القانوف، وا 
 ممموؾ لمشخص أو لمغير بشرط أف يكوف الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء،الغير أو عف ماؿ 
نو يدخؿ ضمف حاالت الضرورة الحالة لمدفاع أ( مف نفس القانوف عمى 40كما نصت المادة )

سالمة  أوالضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء عمى حياة الشخص  أوالجرح  أوالقتؿ  -المشروع: 
 توابعيا  أوالمسكونة  األماكف أومداخؿ المنازؿ  أوالحيطاف  أولمنع تسمؽ الحواجز  أوجسمو 

لمدفاع عف النفس أو عف الغير ضد  الميؿ، وكذا الفعؿ الذي يرتكب أثناءمنيا  شيءر سك أو
 .مرتكبي السرقات أو النيب بالقوة

كقانوف اإلرىاب تتمثؿ األفعاؿ المبررة فيما أمرت بو تشريعات محاربة اإلرىاب  كافحةفي مجاؿ مو 
وقانوف اإلجراءات الجزائية بالخصوص في بنوده المتضمنة مكافحة اإلرىاب والتخريب العقوبات 

التحري والتحقيؽ وأساليبيا الخاصة والعامة مف تنصت وتسمؿ وتتبع وتعقب وتصوير وتسجيؿ 
عاقة وبريد ودخوؿ حساب  وجمعشيود سماع العامة مف تفتيش واستجواب و  وأساليبيا واعتراض، وا 

والوضع رىف اإليقاؼ لمنظر وكذا كؿ السمطات المخولة لقضاء لألدلة العممية والقرائف المادية 
التحقيؽ وسمطة االتياـ إلى غاية تقديـ المتيميف إلى المحاكـ وتنفيذ العقوبات في حقيـ بعد 

 .إدانتيـ
المتعمؽ  2005فيفري 6المؤرخ في  01-05 قانوفالوتشمؿ األفعاؿ المبررة كذلؾ ما أمر بو 

 15المؤرخ في  06-15بالقانوف  المعدؿ والمتمـتبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب  مف بالوقاية
وتحميؿ واستغالؿ  االستعالـ المالي حوؿ مصدر األمواؿ المشبوىة ووجيتيا ـ،2015فيفري

امميف االقتصادييف واثبات شخصية وتحديد ىوية المتع المعمومات التي ترد إلى الخمية المعنية،
                                                           

 .133، صـ1998العراؽ، سنة بغداد،  ،الفتياف مطبعة، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،أكـر نشأت 1
 . 15، ص1962محمود نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، المطبعة العالمية، القاىرة، ج ـ ع، سنة  -
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وفرض  القياـ بعمميات التجميد والحجزكذا و  ،ـ بعمميات التفتيش والمراقبة الضروريةاوالقي الزبائف
وتحرير التقارير  مف طرؼ الخاضعيف، واإلخطار بالشبيةالحظر عمى تحويؿ األمواؿ أو استبداليا 

اإلجراءات التأديبية مف طرؼ المجنة المصرفية في ومباشرة مفتشي بنؾ الجزائر السرية مف طرؼ 
 .إطار صالحياتيا

 حالة الطوارئ عالفإـ 1992فيفري 09المؤرخ في  44-92المرسـو الرئاسي كما تضمف 
أوامر  ـ المتضمف تمديد حالة الطوارئ1993فيفري  06المؤرخ في  02-93والمرسـو التشريعي 

كاألمر بوضع أي شخص راشد يشكؿ نشاطو خطورة  :مبررةيعد التقيد بيا وتنفيذىا بمثابة أفعاال 
 مني، وتحديدأفي مركز عمى النظاـ واألمف العمومييف أو عمى السير الحسف لممصالح العمومية 

نشاءوالمركبات وتنظيـ نقؿ السمع  األشخاصضبط حرية تنقؿ و   منظمة لغير  إقامةمناطؽ  وا 
الجبرية لكؿ شخص راشد يكوف نشاطو مضر  اإلقامةالوضع تحت و  اإلقامةالمقيميف و المنع مف 

وتعميؽ أوحؿ  بالنظاـ العاـ وتسخير العماؿ ومنع اإلضرابات الفوضوية، واألمر بالتفتيش ليؿ نيار،
المجالس المحمية المنتخبة إذا عطمت أو عرقمت أو عارضت عمؿ السمطات العمومية، و تفويض 

  مف الدولة.أالمحاكـ العسكرية بالجرائـ المرتكبة ضد  وتبميغ الجيش قيادة عمميات استتباب األمف
إحداث الدفاع الشعبي وتحديد ميامو ب عمؽالمت 1987أوت  1المؤرخ في  16-87وتضمف القانوف 
متطمبات  درج تطبيؽ الدفاع الشعبي في إطارمنو عمى أنو:" ين (5المادة ) نصتوتنظيمو والذي 

الدفاع التي تجعؿ الوطف مضطرا لمواجية كؿ تيديد بالعدواف"، وعميو فإف قوات الدفاع الشعبي 
تضطمع في ميداف الدفاع العسكري بمياـ الدفاع اإلقميمي وتشارؾ في الدعـ المتعدد األشكاؿ قوات 

صادية والحيوية الجيش الوطني الشعبي، وتستعمؿ ىذه القوات في ميداف الدفاع عف المراكز االقت
منظـ وفقا لممرسـو التنفيذي  إطارالمشروع في ، وانبثؽ في ظؿ ىذا القانوف مفيـو الدفاع في البالد

( منو عمى انو يقصد بعمؿ الدفاع 2نص في المادة ) ـ والذي1997جانفي  4المؤرخ في  97-04
 تخريبي  أو إرىابيعمؿ  أومنظـ لكؿ عدواف  إطارفي  أوالمشروع عمؿ التصدي بصفة فردية 

نصت المادة و والممتمكات،  األشخاصجنوحي منظـ ضد  أو إجراميبصفة عامة لكؿ عمؿ  أو
 33المادتين  ألحكاميخضع عمل الدفاع المشروع الممارس بصفة فردية ( منو عمى أنو: "3)
   ".من قانون العقوبات 40و
التنفيذي وفقا ألحكاـ المرسـو  مبررة في محاربتو لإلرىاب سمؾ الحرس البمديكما أف أعماؿ  

المتضمف إنشاء سمؾ الشرطة البمدية وتحديد ميامو  ـ1992سبتمبر  22المؤرخ في  93-207
ـ المتضمف إنشاء سمؾ 1996أوت  3المؤرخ في  265-96الممغى والمستبدؿ بالمرسـو وتنظيمو، 

يمكف عند الحاجة تكميؼ ( منو فإنو 3، وطبقا لنص المادة )الحرس البمدي وتحديد ميامو وتنظيمو
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أو استرجاعو وحماية األشخاص والممتمكات  ـ حفظ النظاـ العاـالحرس البمدي بالمساىمة في ميا
وأمف المنشات العمومية وتجييزات المنشات القاعدية، وىي المياـ التي تضع ىذا السمؾ مباشرة في 

  مواجية العصابات اإلرىابية واإلرىابييف. 
كذلؾ مساىمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ عمى األمف العمومي ة قانونا المبرر  األفعاؿومف 

جواف  04المؤرخ في  196-91في إطار حالة الحصار المعمنة بموجب المرسـو الرئاسي 
ـ ومنيا تخويؿ السمطة العسكرية ممارسة مياـ السمطة المدنية في مجاؿ النظاـ العاـ 1991

عتقاؿ اإلداري واإلخضاع لإلقامة الجبرية ورئاسة لجنة رعاية والشرطة بحيث يمكنيا ممارسة اال
النظاـ العاـ المنشئة عمى مستوى كؿ والية والقياـ بالتفتيش في كؿ األوقات ولكؿ األمكنة وتحديد 

ومنع اإلضرابات وتسخير وفرض حظر التجوؿ في أوقات ومناطؽ معينة، تنقؿ األشخاص 
صدار المنشورات المضرة المستخدميف ومنع إقامة األشخاص  المشتبو فييـ ومنع االجتماعات وا 

وتعييف مندوبيات تنفيذية  وحؽ اتخاذ تدابير أو توقيؼ أو حؿ المجالس المحمية المنتخبة باألمف
  . محميا

وىي نفس الحالة بالنسبة لمساىمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ عمى األمف العمومي في  
فيفري  9المؤرخ  44-92بقت اإلشارة إليو بموجب المرسـو الرئاسي كما س إطار حالة الطوارئ

 ـ.1992
أما بالنسبة لمساىمة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ عمى األمف العمومي خارج الحاالت 

 6المؤرخ في  23-91القانوف نص عمييا في محاربة اإلرىاب ف األفعاؿ المبررة إف االستثنائية
، والذي ـ2011فيفري  23المؤرخ في  03-11والمتمـ بموجب األمر ـ المعدؿ 1991ديسمبر 

يمكف استخداـ وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيالتو استجابة منو عمى أنو: " (2)نصت المادة 
بينما نصت المادة األولى مف المرسـو  ،مكافحة اإلرىاب والتخريب -إلى المتطمبات اآلتية:

المتعمؽ باستخداـ وتجنيد الجيش الوطني  (1)ـ2011فريفي 23المؤرخ في  90-11الرئاسي 
والتخريب عمى انو: "تستخدـ وتجند وحدات الجيش الوطني  اإلرىابمكافحة  إطارالشعبي في 

يكمؼ رئيس أركاف الجيش كما والتخريب،  اإلرىابعمميات مكافحة  إطارالشعبي وتشكيالتو في 
دارة وتنسيؽ عمميات م التراب  امتدادكافحة اإلرىاب والتخريب عمى مجموع الوطني الشعبي بقيادة وا 

  ( منو.2طبقا لنص المادة ) الوطني

                                                           

ـ، المتعمؽ باستخداـ وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار 2011فيفري  23المؤرخ في  90-11المرسـو الرئاسي  1 
 .6ـ، ص2011فيفري 23، الصادرة بتاريخ 48، سنة 12ش، عدد مكافحة اإلرىاب والتخريب، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 
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تحت والية األمر  03-11ويكوف العسكرييف المستخدميف في إطار مكافحة اإلرىاب طبقا لمقانوف 
بالقانوف  المتضمف قانوف القضاء العسكري المعدؿ والمتمـ 1971أفريؿ  22المؤرخ في  71-28
ـ 2014أوت  9المؤرخ في  06-14القانوف  ـ، وكذا2018جويمية  29المؤرخ في  18-14

ـ  المتضمف القانوف 2006فيفري  28المؤرخ في  02-06وكذا األمر المتعمؽ بالخدمة الوطنية، 
المؤرخ في  110-76باإلضافة إلى األمر  األساسي العاـ لممستخدميف العسكرييف المعدؿ والمتمـ،

وكذا نظاـ الخدمة في  ـ المتضمف الواجبات العسكرية لممواطنيف الجزائرييف،1976ديسمبر  9
طالؽ النار استخداـولوائح وتنظيمات وكيفيات  الجيش ونظاـ قواعد االشتباؾ   . القوة الفتاكة وا 

 ثانيا: األعذار القانونية.
وىي الحاالت المحددة في القانوف عمى سبيؿ الحصر يترتب عمييا مع قياـ الجريمة والمسؤولية إما 
ما تخفيؼ العقوبة إذا كانت مخففة طبقا لنص المادة  عدـ عقاب المتيـ إذا كانت أعذارا معفية وا 

ال و  ونية منصوص عمييا عمى سبيؿ الحصرالقان األعذار( مف قانوف العقوبات، ومنو فاف 52)
التخفيؼ فيما  أو اإلعفاء إما، سمطتو التقديرية في تقديرىا إعماؿ أومجاؿ لمقاضي في استنتاجيا 

في حكمو  أثرىماوجوبياف حسب نص القانوف وبالتالي يجب عمى القاضي التصريح بيما وترتيب 
 . (1)عكس الظروؼ المخففة المصاحبة لمجريمة والتي تبقى مف سمطة القاضي

 خففة في حقل الجرائم اإلرىابية.أ/ األعذار الم
ـ المتضمف قمع الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ 1995فيقري  23المؤرخ في  11-95لـ ينص األمر 

إرىابية أو تخريبية المعدؿ والمتمـ عمى أية أعذار مخففة تتعمؽ بارتكاب الجرائـ اإلرىابية سواء 
( قد حظر وحـر إنفاذ 8مكرر 87)كمشروع فردي أو جماعي، وكقاعدة عامة نجد أف نص المادة 

السجف المؤقتة  أف تكوف عقوباتال يمكن في كل الحاالت األعذار المخففة بالتأكيد عمى أنو: "
سنة سجنا مؤقتا عندما تكوف العقوبة الصادرة  20 -الصادرة تطبيقا ألحكاـ ىذا األمر أقؿ مف: 

 أفالظاىر قوبة السجف المؤقت"، و بة صادرة عالنصؼ عندما تكوف العقو  -عقوبة السجف المؤبد، 
 2صياغة ىذا النص العقابي تحمؿ اختالال مف حيث أف المقصود بالعقوبة الصادرة في الفقرتيف 

حتى يتسؽ التركيب النصي مع ما قصده المشرع في الفقرة األولى  "المقررة"العقوبة  يى 3و
لجزائي أجاز النزوؿ بعقوبة السجف )...عقوبات السجف المؤقتة الصادرة تطبيقا...( ومنو فالمشرع ا

                                                           

، مقاؿ منشور في مجمة الشريعة تأثير األعذار القانونية عمى الجزاء الجنائي في التشريع الجزائريبف تركي ليمى،  1 
، 2، عدد:7، مجمد:26/12/2018واالقتصاد، جامعة العمـو اإلسالمية األمير عبد القادر بقسنطينة، الجزائر، تاريخ:

 .92-51ص:
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سنة كحد أدنى وكذلؾ النزوؿ إلى النصؼ عندما تكوف العقوبة الصادرة  20المؤبد إلى عقوبة 
 )الصحيح المقررة( عقوبة السجف المؤقت.

 سنة وكانت األفعاؿ المنسوبة إليو 18و 16بيف  الحدث لسف المشتبو فيو وبالنسبة لمحدود الدنيا
ف قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث إذا رأى أف الوقائع إف ذات صمة بجرائـ اإلرىاب والتخريب

تكوف جناية فانو يصدر أمرا باإلحالة أماـ قسـ األحداث لمقر المجمس القضائي المختص ما يعني 
ا حاليمف قانوف اإلجراءات الجزائية ال تشمؿ  249والية محكمة الجنايات بموجب نص المادة  أف

سنة كاممة الذيف ارتكبوا أفعاال إرىابية أو تخريبية بعد صدور القانوف  16محاكمة القصر البالغيف 
 79( و)54ـ المتعمؽ بحماية الطفؿ وبالخصوص المواد )2015جويمية  15المؤرخ في  15-12
كاممة  سنة 18سف الرشد الجزائي ببموغ ( منو 2طبقا لممادة )كما حدد ىذا القانوف ، ( منو2الفقرة

 والعبرة في ذلؾ بتحديد سف الطفؿ الجانح يـو ارتكاب الجريمة.
 وف يخضع القاصر الذي يبمغ سنأ( مف قانوف العقوبات فانو إذا قضي ب50وطبقا لنص المادة )

الحكـ بعقوبة الحبس مف  -سنة لحكـ جزائي فاف العقوبة التي تصدر عميو تكوف: 18إلى  13مف 
 كانت العقوبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أو السجف المؤبد، سنة إذا  20سنوات إلى  10
الحكـ عميو بالحبس لمدة تساوي نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو بيا إذا كاف بالغا في  -

 حالة ماذا كانت العقوبة ىي السجف أو الحبس المؤقت.
الجزائية وال توقع عمى القاصر سنوات محال لممتابعة  10كما ال يكوف القاصر الذي لـ يكمؿ سف 

وىي المنصوص عمييا في  سنة إال تدابير الحماية أو التيذيب 13و 10الذي يتراوح سنو بيف 
 سالؼ الذكر. 12-15( مف القانوف 85المادة )
 اثة سف مرتكب الجريمة اإلرىابية.ف العذر المخفؼ الوحيد الممكف تطبيقو ىو المتعمؽ بحدإومنو ف

أو الشروع فييا وقبؿ بدء المتابعات تبميغ عف الجريمة اإلرىابية بعد انتياء تنفيذىا وفيما يتعمؽ بال
القضائية في حؽ مرتكبييا فإنيا تخفض درجة واحدة إذا ثبت ارتباط المشروع اإلجرامي اإلرىابي 

( مف قانوف العقوبات وىذا 2مكرر 87( والمادة )92مف الدولة طبقا ألحكاـ المادة )أبجناية ضد 
 إلحالة.با

وتخفض كذلؾ بالنسبة لمفاعؿ بدرجة واحدة إذا مكف مف القبض عمى الفاعميف أو الشركاء في نفس 
الجريمة أو في جرائـ أخرى مف نفس النوع ونفس الخطورة وذلؾ بعد بدء المتابعات تبعا لنص 

 ( مف قانوف العقوبات.3الفقرة 92المادة )
( إذا كاف اإلبالغ قد حصؿ بعد 2الفقرة 26المادة )كما تخفض العقوبة درجة واحدة طبقا ألحكاـ 

انتياء التنفيذ أو الشروع فيو وقبؿ بدء المتابعات بالنسبة لمجنايات والجنح المنصوص عمييا في 
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ـ المتضمف قمع جرائـ مخالفة أحكاـ اتفاقية حظر 2003جويمية  19المؤرخ في  09-03القانوف 
نتاج وتخزيف واستعماؿ األسمح  ة الكيميائية وتدمير تمؾ األسمحة.استحداث وا 
مف القبض عمى الفاعميف أو الشركاء في نفس  مكف إذاوتخفض كذلؾ بالنسبة لمفاعؿ درجة واحدة 

 الجريمة أو في جرائـ أخرى مف نفس النوع ونفس الخطورة بعد بدء المتابعات طبقا لممادة 
 سالؼ الذكر. 09-03( مف القانوف 3فقرة 26)

ـ المتعمؽ بمكافحة التيريب 2005وتأ 23المؤرخ في  06-05( مف األمر 28ىذا وتنص المادة )
 المعدؿ والمتمـ عمى انو تخفض العقوبة التي يتعرض ليا مرتكب جرائـ التيريب 
أو مف يشارؾ في ارتكابيا إلى النصؼ إذا ساعد السمطات بعد تحريؾ الدعوى العمومية في 

ذا كانت القبض عمى شخص أو أكثر  مف األشخاص المساىميف أو المستفيديف مف الغش وا 
 سنوات. 10العقوبة المقررة السجف المؤبد تخفض إلى 

ـ المتعمؽ بالوقاية مف 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04( مف القانوف 31كما تنص المادة )
عمى انو تخفض المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف بيا 

العقوبات التي يتعرض ليا مرتكب الجريمة أو شريكو إلى النصؼ إذا مكف بعد تحريؾ الدعوى 
أو الجرائـ األخرى مف نفس  العمومية مف إيقاؼ الفاعؿ األصمي أو الشركاء في نفس الجريمة

المخدرات الطبيعة أو مساوية ليا في الخطورة، وال يخفى عمى أحد مدى ارتباط عصابات التيريب و 
مع الكيانات اإلرىابية وتقاطع مصالحيا، ال بؿ حتى أصبحت التنظيمات اإلرىابية تتاجر في 

 المخدرات وتمارس التيريب بالسالح كمصادر دخؿ وفيرة لصالحيا.
( مف قانوف العقوبات عمى استفادة مرتكب جرائـ القتؿ والجرح 278( و)277ىذا وتنص المواد )

إلى ارتكابيا وقوع ضرب شديد مف  ودفع إذااألعذار المخففة لمعقوبة  والضرب في االستفادة مف
أو تحطيـ مداخؿ المنازؿ  حيطاف أو أسوارثقب  أودفع تسمؽ كاف ذلؾ لغرض  أو األشخاص،حد أ

( المتعمقة 40أو األماكف المسكونة أو ممحقاتيا إذا حدث ذلؾ أثناء النيار، وتطبؽ أحكاـ المادة )
ذا ثبت قياـ العذر بحسب الحاالت المنصوص عمييا بحاالت الضرورة الحالة لمدفاع المشروع ، وا 

مى الوجو المبيف بنص المادة فإف أحكاـ تخفيض العقوبات تكوف ع (278)و (277)في المادتيف 
   .(1)( مف قانوف العقوبات283)

                                                           
الحبس مف  -مف قانوف العقوبات عمى أنو: )إذا ثبت قياـ العذر فتخفض العقوبة عمى الوجو اآلتي:  283تنص المادة   1

الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف إذا  -سنة إلى خمس سنوات إذا تعمؽ األمر بجناية عقوبتيا اإلعداـ أو السجف المؤبد.، 
 الحبس مف شير إلى ثالثة أشير إذا تعمؽ األمر بجنحة(. -خرى،تعمؽ األمر بأية جناية أ
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 اختطاؼأو  احتجاز( مف قانوف العقوبات عمى األعذار المخففة في جنايات 294وتنص المادة )
األشخاص إذا ارتبط ىذا الفعؿ بمشروع إرىابي أو كانت لو بو عالقة مباشرة أو غير مباشرة، طبقا 

، وىي تخص عذر توبة الخاطؼ أو مرتكب الحجز نصت ( مف قانوف العقوبات51ألحكاـ المادة )
 مف يـو االختطاؼ إلنياء الحبس أو الحجز أياـ 10المادة عمى فترات زمنية محددة أقؿ مف 

في  سنوات 5مف جناية السجف إلى جنحة الحبس مف سنتيف إلى ستفادة مف تخفيض العقوبة لال
حاالت وقوع تعذيب عمى الشخص المختطؼ، وتخفض مف ستة أشير إلى سنتيف في حاالت 

ذا انتيى حبس أو جز  االختطاؼ باستعماؿ البزة الرسمية أو االختطاؼ دوف أمر مف السمطات  وا 
كاممة مف يـو االختطاؼ أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبؿ  أياـ 10الرىينة بعد أكثر مف 

سنوات في حاالت  10سنوات إلى  5الشروع في عممية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس مف 
سنوات في جميع الحاالت  5وقوع تعذيب عمى الشخص المختطؼ والى الحبس مف سنتيف إلى 

 .األخرى
العنؼ أو التيديد أو االستدراج فاف الجاني يستفيد مف األعذار  أما إذا كاف االختطاؼ باستعماؿ

 10إلى  5بتخفيض عقوبتو إلى السجف مف المخففة إذا وضع فورا لمحبس أو الحجز أو الخطؼ 
سنوات، أما إذا تعرض المخطوؼ إلى التعذيب أو العنؼ الجنسي أو إذا طالب الخاطؼ بفدية فاف 

ف متراوحا بيف السجف المؤقت لفعؿ الحجز أو االختطاؼ يكو فوري تخفيض العقوبة بعد وضع حد 
 سنة. 20إلى  10مف 

والخاصة بالرحمة التي اتخذتيا السمطة وزكاىا الشعب  الفعالة والمثمرة والتدابير لإلجراءاتوبالنسبة 
 25المؤرخ في  12-95( مف األمر 4نو بموجب نص المادة )إوالوئاـ المدني والسمـ والمصالحة، ف

مرتكب الجرائـ اإلرىابية  المتابعتخفض عقوبة المتضمف تدابير الرحمة: ـ 1995فيفري 
مكرر( مف قانوف العقوبات الذي سمـ نفسو تمقائيا لمسمطات  87المنصوص عمييا بالمادة )

 20إلى  15: إلى السجف المؤقت مف خريبيالمختصة أو أشعرىا بتوقفو عف كؿ نشاط إرىابي أو ت
 10لمدة تتراوح بيف ، وتخفض إلى السجف المؤقت اإلعداـسنة إذا كانت العقوبة المستحقة ىي 

  سنة إذا كانت العقوبة المستحقة ىي السجف المؤبد. 20سنوات و
الوئاـ ـ المتعمؽ باستعادة 1999جويمية  13المؤرخ في  08-99( مف القانوف 27ونصت المادة )

المدني عمى استفادة األشخاص الذيف سبؽ ليـ أف انتموا إلى كيانات إرىابية المذكورة في المادة 
أشير ابتداء مف تاريخ صدور ىذا  3مف قانوف العقوبات والذيف اشعروا في اجؿ  3مكرر 87

ا والذيف القانوف السمطات المختصة بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخريبي وحضروا تمقائيا أمامي
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لـ يسمح ليـ باالستفادة مف نظاـ اإلرجاء ولـ يرتكبوا التقتيؿ الجماعي ولـ يستعمموا متفجرات في 
 أماكف عمومية أو أماكف يتردد عمييا الجميور مف تخفيؼ العقوبات كما يمي: 

سنة عندما يكوف الحد األقصى لمعقوبة التي ينص عمييا القانوف ىي  12السجف لمدة أقصاىا  -
  عداـ أو السجف المؤبد.اإل
سنوات عندما يتجاوز الحد األقصى لمعقوبة التي ينص عمييا القانوف  7السجف لمدة أقصاىا  -

  سنة. 20سنوات ويقؿ عف  10
 10سنوات عندما يساوي الحد األقصى لمعقوبة التي ينص عمييا القانوف  3الحبس لمدة أقصاىا  -

 سنوات.
 كؿ الحاالت األخرى بالنصؼ. يخفؼ الحد األقصى لمعقوبة في -

انتموا إلى  أفالذيف سبؽ  األشخاصعمى استفادة  08-99( مف القانوف 28كما نصت المادة )
والذيف يكونوا قد قبموا مف قانوف العقوبات  3مكرر 87الكيانات المنصوص عمييا بالمادة  إحدى

سنوات  8 أقصاىاجف لمدة الس -مف تخفيؼ العقوبات وفقا لمشروط التالية:  اإلرجاءلموضع رىف 
 -بالسجف المؤبد،  أو باإلعداـلمعقوبة التي ينص عمييا القانوف الحكـ  األقصىعندما يكوف الحد 

 10لمعقوبة التي ينص عمييا القانوف  األقصىسنوات عندما يتجاوز الحد  5 أقصاىاالحبس لمدة 
 .األخرىلحاالت ( في كؿ ا2سنتاف ) أقصاىاالحبس لمدة  -سنة،  20سنوات ويقؿ عف 

فقد شممت استفادة باقي الفئات األخرى التي أشعرت  08-99( مف القانوف 29أما المادة )
ـ 1999جويمية  13في  08-99أشير ابتداء مف تاريخ صدور األمر  6السمطات في اجؿ 

مف تخفيؼ لمعقوبة وفقا لممقاييس بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخريبي وحضروا تمقائيا أماميا 
سنة عندما تكوف العقوبة التي ينص عمييا القانوف الحكـ  20سنة إلى  15السجف لمدة  -التالية: 

سنة عندما تكوف العقوبة التي ينص عمييا القانوف  15سنوات إلى  10السجف مف  -باإلعداـ، 
  األخرى بالنصؼ. ويخفؼ الحد األقصى لمعقوبات في كؿ الحاالتالسجف المؤبد، 
المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ  2006فيفري  27المؤرخ في  01-06( مف األمر 18ونصت المادة )

والمصالحة عمى استفادة كؿ شخص محكـو عميو نيائيا بسبب ارتكابو أو مشاركتو في ارتكاب 
الدعوى المعدؿ والمتمـ وغير معني بإجراءات انقضاء  11-95جرائـ إرىابية بمفيـو القانوف 

طبقا ألحكاـ  العمومية أو العفو المنصوص عمييا بموجب ىذا األمر باستبداؿ العقوبة أو تخفيضيا
سمطة رئيس الجميورية في إصدار العفو وحؽ تخفيض  ـ1996( مف دستور 7الفقرة  91المادة )

 .العقوبة أو استبداليا(
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طبقا  العقوبة أو تخفيضيا استبداؿ نو يستفيد بعد الحكـ النيائي مفأ( عمى 19بينما نصت المادة )
كؿ شخص محؿ بحث بسبب ارتكابو أو مشاركتو في  ـ1996( مف دستور 7الفقرة 91لممادة )

ارتكاب فعؿ أو أكثر مف الجرائـ اإلرىابية المنصوص عمييا في قانوف العقوبات ويكوف غير معني 
 .(01-06بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عمييا بموجب ىذا األمر )

 الجرائم اإلرىابية. ب/ األعذار المعفية أو المانعة من العقاب في حقل
وىي الحاالت المحددة حصرا مف طرؼ المشرع الجزائي والتي ترتب منع إيقاع العقوبة وبالتبعية 

 األسباب، وتتراوح (1)الفاعؿ لمجريمة وثبوت قياـ مسؤوليتو الجزائية عنيا ارتكابتنفيذىا بالرغـ مف 
تحفيز الجاني عمى عدـ إكماؿ كذا و  واألسريةلذلؾ بيف ضرورات الحفاظ عمى الروابط االجتماعية 

  مشروعو اإلجرامي أو تحفيز مجموعة المساىميف أو الشركاء في الجريمة عمى إفشاءىا لمسمطات. 
ـ المتعمؽ 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92( مف المرسـو التشريعي 40وقد نصت المادة )

تاريخ صدور ىذا المرسـو  بمكافحة اإلرىاب، بأنو ال يتابع قضائيا خالؿ شيريف ابتداء مف
ف انتمى إلى إحدى المنظمات أو الكيانات اإلرىابية ولـ يرتكب جرائـ أدت ا  التشريعي مف سبؽ و 

شعر السمطات بمغادرتو تمؾ المنظمة وبتوقفو عف كؿ أو  ،إلى وفاة شخص أو إصابتو بعجز دائـ
قصر  باعتبارنشاط، والحاؿ أف ىذا الترتيب القانوني بيذا الشكؿ لف يؤدي غرضو المنتظر منو 

المنزويف في  الكيانات اإلرىابية عناصرالمدة المحدد لمتوبة وكذلؾ صعوبة أو استحالة معرفة 
القضائية، واألثر السمبي ليذا النص يتمثؿ في تكريس  بيذا التدبير المعفي مف المتابعة الجباؿ

شعور بيف العناصر اإلرىابية التي تتوفر فييا مثؿ ىذه الشروط بصد باب التوبة والرجوع إلى 
المجتمع في وجو مف أراد االستجابة لمتدبير وانقضت مدة النافذة الزمنية المحددة مما يدفعو 

 . ابيةاإلرىلالنغماس أكثر في عالـ الجريمة 
( مف قانوف العقوبات عمى أنو يعفى مف العقوبة المقررة كؿ مف يبمغ السمطات 92وتنص المادة )

اإلدارية أو القضائية عف جناية أو جنحة ضد أمف الدولة قبؿ البدء في تنفيذىا أو الشروع فييا، 
األوؿ لمتضمف  واعتبارا أف الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية منصوص عنيا في الفصؿ

( يطبؽ عمييا، إال أف كيفية اإلبالغ وتعامؿ 92مف الدولة فاف نص المادة )أالجنايات والجنح ضد 
السمطة اإلدارية أو القضائية مع محتوى اإلبالغ وطريقة االستجابة لو تبقى مبيمة في ظؿ عدـ 

في مركزه القانوني كشاىد، وجود إطار قانوني يحكـ اإلبالغ، إال أف المستقر عميو أف المبمغ يعامؿ 
ىو ما حاوؿ المشرع الجزائي و وفي ىذا النوع مف الجرائـ فإنو تقـو ضرورات أكيدة لحماية الشيود 

                                                           
، مرجع سابؽ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي في قانون العقوبات دراسة تحميمية وتأصيميةمصطفى الجوىري،   1
 .300ص
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ـ المعدؿ والمتمـ لقانوف 2015جويمية  23المؤرخ في  15-02تداركو متأخرا جدا بواسطة األمر 
ف قانوف مكافحة اإلرىاب سنة كاممة عمى س 23اإلجراءات الجزائية أي بعد مرور أكثر مف 

 19كرر 65ـ( وذلؾ بإدراج المواد مف 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92)المرسـو التشريعي 
 والمتعمقة بحماية الشيود والخبراء والضحايا. 28مكرر 65

مف ىذه المادة والتي أعفت مف العقوبة كؿ عضو في  4وىي نفس المالحظات مع نص الفقرة 
فييا قيادة أو يقـو فييا بأي عمؿ أو ميمة وانسحب منيا بمجرد صدور  عصابة مسمحة لـ يتوؿ

 أوؿ إنذار لو مف السمطات العسكرية أو المدنية أو سمموا أنفسيـ إلييا.
( مف قانوف العقوبات عمى أف يستفيد مف العذر المعفي وفقا لمشروط 179كما نصت المادة )
( مف قانوف العقوبات مف يقـو مف الجناة بالكشؼ لمسمطات عف االتفاؽ 52المقررة في المادة )

 الذي تـ  أو عف وجود الجمعية وذلؾ قبؿ أي شروع في الجناية موضوع الجمعية 
" في ىذه المادة الجمعيةوصؼ " استعماؿدء في التحقيؽ، وقد أخفؽ المشرع في أو االتفاؽ وقبؿ الب

 12المؤرخ في  06-12عمى أساس أف مصطمح "الجمعية" مصطمح قانوني مصدره القانوف 
ألنو الوصؼ ف األصح ىو استعماؿ مصطمح "عصابة" أـ المتعمؽ بالجمعيات، و 2012جانفي 

 المناسب في عالـ الجريمة.  االصطالحي
( مف قانوف العقوبات 199ف المادة )إوفي جرائـ تزوير النقود أو السندات أو األوراؽ المالية ف

حد مرتكبي جنايات تزوير النقود واألوراؽ المالية الرسمية مف العذر المعفي إذا أتنص عمى استفادة 
قاـ بإخبار السمطات أو كشؼ ليا عف شخصية الجناة قبؿ إتماـ الجريمة وقبؿ البدء في أي إجراء 
مف إجراءات التحقيؽ فييا أو سيؿ القبض عمى الجناة اآلخريف حتى بعد بدء التحقيؽ، وتطبؽ 

استعماؿ  أوفي حالة جناية تقميد خاتـ الدولة  اإلجراءاتالمعفية مف العقاب بنفس  نفس األعذار
  .مف قانوف العقوبات (205نص المادة )بخاتـ مقمد الواردة 

نو ينتفع مف العذر المعفي ويعفى مف العقوبة أ( مف قانوف العقوبات عمى 404ىذا ونصت المادة )
قة باليدـ والتخريب واألضرار التي تنتج عف تحويؿ اتجاه ات المتعميالذيف يرتكبوف الجنا األشخاص

( مف قانوف العقوبات إذا اخبروا بيا 402( و)401( و)400) :وسائؿ النقؿ المنوه بيا بنص المواد
السمطات العمومية وكشفوا ليا عف مرتكبييا وذلؾ قبؿ إتماميا وقبؿ اتخاذ أية إجراءات جزائية في 

 القبض غمى غيرىـ مف الجناة حتى ولو بدأت تمؾ اإلجراءات.نيا أو إذا مكنوا مف أش
المتضمف قمع جرائـ  2003جويمية  19المؤرخ في  09-03( مف القانوف 26ونصت المادة )

نتاج وتخزيف واستعماؿ األسمحة الكيميائية وتدمير تمؾ  مخالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث وا 
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إلدارية أو القضائية قبؿ البدء في تنفيذ أو الشروع في عمى إعفاء كؿ مف يبمغ السمطات ا ،األسمحة
 تنفي الجنايات والجنح المنصوص عمييا في ىذا القانوف.

المتعمؽ بالوقاية مف  ـ2004ديسمبر  25المؤرخ في  08-04( مف القانوف 30ونصت المادة )
مف العقوبة  إعفاء عمى ،المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا

منصوص عمييا في ىذا القانوف  القضائية بكؿ جريمة أوكؿ مف يبمغ السمطات اإلدارية ل المقررة
 .قبؿ البدء في تنفيذىا أو الشروع فييا

المتعمؽ بمكافحة التيريب ـ 2005أوت  23المؤرخ  06-05( مف األمر 27بينما نصت المادة )
المتابعة كؿ مف أعمـ السمطات العمومية عف جرائـ التيريب نو يعفى مف أالمعدؿ والمتمـ، عمى 

، والثابت مف خالؿ نص ىذه المادة اإلشارة إلى اإلعفاء مف قبؿ ارتكابيا أو محاولة ارتكابيا
المتابعة وليس اإلعفاء مف العقوبة، ما يعني غؿ يد النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ عف طريؽ 

ى العمومية، مما يتعارض مع مبدأ أف الدعوى العمومية حؽ االدعاء المدني مف تحريؾ الدعو 
طبقا  لممجتمع في القصاص مف المجـر المفوض لمممارسة بواسطة النيابة العامة وقضاء التحقيؽ

وماداـ ليس لمنيابة العامة الحؽ في  ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية (72و) (29لنص المادة )
يكيا فالواضح مف صياغة ىذا النص أف المقصود مف التصرؼ في الدعوى العمومية بعد تحر 

أصال في حؽ الشخص الذي أعمـ السمطات  اإلعفاء مف المتابعة ىو عدـ تحريؾ الدعوى العمومية
وبالتالي فجية الحكـ كجية صاحبة الوالية واالختصاص الحصري  مع إمكانية تبوءه لمركز الشاىد،

ال يمكنيا أف ( مف قانوف العقوبات 52نص المادة )في إصدار أحكاـ اإلعفاء مف العقوبة طبقا ل
  تتصؿ بممؼ المعني بنص ىذه المادة ما يشكؿ خروجا عف القاعدة العامة لإلعفاء مف العقاب. 

( مف قانوف العقوبات عمى إعفاء أقارب أو أصيار لغاية الدرجة الثالثة مرتكب 91وتنص المادة )
أو التجسس أو غيرىا  دارية أو القضائية بجرائـ الخيانةغ السمطات العسكرية أو اإلميجريمة عدـ تب

وكذا الشريؾ الذي يرتكب أفعاؿ  مف النشاطات الضارة بالدفاع الوطني وقت الحرب أو وقت السمـ،
خفاء مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمف الدولة سكاف وا  أو حمؿ مراسالتيـ، باإلضافة إلى  تمويف وا 

مف يخفي مع عممو األشياء أو األدوات أو الوثائؽ أو المواد التي استعممت أو كانت ستستعمؿ في 
 .مف الدولةأجرائـ ضد  ارتكاب

( مف قانوف العقوبات عمى إعفاء كؿ مف تقدـ مف تمقاء نفسو لإلدالء 3الفقرة 182ونصت المادة )
قضاء أو الشرطة حتى واف تأخر في ذلؾ لصالح متيـ محبوس احتياطيا بشيادتو أماـ سمطات ال

 تو. ءعميو في جناية أو جنحة يعمـ ببراأو محكـو 
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 األمرنو صدر إ( مف قانوف العقوبات ف92( و)52ووفقا لمقواعد المشترطة في نص المادتيف )
الذي حدد تدابير الرحمة  (1)ـ المتضمف تدابير الرحمة1995فيفري  25المؤرخ في  95-12

و التخريب  اإلرىابالمتابعيف بجرائـ  األشخاصوكذلؾ القواعد والشروط والكيفيات المطبقة عمى 
 ،تخريبي أو إرىابيبتوقفيـ عف كؿ نشاط  وأشعروىاتمقائيا لمسمطات المختصة  أنفسيـوالذيف سمموا 

جماعة  أوتنظيـ  أومى إلى جمعية انت أف( منو بعدـ متابعة مف سبؽ 3( و)2وقد نصت المادتيف )
مكرر(  87بمفيـو المادة ) إرىابيةال يكوف قد ارتكب جريمة  أفبشرط  إرىابية قضائيامنظمة  أو

 مست بالسالمة المعنوية  أوسببت لو عجزا دائما  أوإلى مقتؿ شخص  أدتمف قانوف العقوبات 
( منو بعدـ متابعة 3المادة ) أقرتخاصة، كما  أوعمومية  أمالكاخربت  أوالجسدية لممواطنيف  أو

  وقاـ بتسميميا تمقائيا لمسمطات. أخرىوسائؿ مادية  أومتفجرات  أو أسمحةقضائيا مف يكوف حائزا 
التخريب والذيف و  ( مف قانوف الرحمة األشخاص المتابعيف بجرائـ اإلرىاب5كما لـ تقصي المادة )

 ة وأشعروىا بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخريبيسمموا أنفسيـ تمقائيا لمسمطات المختص
  االستفادة مف تدابير العفو المنصوص عمييا دستوريا.

ف إـ المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني ف1999جويمية  13المؤرخ في  08-99أما بالنسبة لمقانوف 
األشخاص المورطيف نو يستفيد مف اإلعفاء مف المتابعات القضائية أعمى ( منو نصت 2المادة )

والمتورطيف في أعماؿ اإلرىاب والتخريب الذيف يعبروف عف إرادتيـ في التوقؼ بكؿ وعي عف 
نو ال يتابع قضائيا مف سبؽ أف انتمى إلى أمنو عمى  (3) ادةنشاطاتيـ اإلجرامية، إذ نصت الم

انوف ( مف ق3مكرر 87إحدى المنظمات داخؿ الوطف أو خارجو المذكورة في نص المادة )
مكرر(  87جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة ) أيةيشارؾ في  أوالعقوبات ولـ يرتكب 
لـ يستعمؿ  أوأدت إلى قتؿ شخص أو سببت لو عجزا دائما أو اغتصابا  مف قانوف العقوبات

 6جؿ أيتردد عمييا الجميور والذي يكوف قد اشعر في  أماكف أومتفجرات في أماكف عمومية 
  إرىابيمف تاريخ صدور ىذا القانوف السمطات المختصة بتوقفو عف كؿ نشاط  ابتداء أشير

وضمف نفس الشروط السابقة أقرت المادة  ىذه السمطات المختصة، أماـتخريبي وحضر تمقائيا  أو
( منو عمى انو لف يتابع الشخص الذي كاف حائزا أسمحة أو متفجرات أو وسائؿ مادية أخرى 4)

الواضح أف نص ىذه المادة جاء عمى أنقاض نو مف إوالحاؿ ف وسمميا تمقائيا لمسمطات المختصة،
ـ ومعالجو أوجو 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92( مف المرسـو التشريعي 40المادة )

                                                           
، سنة 11ـ المتضمف تدابير الرحمة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد 1995فيفري  25المؤرخ في  12-95أمر  1

 .10ـ، ص1995مارس  1، الصادرة بتاريخ 32
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إال أنو مف المالحظ أف ىذه التدابير جاءت بعد مساع حميدة ومحادثات بيف الجيش  القصور فييا،
 .وبعض التنظيمات المسمحة التي أبدت رغبة في الرجوع إلى المجتمع والدخوؿ في السمـ

المؤقت لممتابعات  ؿالتأجيوالمتمثمة في  وابتكر المشرع الجزائري حالة الوضع رىن اإلرجاء
التاـ مف االستقامة الكاممة لمشخص الخاضع ليا وفقا لما  التأكدالقضائية خالؿ فترة معينة بغرض 

، ويستفيد مف ىذا (1)ـ1999جويمية  13الصادر في  08-99( مف القانوف 6نصت عميو المادة )
الكيانات  إحدىف انتموا إلى أالذيف سبؽ و  األشخاص ( مف ىذا القانوف7طبقا لنص المادة ) التدبير

شعروا السمطات المختصة أابتداء مف تاريخ صدور ىذا القانوف  أشير 6جؿ أوالذيف في  اإلرىابية
ىذا   أفجماعيا، والواضح  أوفرديا  أمامياتخريبي وحضروا تمقائيا  أو إرىابيبتوقفيـ عف كؿ نشاط 

ادثات مع الجيش عمى االستسالـ، قد وضع الستيعاب الكيانات التي لـ تشارؾ في المحالنص 
وكذا الكيانات اإلرىابية التي كانت تنتظر ما سيؤوؿ إليو الوضع مع المستفيديف مف أحكاـ المواد 

( مف ىذا القانوف ومدى جدية السمطات في االلتزاـ بوعودىا، ووضع المشرع استثناءا 4( و)3)
 جرائـ القتؿ  ارتكابوا أو شاركوا في عمى فئة اإلرىابييف الذيف ارتكبباإلقصاء مف االستفادة 

 أو التقتيؿ الجماعي أو االعتداء بالمتفجرات في أماكف عمومية أو أماكف يتردد عمييا الجميور 
( أشير فقط ابتداء مف تاريخ صدور 3، كما يستفيد مف تدبير اإلرجاء لمدة )أو جرائـ االغتصاب

( مف قانوف العقوبات 3مكرر 87ىذا القانوف المنتميف لمكيانات اإلرىابية المحددة في نص المادة )
الذيف أشعروا العمومية  األماكفلـ يرتكبوا التقتيؿ الجماعي ولـ يستعمموا المتفجرات في والذيف 
وتمقائيا السمطات المختصة بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخريبي وحضروا أماـ جماعيا 

السمطات والذيف يكوف قد سمح ليـ بالمشاركة تحت سمطة الدولة بالمشاركة في محاربة اإلرىاب، 
واشترطت المادة عمى الراغبيف في االستفادة مف ىذا التدبير أف يقوموا بالتصريح عمى األسمحة 

 النشاطات اإلرىابية التيعماؿ و والوسائؿ المادية التي يحوزونيا و التصريح كذلؾ باأل والمتفجرات
ارتكبوىا أو شاركوا في ارتكابيا، والواضح مف نص ىذه المادة أف الفئة المعنية ىي العناصر 
اإلرىابية غير القيادية مف فئة المقاتميف األدنى رتب في التنظيـ اإلرىابي وغرض المشرع مف ىذا 

أشير فقط( وفتح باب المشاركة في محاربة اإلرىابييف  3التدبير بتقصير مدة االلتحاؽ باإلرجاء )
اآلخريف الرافضيف لتدابير الرحمة وتدابير الوئاـ المدني خمؽ تمممؿ ودفع ىؤالء لمضغط أو التمرد 

   عودة إلى المجتمع. عمى قياداتيـ اإلرىابية ومطالبتيا بالتعجيؿ لالستفادة مف التدابير التشجيعية لم

                                                           
 13، الصادرة بتاريخ 36، سنة 46المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، الجريدة الرسمية ؿ ج ج دش، عدد  08-99القانوف  1

 .3ـ، ص1999جويمية 
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نفاذ القانوف  والثابت أف المشرع يكوف قد خالؼ أحكاـ الدستور التي تمـز بوضع وسائؿ اإلكراه وا 
 ،سمح لمتائبيف بالمشاركة في محاربة اإلرىاب لماتحت سمطة الدولة وأعوانيا وأسالكيا النظامية 

الكتمة ، كما لـ نجد ضمف كافال تفوض ألي التي  مستمدة مف سيادتيا ف سمطة قوة الدولةأل
كاختصاص أو والية صالحيات تفويض ىذه المكنة لممشرع  أوما يسمح بمنح  الدستورية الوطنية
فيما يتعمؽ بيذا السماح وبالخصوص  ـ1996ب خرؽ المشرع ألحكاـ دستور األمر الذي يرت

 .منو (74و 28و 26و 1فقرة9)المواد: 
نو يجوز أكخروج عف القواعد العامة لإلعفاء عمى  08-99( مف القانوف 38كما نصت المادة )

 إرىابيلألشخاص الذيف حضروا تمقائيا أماـ السمطات المختصة وأشعروىا بتوقفيـ عف كؿ نشاط 
 تخريبي قبؿ تاريخ صدور ىذا القانوف والذيف ىـ متيموف محكـو عمييـ سواء كانوا مسجونيف  أو
مف  إما اإلرجاءتوافرت فييـ شروط االستفادة مف الوضع رىف  إفيستفيدوا  أفغير مسجونيف  أو

تنفيذ العقوبة حسب الحالة بغض النظر عف كؿ حكـ مخالؼ ويكونوف  تأجيؿمف  أو اإلفراج
أف المعنييف بيذا التدبير ىـ فئة أخرى مف ، والبيف مف نص ىذه المادة اإلرجاءخاضعيف لنظاـ 

بدوا رغبتيـ في التخمي أ أنيـ إالى تسميـ أنفسيـ وأسمحتيـ اإلرىابييف لـ تتحادث معو السمطات عم
جويمية  13في  08-99قبؿ صدور القانوف شعروا السمطات بذلؾ أعف األعماؿ اإلرىابية و 

 وصدرت في حقيـ عقوبات جزائية نافذة وىـ بصدد تنفيذىا، سابقا أنيـ حوكموا  إال ،ـ1999
بما أف مركز االتياـ الزالت قائمة  في حالة فرار أو غيابغيابيا وىـ وأدينوا يكونوا قد حوكموا  أو

ىذه التدابير لتشمؿ اكبر عدد ممكف مف ، ويبتغي المشرع توسيع دائرة المستفيديف مف حسب النص
، كما تجدر اإلشارة إلى النظاـ المتبع في لقانوف الراغبيف في ترؾ اإلرىاب وااللتحاؽ بالوئاـ المدني

فو الرئاسي منو إلى تدابير اإلعفاء مف العقوبة إال أنو يختمؼ عنو في ىو أقرب إلى الع 99-08
أف شمؿ حتى فئة المحكـو عمييـ نيائيا وىو ما يضعو في مصؼ القوانيف ذات الخمفية السياسية 

، القائمة عمى التفاوض والتنازالت وليس عمى المبادئ القانونية الناظمة لمتشريعات الجزائية البحتة
المتضمف  12-95المتضمف تدابير الوئاـ المدني أحكاـ األمر  08-99القانوف  ىذا وقد ألغى

 تدابير الرحمة السالؼ الذكر.
المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ  (1)ـ2006فيفري  27المؤرخ في  01-06أما بالنسبة لألمر 
عمى انقضاء الدعوى العمومية في حؽ كؿ شخص  ( منو4فقد نصت المواد ) والمصالحة الوطنية

 87مكرر( إلى ) 87ارتكب فعال أو أكثر مف األفعاؿ الواردة في قانوف العقوبات بنص المواد مف )
                                                           

، 34، السنة 11ـ المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، العدد 2006فيري  27المؤرخ في  01-06األمر  1
 . 3ـ، ص2006فيفري  28الصادرة بتاريخ 
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جانفي  13الفترة الممتدة  أثناء ( أو كاف شريكا فييا وسمـ نفسو إلى السمطات المختصة10مكرر
( منو عمى أنو: تنقضي الدعوى 5ادة )كما نصت الم ،01-06تاريخ نشر األمر ـ و 2000

 01-06أشير ابتداء مف تاريخ نشر األمر  6يقـو في أجؿ أقصاه  العمومية في حؽ كؿ شخص
في الجريدة الرسمية بالمثوؿ طوعا أماـ السمطات المختصة والكؼ عف ارتكاب الجرائـ اإلرىابية 

ف يسمـ ما يحوزه مف أسمحة المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات وا 11-95المحددة في األمر 
 .ومتفجرات وكؿ وسيمة أخرى

الدعوى العمومية في حؽ كؿ شخص محؿ بحث داخؿ الوطف  انقضاء( فنصت عمى 6أما المادة )
المنصوص عمييا في قانوف  اإلرىابيةاشتراكو في ارتكاب الجرائـ  أوخارجو، بسبب ارتكابو  أو

أشير ابتداء مف تاريخ نشر األمر  6جؿ أقصاه أالعقوبات يمثؿ طوعا أماـ السمطات المختصة في 
في الجريدة الرسمية ويصرح بوضع حد لنشاطاتو، كما تنقضي الدعوى العمومية في حؽ  06-01

تشجعييا أو تمويميا بأية  كؿ مف ارتكب أو شارؾ في ارتكاب جرائـ اإلشادة باألفعاؿ اإلرىابية أو
وثائؽ أو المطبوعات أو التسجيالت بحسب وكذا مف قاـ عمدا بإعادة طبع أو نشر ال وسيمة كانت

 .( مف األمر7مقتضيات المادة )
واف اختمفت  08-99( مف القانوف 38فيي نظير المادة ) 01-06األمر( مف ىذا 8المادة ) أما

 الصياغة بحيث نصت عمى انقضاء الدعوى العمومية في حؽ كؿ شخص محكـو عميو غيابيا 
المعدؿ والمتمـ  11-95جرائـ إرىابية بمفيـو القانوف  ارتكابوب بأو وفقا إلجراءات التخمؼ بس

 أشير ابتداء مف تاريخ 6لقانوف العقوبات يمثؿ طوعا أماـ السمطات المختصة في اجؿ أقصاه 
، كما تنقضي الدعوى العمومية نشر ىذا األمر في الجريدة الرسمية واف يصرح بوضع حد لنشاطو

 إرىابيةاشتراكو في جرائـ  أوفي حؽ كؿ شخص محبوس وغير محكـو عميو نيائيا بسب ارتكابو 
  .01-06األمر ( مف 9بمفيـو قانوف العقوبات وفقا لنص المادة )

جرائيا  في مرحمة التحقيؽ  اإلجراءإذا كاف  -1عمى أنو:  01-06 األمر( مف 15نصت المادة ) وا 
مف المتابعة القضائية،  اإلعفاءاالبتدائي )عمى مستوى الضبطية القضائية( يقرر وكيؿ الجميورية 

ذا -2  أمر  إصدارموضوع تحقيؽ قضائي يجب عمى الجية القضائية لمتحقيؽ  األفعاؿكانت  وا 
قيد في الجدوؿ  أو تأجيؿكانت القضية موضوع  إذا -3لعمومية، قرار يحكـ بانقضاء الدعوى ا أو
الجيات القضائية لمحكـ يعرض الممؼ بطمب مف النيابة العامة عمى غرفة االتياـ  أماـمداولة  أو

عمى الطعف  أعاله 3وتطبؽ القواعد المنصوص عمييا في الحالة  -4التي تقرر انقضاء الدعوى، 
القرارات تكوف النيابة  أو األحكاـ أووفي حالة تعدد المتابعات  المحكمة العميا، أماـبالنقض 

 المختصة ىي النيابة الموجود في دائرة اختصاصيا المكاف الذي مثؿ فيو الشخص.
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المنصوص عمييا  لألحكاـالعفو طبقا حؽ االستفادة مف  األمرمف ىذا  (17)و (16)المواد  وأقرت
، مع إرىابية أعماؿمشاركتيـ في  أولصالح المحكـو عمييـ نيائيا بسبب ارتكابيـ في الدستور 

 األماكفمف استعمؿ المتفجرات في  أومنتيكي الحرمات  أواستثناء مرتكبي المجازر الجماعية 
العمومية أو شارؾ فييا أو حرض عمى إتيانيا، كما يستفيد مف العفو مرتكبي الجرائـ الواردة في 

  ( مف قانوف العقوبات. 5مكرر 87( و)4مكرر 87المادتيف )
حاالت المتعمؽ بالمتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني في شقو  08-99ىذا ولمعالجة أثار تنفيذ القانوف 

 فقد أقرت المادة  08-99( مف القانوف 4( و)3اإلعفاء المنصوص عمييا في المادتيف )
 .الطابع النيائي لإلعفاء مف المتابعة 01-06مف األمر  (2الفقرة 21)

الدعوى العمومية وتكريس نية الدولة  بانقضاءالمتعمقة  01-06ولضماف تنفيذ مقتضيات األمر 
( منو عمى العودة الفورية 11اتجاه وضع حد نيائي لممحنة التي مرت بيا البالد أقرت المادة )

الفاريف إلى بيوتيـ فور استكماؿ الشكميات المنصوص عمييا لممستفيديف و المحبوسيف والمتابعيف 
 في األمر. 
 ( مف ىذا األمر فقد نصت عمى أنو ال يجوز الشروع في أية متابعة بصورة فردية 45أما المادة )

أو جماعية في حؽ أفراد قوى الدفاع واألمف لمجميورية بجميع أسالكيا بسبب أعماؿ نفذت مف 
ممتمكات ونجدة األمة والحفاظ عمى مؤسسات الجميورية، ويجب عمى اجؿ حماية األشخاص وال

 الجية القضائية المختصة التصريح بعدـ قبوؿ كؿ إبالغ أو شكوى.
 الظروف المخففة المقررة في الجرائم اإلرىابية: ج/

السمطة التقديرية في  اإلرىابييفوىي الحاالت التي تمتمؾ فييا المحكمة المختصة في محاكمة 
ما حصمت مف  إذاالمقرر والمنصوص عميو قانونا  األدنىالنزوؿ بالعقوبة المحكـو بيا دوف الحد 

ظروؼ مخففة لمعقوبة لصالح المتيـ، وترؾ األمر لمقاضي حيثيات القضية ومالبساتيا وجود 
اليا ومالبساتيا ودوافع إعماال لمرأفة والرفؽ سمطة استنباطيا مف خالؿ تحميؿ ظروؼ الجريمة وأحو 

 مرتكبييا. 
 اإلرىابيةوبالتحقيؽ في قانوف العقوبات الجزائري ال نجد أنو نص عمى ظروؼ مخففة في الجرائـ 

في كؿ ( ال يمكف لمقاضي النزوؿ تحتو 7مكرر 87بموجب نص المادة ) أدنىوضع حدا  ونأ إال
 الحاالت.
العقوبات تعد قيدا عمى تطبيؽ الظروؼ المخففة ( مف قانوف 7مكرر 87ف المادة )إوبالتالي ف

وما يمييا مف القسـ الثاني المتعمؽ بالظروؼ المخففة مف الفصؿ الثالث  53المحددة في المواد 
، ويمكف تفيـ توجو المشرع في ىذا الشأف العتبارات تتعمؽ بكوف أف المتضمف شخصية العقوبة
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لتنظيـ والتنسيؽ والتنفيذ المحكـ، وتتحد فييا عناصر الجريمة اإلرىابية مستمرة وأساسيا التخطيط وا
واقتناع الفاعؿ بما يرتكبو مما يجعؿ مف مجاؿ  التحريض واالختيار والترصد وسبؽ اإلصرار

 تطبيؽ الظروؼ المخففة مغمقا.
 رأي الباحث:*
المشرع الجزائري في مواجية  إدراكو مف خالؿ تحميؿ ىذا المبحث الخاص بمنيجما يمكف  -

طبقية وذات مستويات  لمنظومة قانونية متعددة المداخؿ والفواعؿ استعمالوالجريمة اإلرىابية ىو 
متباينة يتضح مف خالؿ عمميا تدخؿ السمطة السياسية في تحديد مسار وتواتر توجو التشدد 

 ،توازي مع قوانيف التسامح السياسيةاإلرىابية بمسايرة قانوف العقوبات بالفي قمع الجريمة  والتسامح
عذار مع منح السمطة التنفيذية ممثمة بالنيابة العامة صالحيات واسعة في مجاؿ اإلعفاء وتقدير األ

إنفاذ ىذه تقدير قابمية  أصيؿالدعوى العمومية عمى حساب سمطة قضاء الحكـ الذي يعد  وانقضاء
نجد القانوف الجنائي وبالخصوص قانوف  إذ، الظروؼ وترؾ لو مجاؿ التشديد فقطاألعذار و 

الخاص بمكافحة اإلرىاب والتخريب  03-92المرسـو العقوبات قد اتخذ منيجا متشددا منذ صدور 
في قمع الجريمة المعدؿ والمتمـ  11-95إلى غاية إدماجو في قانوف العقوبات بموجب األمر 

المتضمف تدابير الرحمة وكذا  12-95 باألمراإلرىابية، بينما تدخمت القوانيف السياسية ممثمة 
المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ السمـ  01-06 واألمرالمتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني  08-99القانوف 

والمصالحة الوطنية بوضع آليات موازية لمعمؿ القضائي تسمح بانتقاء مف يحصؿ عمى العفو ومف 
  يحوؿ إلى القضاء.

اإلرىابية قبؿ المشرع الجزائي الجزائري ال يميز بيف االعتراؼ واإلخبار واإلبالغ في الجريمة 
اإلرىابي وبعده، إذ أف الجاني أو المشارؾ أو المساىـ في الجريمة أف اكتشاؼ السمطات لممشروع 

السمطات لمجريمة  اكتشاؼف حصؿ اإلبالغ بعد ا  قاـ بإبالغ السمطات فاف ذلؾ يعد إخبارا، أما و 
شعارىا بالتوقؼ عف العمؿ اإلرىابي ف ذلؾ يعد اعترافاإاإلرىابية ف ، أما الحضور أماـ السمطات وا 

فيو مف الصعوبة بمكاف لمتصور، وما ىذه اإلجراءات إال تحريضا لمعناصر اإلرىابية عمى الفرار 
مف تقدير الجية التي مثؿ  مف الكيانات المجرمة و يبقى تقدير الحضور أماـ السمطة أو إشعارىا

 أماميا أو أشعرىا اإلرىابي التائب وال يوجد إطار قانوني يحكميا.
وأحسف دليؿ عمى تفرد السمطة التنفيذية بإعماؿ التواتر بيف النصوص القانونية الردعية والنصوص 

-06مف األمر  (45و) (20( و)19( و)18( و)17و) (16) واد:القانونية السياسية ىو نص الم
المتضمنة إجراءات العفو واستبداؿ العقوبات المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية  01

الفضفاض ( 24، وكذا نص المادة )واإلجراءات الرامية إلى تعزيز التماسؾ الوطني وتخفيضيا
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أو  الذي ترؾ المجاؿ مفتوحا عمى مصراعيو لمدولة دوف تحديد الصالحيات أو االختصاصات
في إطار القوانيف اإلجراءات المطموبة كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ  التخاذ المخولة في الدولة الجية

مف أحكاـ  استفادواجؿ رفع كؿ عائؽ إداري يواجيو األشخاص الذيف أوالتنظيمات المعموؿ بيا مف 
إذ أف عدـ ربط ىذه اإلجراءات بفترة زمنية محدودة يترؾ  ،المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني القانوف

المجاؿ مفتوحا لمسمطة التنفيذية ومف ورائيا السمطة السياسية لمتفرد وحدىا بتنفيذ مقتضيات قوانيف 
الرحمة حسب أىوائيا دونما رقابة تذكر ويتبيف ذلؾ مف خالؿ تستر ىذه السمطة مف وراء االستفتاء 

أو حظر عرضيا عمى المحكمة  يف السياسية مع عرقمة أو معارضةنالشعبي عمى ىذه القوا
 .توافقيا مع الدستورمدى لتقرير  الدستورية

ويثور التساؤؿ عف تطبيؽ شروط اإلعفاء في حاالت ارتباط الجريمة األصمية بجريمة إرىابية 
ارتباطا ال يقبؿ التجزئة بحيث يقـو المشتبو فيو باإلبالغ في مرحمة التحضير واإلعداد لمجريمة 

قمية الر  جرائـالوقبؿ البدء في تنفيذىا في حيف يكوف التحضير والتييئة غير معاقب عمييـ كحالة 
الف  قواعد البيانات والخروج منيا، وىو ما عمى المشرع تداركووجرائـ الدخوؿ إلى  االنترنت وجرائـ

  .اإلبالغ ال يمتد أثره إلى الجريمة المرتبطة
كما أف اإلعفاء مف المتابعة المخوؿ لمنيابة يتعارض مع مبدأ راسخ في القانوف العقابي وىو أف 
اإلعفاء يفترض وقوع جريمة واستحقاؽ عقاب حتى يترتب جبر ضرر الضحية ففي حاالت اإلعفاء 

 اتحديد مركز الضحية وترتيب تعويضيا مما يعد مساس دوف تحقيؽ ال يمكف معومف المتابعة 
    ا بحقوؽ األطراؼ وكذا مساسا بحؽ المجتمع في معرفة الحقيقة. جوىري

األعماؿ و  ارتكابياخمط بيف الشروع في الجريمة الذي يمثؿ االنطالؽ في أالمشرع الجزائري 
نسي األثر إلى اقتراؼ الجـر اإلرىابي و وجو اإلرادة اآلثمة تالتحضيرية التي تنـ عمى العـز و 

كما يمكف تصوره في جرائـ اإلشادة والتشجيع  المحاولة في االرتكابالخائب لمجريمة أو موجبات 
 يحمؿ بيف ثناياه كؿ ىذه العناصر مجتمعة كانت  اإلرىابيالمشروع  أفعمما  ،وتمويؿ اإلرىاب

الجماعة  أعضاءمما ال يسمح معو المنطؽ بتمييز  المصدر فردية أوالتركيبة  منفردة جماعية أو
تيـ االيجابية والسمبية وبالنتيجة فاف نص القانوف عمى عدـ إعفاء نشاطا مف خالؿ اإلرىابية

 مرتكبي المجازر الجماعية واالغتصاب والتفجيرات في األماكف العامة ال يجد تنفيذا صحيحا لو
     .08-99وبالخصوص بعد إلغاء فترة اإلرجاء التي كاف منصوص عنيا في القانوف 

فمف العفو عمى حاالت تعدد الفاعميف المجرميف  إيقاعالميـ في  اإلشكاؿ إلى اإلشارةوتجدر 
 اتفاقيـ المسبؽ بإرساؿ أحدىـ إلىسيستفيد مف العفو إذا صرح بقية العناصر اإلرىابية عف 

ف السمطات لمتبميغ أو لإلشعار وىي الحالة الغالبة في الوضع الجزائري أو قدوميـ جماعيا لمتبميغ أل
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ترتب إفالت الجناة المرتكبيف لجرائـ التقتيؿ واالغتصاب والتعذيب والتفجير ىذه الحالة يمكنيا أف 
واإلبادة والتيجير الجماعي ألف غؿ يد النيابة والتحقيؽ والحكـ فييا يجعؿ أثر التبميغ في ىذا النوع 

 مف الجرائـ عديـ القيمة ومعدـو الستحالة ضبط األدلة.
ي أثر اإلبالغ في تحييد مرتكبي الجريمة اآلخريف و يظير مف خالؿ تحميمنا أف المشرع يركز ف

أكثر منو عمى إظيار الحقيقة والواقع في الجريمة، كما أغفؿ المشرع إنفاذ اإلعفاء في حاالت 
 الكشؼ و تحصيؿ األمواؿ مادة الجريمة ومحصالتيا.  

 القانوني لمجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائري. بناءالمبحث الثاني:  ال
واألحكاـ القانونية ، ضبطوت تيويقصد بالبناء القانوني لمجريمة اإلطار الناظـ لمقواعد القانونية ال  

طبقًا لمقواعد الموضوعية  ،وقد تكوف أحكامًا خاصة أحكاما عامةغالبا ىي التي تخضع ليا والتي 
نص العقابي ىو ما يتبيف معو مقصد المشرع في إرساءىا، وعميو فاف مراـ الفي القانوف الجنائي، 

والمميز ليا  بمورة وصياغة الناظـ القانوني المعياري لكي يشمؿ الوصؼ الخاص بالجريمة المحددة
المستوحى مف عناصر  فضال عف النموذج القانوني الذي ينطبؽ عمى تمؾ الجريمةعف غيرىا، 

 .(1)الجريمة في سموكيا ونتائجيا
كقاعدة عامة عمى ركنيف، ركف مادي وركف معنوي،  قـوالقانوني لمجريمة ي تصميـأف ال واعتبارا 

فالتساؤؿ الذي  وعميو ه عف اآلخر،ميز ت ينفرد بمجموعة عناصرفاف كؿ ركف مف ىذه األركاف لذا 
تحويؿ االستجابة ليا مف بخصوص الجريمة اإلرىابية المتطورة والمتحورة مف  يثار في ىذا الصدد

إجراءات مكافحة صارمة تقـو عمى األمف إلى التركيز عمى العوامؿ األساسية األخرى التي تغذييا، 
ما يجعؿ مف النموذج القانوني الحاكـ ليا دقيقا يتداخؿ مع جرائـ أمف الدولة والتيريب والمخدرات 

مما يجعؿ ، والتحريض والتشجيع ادةاإلشويتسؽ مع جرائـ االعتداء واألمواؿ ويتماس مع جرائـ 
ضمف  نمطية األخرى المتجذرةتضطمع بعناصر خاصة متميزة عف العناصر الأف مجريمة اإلرىابية ل

، الشروع فيياتامة بمجرد  وذلؾ باعتبارىا جريمةتصور قياـ حالة الشروع فييا، ك ،األركاف العامة
 اخروجما يعد ، في المساىمة الجنائية خاصةكما تسري عمييا القواعد ال فاإلتماـ فييا ظرؼ مشدد،

 ىذه األحكاـ. لتطبيؽ واضع القانوفيرتئييا  مسوغاتوفؽ  العامة عف القواعد
إف فيـ العمؿ اإلرىابي بالنسبة لممشرع الجزائي أمر بالغ األىمية لفيـ ما يواجيو، وىذا حتى نعزؿ  

مف  األشخاص إلعادتيـ إلى المجتمعالعمؿ اإلرىابي عف المجتمع كأولوية، ومف ثـ تفادي عزؿ 

                                                           
، مقاؿ منشور في مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ، الوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة اإلتمامأدـ سميماف ذياب الغريري،  1

 .4-3، ص 2017، سنة1، الجزء 2، العدد2ؽ، المجمد العرا
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عناصر الجريمة وتحديد موقعيا ل، مثؿ ىذه المقاربة ضرورية لمتوصؿ إلى نيج شامؿ وجامع جديد
 .القانوف الجنائي اتبشكؿ مناسب ضمف موضوع
 .اإلرىابيةفي الجريمة  المطمب األول: الركن المادي

أو "المظير  "Actus Reus" بلإلرىاويسمى كذلؾ في الفقو الغربي بالعنصر الموضوعي 
القانوف نفسو ال يؤدي إلى : بأف المثؿ الالتيني الشيير مف المستمد الخارجي المحسوس لمجريمة"

 "Actus non facit reum, nisi mens sit rea" :مذنبالالشعور بالذنب ما لـ يتـ تنفيذه بنية 
يتحمؿ االدعاء عبء  وبالتالي، يجب أف يتفؽ كؿ مف القصد والفعؿ عمى تشكيؿ جريمة وبالمثؿ

ىناؾ  ، إذ أنو في القانوف الجنائي الحديثإثبات جميع العناصر الموصوفة في تعريؼ الجريمة
ووصفيا التي غدت ىي المغة  حركة لمتخمي عف استخداـ ىذه المصطمحات في تعريؼ الجرائـ

ي رحاب القضاء العرفية لممحاكـ نظرا الستعماليا بشكؿ واسع ومرف بيف رجاؿ القانوف وف
  .بالخصوص

فالجريمة بشكؿ عاـ ىي مظير لسموؾ إجرامي، يعبر عف النية اإلجرامية لمجاني، يتدخؿ مف أجمو 
 .(1)القانوف لتقرير العقاب عمى مقترفو

 فالركف المادي لمجريمة ىو مادياتيا، أي كؿ ما يدخؿ في كيانيا وتكوف لو طبيعة مادية تممسو
الحواس، وال جداؿ حوؿ أىميتو، فال يعرؼ القانوف الجنائي جرائـ دوف ركف مادي، إذ  وتتحسسو

بغير ماديات ممموسة، ال يتحقؽ العدواف عمى المصالح التي قدر المشرع جدارتيا بالحماية، ثـ إف 
 .(2)ممكناقياـ الجريمة عمى ركف مادي يجعؿ إقامة الدليؿ عمى ارتكابيا أمرًا 

" الخارجي في الجريمة اإلرىابية يشمؿ أكثر مف مجرد الفعؿ أو االمتناع عنو العنصر ومنو فإف 
ليتعدى إلى الظروؼ المحيطة والنتائج )العواقب( الفعمية أو االمتناع عف فعؿ يأمر بو القانوف" أي 

ا والعناصر التي تشكؿ أعماال إرىابية، ألف الجريمة اإلرىابية تجذب انتباه الجميع لعواقبي ،المحتممة
، وبالتالي في الوخيمة في األرواح والممتمكات ومنو فيي تصنؼ كشر بطبيعتو في جميع تشعباتو

  حالة غياب ىذه العناصر األساسية ال يمكف القوؿ بوقوع الجريمة.
بشكؿ اإلرىابية الواقع أف الجريمة اإلرىابية فعؿ محظور لكف ال يمكف وصؼ جميع الجرائـ و 

مناسب بمجرد اإلشارة إلى الفعؿ ويتطمب األمر إثباتا لمظروؼ المصاحبة مع بعض األدلة عمى 

                                                           
 العراؽ، سنة ، مطبعة السالـ، بغداد،بعة األولىطال، الجزء األوؿ، المبادئ العامة في قانون العقوباتسامي النصراوي،  1

 .211، ص 1977
 .264القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص  – شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،  2
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 المؤثـ  اإلرادييعني حزمة تشمؿ السموؾ ، وبالتالي فالفعؿ اإلجرامي المادي وقوع نتيجة معينة
 الظروؼ المصاحبة والعواقب التي تشكؿ مجتمعة العناصر المادية لمجريمة.و 
ظور بموجب تشريع مكافحة اإلرىاب يجب إثبات وقوعو فعال بسبب الجريمة الوضع المحف

النتائج و اإلرىابية، وبالتالي فاف تعريؼ اإلرىاب ركيزة جوىرية في تصنيؼ المواقؼ واألفعاؿ 
المشكمة لمنشاط اإلجرامي ألف سبب االنتقاؿ إلى الفعؿ ال يمكف إثباتو مطمقا نظرا الستحالة إثبات 

ف الشيطاف )الشر( نفسو أل "فكر اإلنساف ال يمكف اختباره"ف أبحتة وفقا لممبدأ القائؿ بحالة عقمية 
 . (1)ومنو فالضرورة تدفعنا إلى األخذ بالمظير الخارجي المادي لمجريمة ،ال يعرؼ فكر اإلنساف

المعيار األساس المرجعي يشكؿ  والممتمكات والمصالح المحمية العنؼ الموجو لألشخاصإف 
قانوف مكافحة اإلرىاب، كما تشكؿ عواقب الجرائـ اإلرىابية أساسا لفئة أخرى مف القوانيف  لتصميـ

اإلشارة إلى عواقب األفعاؿ  أي المرتبطة باإلرىاب كالتمويؿ والبيئة واإلشادة والرقمية واالنترنت،
يحمؿ  الظاىرةمف الناحية الخارجية و  ،دوف تحديد الفعؿ أو الحدث الذي أدى إلى تمؾ العواقب

ومف ىنا  رتكاب أعماؿ عنؼ فورية ومستقبميةالعمؿ اإلرىابي دائًما تيديًدا صريًحا أو ضمنًيا با
فإف الفيـ العاـ لإلرىاب ينطوي عمى فعؿ يستخدـ فيو العنؼ  ففي ىذا الصدد ،"اإلرىاب" مصدر

 بعدفعؿ ذو ىو في المقاـ األوؿ ديد بو، وييدؼ إلى إثارة الخوؼ أو الرعب، و أو القوة أو التي
ضوء بعض المحاوالت لوصؼ  وعمى كأثر جانبي، سياسي رمزي موجو غالًبا ضد السكاف المدنييف

ضوعي لإلرىاب يشمؿ: العنؼ، ، فإف العنصر المو كما رأينا في الفصؿ األوؿ اإلرىاب أو تعريفو
 دافع أو التيديد بو.ك، واإلرىاب والغرض السياسي

عدد مف لإلى إظيار إشارة ثابتة  "Actus Reus" مف حيث الموضوعيةلعناصر ىذه ا تحميؿيميؿ و 
ال شؾ أف اإلرىاب إذ  ،القواسـ المشتركة، فإف معظـ تعريفات اإلرىاب تتناوؿ العناصر األساسية

فإف القاسـ المشترؾ في ىذه التعريفات يشمؿ: ومنو ، مف نوع الجريمة وال يقتصر عمييايندرج ض
رة حالة مف الرعب نية التسبب في وفاة أو إصابة جسدية خطيرة بغرض إثا( األفعاؿ المرتكبة ب1)

تعزيزا ليدؼ أو  لمتصرؼ مكرىة وفقا ( بيدؼ إجبار حكومة أو منظمة دولية2، )بيف عامة الناس
 الحؽ في تيدد استخداـ غير قانوني ألعماؿ عنؼ جسيـ ( األنشطة التي تنطوي عمى3) ،سياسي

 سابؽ إنذار أو استفزاز، وعميواف المدنييف أو األفراد المقاتميف دوف ضد السكموجو ( 4الحياة. )

                                                           
1
 Augustine Brannigan, the Sociology of Crime, Genocide and Controlling the Crimes of the Powerful, 

Routledge International Handbook, NY, USA, Year: 2015, Pp: 479- 9 . 
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لمعنؼ لمميت  والممنيج المحسوب االستخداـف "القاسـ المشترؾ الوحيد بيف متغيرات اإلرىاب ىو فإ
 .(1)ضد المدنييف ألغراض سياسية"

مف المناسب اإلشارة في ىذا السياؽ إلى التكتيكات المختمفة التي يفضميا اإلرىابيوف في ىذه 
 أخذ تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: التفجيرات واالغتياالت وحاالت التياألوقات الحديثة 

بادة األقميات واستعبادىا الرىائف واالختطاؼ طالؽ النار العشوائي وا ،والقتؿ الجماعي وا  ليجمات وا 
رسائؿ االنتحارية وتفجير السيارات واليجمات المسمحة في األماكف العامة والحرب اإللكترونية وال

في الحشود أو األماكف العامة  دىس الجماعيالشاحنات لمو  والطرود المفخخة واستخداـ المركبات
وعمميات  الوحشي سموؾالتي تؤكد ال التعميمات كؿومع ذلؾ  وبعيًدا عف  ،وما إلى ذلؾ

فمن األىمية بمكان مالحظة أنو من المستحيل تقريًبا وضع صورة نمطية لمسموك ، اإلرىابييف
، ومف ىنا التخطيط والترتيب لألنشطة اإلرىابية يتـ بطرؽ سريةنظًرا لحقيقة أف معظـ  اإلرىابي

 .تأتي صعوبة جمع بيانات إحصائية كافية في ىذا المجاؿ مف الدراسة
 :اآلتية مف العناصر لمجريمة لماديالركف ا ويتألؼ

وىو السموؾ االيجابي أو السمبي الذي يصدر عف الجاني اعتداًء  :أو اآلثم السموك اإلجرامي-1
 عمى المصمحة المحمية بموجب القانوف.

 مسموؾ اإلجرامي.ل مادي إحداث المترتب عمى )العواقب( وىي األثر :اإلجرامية النتيجة-2
بيف السموؾ اإلجرامي والنتيجة العالقة  أو وىي الصمة :بين السموك والنتيجة السببية العالقة-3

 .(2)المحققة
 ونتناوؿ في دراستنا ىذه العناصر المشكمة لمركف المادي وفقا لمتقسيـ اآلتي:

 في الجريمة اإلرىابية. أو اآلثم األول: السموك اإلجرامي الفرع
الواسع، إذ يشمؿ السموؾ االيجابي الذي يفترض صدور  فيوموالسموؾ اإلجرامي في الفعؿ بم يظير

حركة عضوية مف جسـ الجاني، كما يتسع إلى الترؾ أو االمتناع المتمثؿ باإلحجاـ عف القياـ 
 . (3)بفعؿ يأمر بو القانوف أو االتفاؽ

                                                           
1 Benjamin A. Valentino, Why We Kill: The Political Science of Political Violence against Civilians, Annual 

Review of Political Science, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, Publication date :May 2014, Vol: 

17, Pp: 89-     
 -187، ص 1990جامعة الموصؿ، العراؽ، سنة  نشر، العامة في قانون العقوبات األحكامماىر عبد شويش الدرة،  2

188. 
3 C.R. Jeffery, Criminal Behavior and Learning Theory, Journal of Criminal Law and Criminology,  

Northwestern University School of Law, USA, Volume: 56, Issue:3, Article:4,Year: 1965, Pp: 294-     
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شكؿ خطرًا عمى تيمكف أف اإلرادة اآلثمة التي المشرع يجـر مف السموؾ اإلنساني  عمما أف
عف الفاعؿ أيًا كانت سبب ليا ضررا، وذلؾ يتطمب صدور نشاط ت، أو المحمية قانوناالح المص

 .(1)في العالـ الخارجييمكف قياسو ًا، الميـ أف يحدث أثرًا أـ سمب إيجاباصورتو 
العالـ  إلىإلخراجو لممشروع اإلرىابي  ايعد تجسيدالسموؾ اإلجرامي في الجريمة اإلرىابية و 

العنؼ والتيديد عف طريؽ األنشطة و  القوة الخارجي بمظيره المادي القائـ عمى نشر الرعب بواسطة
 نو تحقيؽ الغاية اإلرىابيةأالذي مف ش والسموؾ اإلرىابي اإلجرامية غير المشروعة،واألعماؿ 

لسموؾ اإلجرامي في الجريمة ا عناصرف إف وعميو المتمثمة في اإلخالؿ الخطير بالنظاـ العاـ،
 :يمكف سردىا كاآلتياإلرىابية 

 أوال: األعمال اإلجرامية غير المشروعة. 
مع النموذج  المقترفة مف طرؼ الجاني أو الجناةأف تتطابؽ الواقعة المادية  وجوب ويقصد بيا

أف المعادلة اإلجرامية لإلرىاب تقـو عمى تسويؽ  واعتبارا ،لمجريمةالمشرع  ضعوالقانوني الذي و 
اإلرىابييف ألعماليـ وأنشطتيـ عمى أنيا مسايرة لمصمحة المجتمع وليست متعارضة معيا، وأف 

عكس المتحكميف في غرضيـ نبيؿ يتمثؿ في تخميص المجتمع مف حكامو الفاسديف والطغاة، 
ومنو فتحديد المصمحة  المتعطشيف لمسمطة، السمطة الذيف يصفوف اإلرىابييف بالمجرميف الدموييف

التي ال تجد تطبيقا ليا في مادة  المحمية يكوف محؿ تجاذب مفيـو "المشروعية الموضوعية"
إذ أف حماية المجتمع مف الجريمة يمكف أف يضطمع بو الكياف اإلرىابي إذا  ،الجريمة اإلرىابية

 نو ولخصوصية الجريمة اإلرىابية فإفاستطاع السيطرة عمى كؿ أو جزء مف إقميـ الدولة، وم
، جدليةالتي توصؼ باإلرىابية ىي مسألة  نشطةاأل ممارسةعمى الدافعة  محفزاتال موضوع

رىابية لدى ال خبيثة، ىي دوافع جيةلدى  لحميدةفالدوافع ا حركات ، لذلؾ توصؼ لمقابمةا جيةوا 
التي تقـو بيا الشعوب المستعمرة لمتخمص مف االحتالؿ بأنيا أعماؿ إرىابية مف  نعتاؽواال رالتحر 

 .(2)قبؿ المستعمريف والمحتميف والمواليف ليـ
بوصفو عنصرًا في السموؾ اإلجرامي لمركف المادي في  المقترف باإلرادة اآلثمة اإلجرامي نشاطالو 

ذلؾ أف السموؾ االيجابي وحده ىو الذي يتـ بو استخداـ  ،الجريمة اإلرىابية يكوف ايجابيا دائما

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة لية الجنائيةاإلرادة اآلثمة ودورىا في تحديد المسؤو عبد الجبار ضاحي عواد،  1

 .وما يمييا 38، ص2015النيريف، بغداد، العراؽ، سنة 
، وفقا ألحكاـ القانوف الدولي، مقاؿ منشور في مجمة الحدود بين اإلرىاب الدولي وحركات التحرر الوطنيرمزي حوحو،  2

 . 166-158، ص 2017نوفمبر 9المفكر، كمية الحقوؽ، جامعة بسكرة، تاريخ: 
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، فالجريمة اإلرىابية ال يمكف تصور (1)الوسائؿ القادرة عمى إحداث خطر عاـ أو ضرر جسيـ
ارتكابيا بسموؾ سمبي، إذ في ىذا النوع مف اإلجراـ وباستعراض النماذج القانونية لمجرائـ اإلرىابية 

نابعة مف التخطيط المحكـ والمدروس بعناية  جميعا جرائـ ايجابية، في التشريعات المقارنة، نجدىا
 ....(2)كجرائـ االغتياؿ واالختطاؼ والتفجير والحريؽ العمد واحترافية

  .ثانيا: وسائل السموك اإلرىابي
في سبيؿ تنفيذ مشروعو  كؿ ما يمكف أف يأتيو الجاني الرتكاب جريمتوالجريمة ىي اقتراؼ وسيمة 

فإف ذلؾ المفيـو سيكوف قاصرًا عف ” األداة”في أنيا ” الوسيمة”ومنو إذا حصرنا مفيـو اإلجرامي، 
شموؿ عدد مف الوسائؿ التي ال يصدؽ عمييا وصؼ األداة كالتيديد والترعيب والعنؼ، ولذا فاف 
فكرة "الشيء المادي" يتسع مجاليا بحيث تشمؿ مف األشياء مالو كياف مادي ُيدرؾ بالحس، كما 

نو يجب عدـ فيـ الوسيمة عمى أنيا مجرد أ أي، (3)الو كياف معنوي ال ُيدرؾ إال بالتصورتشمؿ م
ف أوغيرىا، بؿ  تفجراتوالم كاألسمحةالتي يستخدميا الجاني،  المادية غير المرتبطة بالجسد األداة

مفيـو األداة ىنا يجب فيمو بالمعنى األوسع والشامؿ، بحيث يشمؿ أي سموؾ مف شأنو تحقيؽ 
ما قامت بو جريمة إنشاء أو تأسيس أو االنضماـ إلى كياف إرىابي، أو مثمغاية اإلرىابية، مثؿ ال

، بطوكيوالساـ في مترو األنفاؽ  الساريف غاز نشرمف  "أوم شينريكيو" المنظمة اإلرىابية اليابانية
اإلرىابية،  غمب التشريعات الجنائية تميؿ إلى عدـ النص عمى وسائؿ محددة لمجرائـأوالمالحظ أف 

نجد إال أنو في بعض الحاالت ، (4)إذ تكتفي باألثر والنتيجة التي يحدثيا استعماؿ تمؾ الوسائؿ
دورًا في  اإلرىابيةالقاعدة العامة، وأعطى لوسيمة ارتكاب الجريمة وبالخصوص قد خالؼ المشرع 

حيث جعؿ ب كاستعماؿ المتفجرات في األمكنة العمومية، تجريـ الفعؿ أو تشديد العقاب عميو،
محددة "وىي ما يعرؼ بالجرائـ  ليذا النوع مف الجرائـالوسيمة ضمف مكونات النموذج القانوني 

                                                           
، مقاؿ منشور في مجمة الركن المفترض في جريمة إثارة الحرب األىميةمياف ذياب الغريري، محمد عباس حسف، مأدـ س 1

 .18-1، ص 2018، سنة 1جامعة تكريت لمحقوؽ، العراؽ، الحجـ 
الدراسات القانونية،  ، مقاؿ منشور في مجمةالمواجية الجنائية لشيوع الفكر المتطرفمحمد نور الديف سيد،  2

 .532-529ـ، ص 2019، تاريخ جواف 3، رقـ44اإلصدار
، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، أثر وسيمة ارتكاب الجريمة عمى تشديد العقوبةحورية محمد عبد الرحيـ موسى،  3

 .4-1، ص2016القاىرة، ج ـ ع، سنة
 ـ،2008 سنة ،اإلسكندرية، ج ـ عار الجامعة الجديدة لمنشر، د، الجريمة اإلرىابيةعصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر،  4

 .72ص 
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أىـ الوسائؿ المستعممة في ارتكاب السموؾ اإلجرامي  حصر ناوبناًء عمى ذلؾ، يمكن، (1)"الوسيمة
 :لوطني كاآلتيوفقا لمتشريع المجرائـ اإلرىابية 

اإلكراه أعماؿ  جميع وتعني استخداـ المميتة القوة عناصر ويشمؿ مفيوميا :الفتاكة وسائلال -1
، أو إلقاء الرعب بشكؿ جسيـ المادي متى ما كاف مف شأنيا إيذاء األشخاصالقير أو اإلرغاـ، أو 

تحدثو مف تأثير أو تغيير والعبرة فييا بما أمنيـ لمخطر،  بينيـ، أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو
وتقع دائما بسموؾ ايجابي استنادا إلى ما تتطمبو ىذه الوسيمة مف تأثير  في معالـ العالـ الخارجي،

 بإبرازقوة ال أثركوف ي، ومف المتصور أف (2)مادي في المصالح المشمولة بالحماية التشريعية
نشاط اإلجرامي مف جانب دامة الوقدرات إدارة وا   فتؾمظاىرىا متمثمة في إمكانيات ووسائؿ ال

أجيزة إنفاذ باستخداـ األسمحة وتسخير الكيانات اإلرىابية، أما مف جانب الدولة فاألمر يكوف 
كتنظيـ المظاىرات  في النشاط دوف سالح تتمثؿ بعض صور العنؼ المادي كما قدلذلؾ،  القانوف
بالعنؼ وتسييرىا بوصفيا وسيمة مف وسائؿ  واالعتصاـ والتمرد والعصياف المدني المقترف الشعبية

 .(3)الضغط عمى الحكومة
  فاعؿالتي يستخدميا ال شدةالقدر التي تعني ىو القوة وفي المادة اإلرىابية أساس القوة الفتاكة 
 بغرض التسبب في الوفاة أو اإلصابة الجسدية الخطيرةأو الذي يدرؾ بأنو يخمؽ خطًرا حقيقًيا 

  عميو أو تحييده.لميدؼ بغرض القضاء 
 ،أو األذى بإلحاؽ العقاب الوعيد والتخويؼو  الترىيب والتيديد وأىميا  :وسائل الردع أو المنع  -2
 معنى اإلكراه المعنوي بإلحاؽ الضرر أو األذى بالجسد أو الممتمكات أو بإفشاء كذلؾ أخذ تو 

عميو، بتخويفو أو توعده فالتيديد يتحقؽ بالضغط عمى إرادة المجني أو فضح ممارسات وأسرار، 
ما سيحؿ بو، أو سيحؿ بأشخاص أو أشياء ذات صمة بو ويعتقد الجاني أو خطرا وشيكا ف ضررًا أب

 .(4)تفادي ىذا الضرر درؾ ويحرص عمىأف المجني عميو ي
أي أنو نوع خارؽ مف الجرائـ يتضمف  ،بما أف اإلرىاب ىو نسخة أعمى وأكثر خطورة مف الجريمةو 

بكؿ وسيمة قسرية تقع عمى األفراد يكوف ف التيديد المقترف بو يكوف إف ،حروببعض خصائص ال
، ويثبت التيديد الجريمة الرتكابتسييال مف شانيا تعطيؿ االختيار أو إعداـ قوة المقاومة عندىـ 

                                                           
 .8-5حورية محمد عبد الرحيـ موسى، مرجع سابؽ، ص  1
، مقاؿ منشور في مجمة العمـو القانونية الجرائم اإلرىابية في ضوء قانون مكافحة اإلرىابطارؽ احمد ماىر زغموؿ،  2

 .1136 -759، ص2016، تاريخ: جانفي 58، السنة 2، الجزء 1العدد  واالقتصادية كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس،
 ج ـ ع، سنة ،اإلسكندرية، الجزء األوؿ، دار الفكر الجامعي، لإلرىابموسوعة القانون الجنائي محمود صالح العادلي،  3

 .41، ص 2005
 .وما يمييا 73ص مرجع سابؽ، عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر،  4
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نو أالرعب في نفس المجني عميو و  إيقاعمف حيث  أثرهالجاني الذي اقترؼ التيديد يدرؾ  أفطالما 
كـ ليذعف المجني عميو مرغما إلى االستجابة لذ أفبما قد يترتب عميو مف  األثريريد تحقيؽ ذلؾ 

يكوف الميدد  أف اإلرىابيوال يشترط التساـ السموؾ المقترؼ بالتيديد في العمؿ  الطمب أوالتيديد 
  .(1)قد قصد إلى تنفيذ تيديده فعال
 العنؼ مع االستخداـ الفعمي ليماو القوة  باستخداـالتيديد  قترف غالباوفي نطاؽ الجرائـ اإلرىابية ي

ولضماف استمرار وتعزيز النشاط اإلرىابي في خمفية الحياة  المستيدفيفلتكريس األثر النفسي في 
مف مقاومة  ، فكال األسموبيف يناؿاليومية داخؿ الدولة المقصودة حتى بدوف حدوث ىجمات إرىابية

 بارتكابف إلى القضاء كميًا عمى تمؾ المقاومة، مما يسيؿ لمجاني القياـ المجني عميو، بؿ قد يؤديا
 .(2)جريمتو

والثابت أف التيديد اإلرىابي مصدره الشبكات الواسعة والمتنوعة مف المقاتميف اإلرىابييف مختمفي 
وتعد أعماؿ الدعاية والتحريض واإلشادة  ،مجتمعة الذيف أصبحوا يمثموف تيديدا لمدوؿالجنسيات 

يتمثؿ ف المصدر األخير الرتباطيا الوثيؽ بالتمويؿ، أماالمؤسسة عمى اإليديولوجية المصدر الثاني 
وتنفيذ الجرائـ بطرؽ ووسائؿ مستحدثة ال  (3)في قدرة اإلرىابييف والكيانات اإلرىابية عمى االبتكار

التحري فييا، مما يعطي لمجريمة اإلرىابية طابعا مميزا عف أي  تعرفيا أجيزة إنفاذ القانوف إال بعد
  بؽ الزمني وىو أخطر تيديد في ىذا النوع مف الجرائـ.نوع مف الجرائـ األخرى وىي الس

التيديد اإلجرامي  مف حيث أف ،بيف التيديدات اإلجرامية والتيديدات اإلرىابية كذلؾ ويجب التمييز
 ،حالة تنفيذه إلى وفاة شخص آخر أو إصابتو بجروح جسدية خطيرةىو التيديد الذي يؤدي في 

يمكف أف يكوف التيديد شفيًيا أو كتابًيا أو عبر الياتؼ أو البريد اإللكتروني أو أي جياز اتصاؿ و 
إلرىابي  وعيدينطوي ال و لـ تكف ىناؾ نية لتنفيذه فعمًيا، بينماحتى ل إذ يداف الجاني ،إلكتروني آخر
مع تجاىؿ  الجسيـ اآلخريف لمخطر حياة ؼ مف شأنو أف يعرضعمؿ عني بارتكاب عمى التيديد

ف كاف، لضرر الذي قد يسببولحجـ امتيور  مزح بشأف وجود قنبمة أو مسدس عمى ي الجاني حتى وا 
 بالتيديد اإلرىابي.  طائرة عمى سبيؿ المثاؿ، فقد يتـ اتيامو متف

                                                           
محكمة النقض : قرار أنظر كذلك، 182، مرجع سابؽ، صجرائم اإلرىاب واإلرىاب االلكترونيمـ، محمد عمي سوي 1

 .521، ص2826، رقـ القضية 32، سنة 14، مكتب فني 1963جواف  11المصرية، الصادر بتاريخ 
 .73عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، مرجع سابؽ، ص 2 
األمـ المتحدة، مجمس األمف الدولي، محضر األخطار التي تيدد السالـ واألمف الدولييف مف جراء األعماؿ اإلرىابية،  3

 .S/PV.7316، مرجع: 2014نوفمبر  19، بتاريخ: 7316، الجمسة 69السنة: 
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لدى  واليمع الفزع ونشر بث و (1)التفزيع :الذي يعنيالترويع ومنيا : وسائل السيطرة والييمنة -3
تعالى: "فمما ذىب عف إبراىيـ ، بقولو وفي القرآف الكريـ جاءت كممة )الروع( بمعنى الخوؼ ،الغير
 دإلى جسمباشرة ال يكوف موجيًا  ضار أو فعؿ ممارسة أو تصرؼالترويع بكؿ  قعوي (2)الروع"

نما يؤدي إلىالمستيدؼ في  اضطرابوحصوؿ  شديدالقمؽ مف ال ترسيخ حالة نفسية وذىنية ، وا 
، مما يفقد المجني في رد الفعؿبارز وتردد  ظاىر في اتخاذ القرار السميـ وارتباؾطرؽ التفكير 

، وكؿ ما يشترط في فعؿ الترويع أف وردود أفعالو عميو قدراتو في القيادة والسيطرة عمى توازناتو
صادر مف قبؿ الجاني أدى إلى بث الرعب في نفس المجني عميو، ايجابي  فعؿيكوف ىناؾ 

 .(3)ويستوي أف يكوف ذلؾ السموؾ سابقا الرتكاب الجريمة ضد المجني عميو، أو معاصرا ليا
بالمستيدؼ )الذي قد  ؤديت يفالشديدالخوؼ والفزع مف إلى إيجاد حالة نفسية الترويع ييدؼ و 

 بالخوؼ والخطر غير المنقطع والدائـ العميؽ المستمرالشعور إلى  يكوف المجتمع برمتو(
ويذىب جانب مف الفقو ، كجو عاـ مشحوف يعيشوف فيو كبر شريحة مف السكافألدى  وتعاظميما

وليس تصرفا أو نشاطا إرىابيا نتيجة مترتبة عمى فعؿ  أوثر أ إالىو  الترويع ما أفإلى اعتبار 
عدة نماذج بعضيا نمطي معتاد وبعضيا مبتكر منيا وتأخذ صور الترويع اإلرىابي ، (4)صرفا

 األذى إلحاؽ أوبيما معا  أو استعراض القوة، والتمويح بالعنؼ أو التيديد باستخداـ القوة الفتاكة
بحيث يفقدوف أي دافع المسيطر عمييـ  األشخاصمعنويا وفرض السطوة عمى  أوبوحشية بدنيا 

لترويع مف حيث اعتبار األوؿ جريمة اعتداء عمى حؽ لممقاومة، ويمكف التمييز بيف التيديد وا
 بينما الترويع يعد جريمة الشخص في األمف والطمأنينة وتتعمؽ أكثر باألمواؿ وطرؽ ابتزازىا،

فعؿ  أحدثوجريمة بسبب العامؿ النفسي الذي النشوء  أي ،بوسائؿ معنوية غير حسية اعتداء
 .الجاني

وىو  ،والعدوانية الشدةالقسوة و العنؼ و استخداـ إلى  امعناى ينصرؼو : وسائل اإلرغام واإلكراه -4
كونو آلية  العاـ فينصرؼ إلىاالجتماعي أما العنؼ بمعناه  ،كؿ فعؿ معاكس لمرأفة والميف والرفؽ

مف آليات الدفاع عف الذات ضد المخاطر التي تواجو اإلنساف مف اجؿ البقاء واالستمرار في 

                                                           
، ص 2012جامعة القاىرة، سنة ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ التيديد والترويع في التشريع الجنائيمحمد عبده محمد،  1

15-20. 
 (.74سورة ىود اآلية ) 2

3
 Sue Titus Reid, Crime and Criminology, 15

th
 Edition, Wolters Kluwer, Aspen Publisher, Year: 2017, Pp: 127-

      
شور في مجمة العمـو الشرعية، ، مقاؿ منالجناية بالترويع في الفقو اإلسالميعبد اهلل بف عبد الرحمف بف أحمد السمطاف،  4

 .  302-235، ص2013، السنة 28جامعة اإلماـ محمد بف سعود، الرياض، العربية السعودية، العدد 
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ضد  القوة المادية بأساليب متعددة وبشكؿ غير مشروعفعؿ مف شأنو استخداـ  ويقترف بكؿ الحياة،
 .(1)الممتمكاتاألشخاص أو 

إراديا ضد المجني عميو بغية  الموجيةالمسيطر عمييا و والعدوانية  الممارسة المادية لمقوةويمثؿ  
واستخداما مف طرؼ واألكثر شيوعا  برزالوسيمة األ، ويشكؿ العنؼ (2)التغمب عمى مقاومتو

ويفرؽ ، (3)في صورة الضغط والسيطرة واالستغالؿ والتخريب الكيانات اإلرىابية الرتكاب الجريمة
الفقو الجنائي بيف العنؼ المادي والعنؼ المعنوي، فاألوؿ يتفؽ واإلكراه المادي، إذ يحدث باستخداـ 

، أما الثاني فيتفؽ واإلكراه المعنوي كقوى الحيوانات والقوى الميكانيكية طبيعية وأ جسدية قوة مادية
وىناؾ أيضا مف يفرؽ بيف العنؼ  ،إذ يتـ باستخداـ وسيمة معنوية غالبًا ما تكوف عف طريؽ التيديد

المطمؽ الذي يعدـ اإلرادة كميًا، والعنؼ النسبي الذي يترؾ لممجني عميو نوعًا مف حرية االختيار وال 
، ويتجو الفقو الجنائي الحديث إلى الميؿ العتبار العنؼ صراع بيف إرادتيف (4)صادر اإلرادة كمياً ي

 .(5)ومحاولة تغميب إرادة الجاني عمى إرادة المجني عميو
ويتطمب بشكؿ غير اعتيادي، عناصر القوة والشدة استخداـ في المنظور القانوني  (6)ويشمؿ العنؼ
وط وظروؼ مسبقة ومكرسة لو أىميا وجود السمطة وأدواتيا القمعية التي تمارس ر قيامو توافر ش

 اإلكراه مع مبرراتيا اإليديولوجية التي تستمد منيا مشروعيتيا وأسباب القبوؿ بيا. 
 تخويفًا ووعيدًا بعنؼ مستقبمي الجاني لمتيديد استخداـالعنؼ مع التيديد مف خالؿ  ارتباطويبرز 

 أثارايتميز عف التيديد بكونو يترؾ ، غير أف العنؼ ى صور الجريمة اإلرىابيةنظرا لكونيما إحد
 بينما التيديد فأثر الضرر فيوفعميا، حاال و مادية محسوسة كإصابات جسدية مثال ترتب ضررا 

 .وال أثر مادي أو اعتداء جسدي حيف توجييو لشخص المجني عميو مستقبمي

                                                           
، تحميؿ الصحؼ لظاىرة اإلرىاب والعنؼ، دار العربي لمنشر والتوزيع، العنف السياسيحيدر مثنى محمد المعتصـ،  1

 وما يمييا. 40، ص 2019، سنة 1القاىرة، ج ـ ع، الطبعة
، ص 1974، مجمة القانوف واالقتصاد، العدد الثاني، السنة الرابعة واألربعوف، سنة إجراء العنفمأموف محمد سالمة،  2

265. 
 وما يمييا. 25، ص 2015، دار الساقي، بيروت، لبناف، سنة سوسيولوجيا العنف واإلرىابإبراىيـ الحيدري،  3
 .22-20، مرجع سابؽ، ص والعنف السياسياإلرىاب الديف،  أحمد جالؿ عز  4
 .276، مرجع سابؽ، صإجرام العنفمأموف محمد سالمة،   5
نسانية، منشورات المؤسسة ، ترجمة إالمجتمع والعنفادموند بالف ومجموعة مؤلفيف،   6 لياس زحالوي عف سمسمة اقتصاد وا 

 وما يمييا. 190ـ، ص1993الجامعية  لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف، الطبعة الثالثة، سنة 
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ينتج عف العنؼ إكراه إلرادة المجني بينما العالقة بيف اإلكراه والعنؼ فتتضح مف خالؿ كوف أنو  
ف عدـ وجود اإلكراه ال ينفي إعميو، لكف ىذا اإلكراه ليس ىو النتيجة المستيدفة مف العنؼ، وعميو ف

 .(1)دتووجود العنؼ، فالعنؼ يوجو إلى جسـ المجني عميو، في حيف أف اإلكراه يوجو إلى إرا
 :التالية زركائالعمى  اإلرىابي العنؼاإلرغاـ واإلكراه ب قـووي    

 مف اإلكراه المادي أو المعنوي.جسيـ أف ينطوي ىذا العمؿ عمى قدر  -أ
 .أوشريحة المجتمع المستيدفة لدى المجني عميو بالغا أف يخمؼ ىذا العمؿ أثرًا ماديا أو نفسيا -ب
 .(2)تسبب في إحداث ىذا العنؼأال يكوف المجني عميو قد  -ج
معنؼ بث الرعب والخوؼ والفزع في نفس ل العمدي ستخداـاالأف يكوف ىدؼ الجاني مف  -د

 المجني عميو. 
عف المقاومة ىما  واالمتناع فاالنصياعال يترؾ حرية االختيار لممجني عميو  اإلرىابيالعنؼ  -ه

  الخياراف المتاحاف ال غير.
 أف إال( األكاديميغامض نوعا ما )بعيدا عف السياؽ  اإلرىابمفيـو أف نو نظرا لكوف إوفي رأينا ف

بحيث والسموؾ التفاعمي،  رعبالعنؼ والك وسائؿ اإلكراه الماديةتتضح مف خالؿ  عممية الترىيب
والمؤسساتي  ة لمعنؼ )السياسي واالجتماعي الييكمي والثقافيدالمتعد االستخداماتيتـ تمييز 

كما يمكف أف يستخدـ العنؼ اإلرىابي لتغيير ظروؼ  ..(والحرب. والعنؼ في خدمة السمطة
، ومنو اإلرىابية في القضاء عمى الدوؿ )العراؽ اليمف سوريا ليبيا...( كياناتالسيطرة كاستخداـ ال

"التعود الشرعي"  األخرى مف حيث اعتباره نظاـ قوة يعتمدالعنؼ  أنواعيتميز عف  اإلرىابيفالعنؼ 
أساسا والتطرؼ منيجا في شكؿ متغير وغير نمطي وىو األمر المستوحى مباشرة مف عالقة 

يعقؿ تصور وقوع جريمة إذ ال  اإلرىاب بالقتؿ، فالعنؼ واإلرىاب نتيجة الزمة لكال الظاىرتيف،
ليادؼ لنشر الشديد ا ، وغالبا ما ينتج عف العنؼإرىابية بسموؾ ايجابي متعمد ومخطط دوف عنؼ

كنظاـ لمقوة  فجرائـ اإلرىاب تنطوي عمى شكؿ مف أشكاؿ العنؼ ية،جرائـ إرىاب الرعب والفزع
 .واإلكراه واإلرغاـ

أنواع  اإلرىابية تجتمع فييا يتطمب فيـ أصوؿ التطرؼ العنيؼ إدراؾ أف الكياناتالتطرف:  -5
 أعمى إلى واليصم شددمف التالذيف يخضعوف لمسارات مختمفة و  ،لعناصر الساخطةمختمفة مف ا

                                                           
، ترجمة عاصـ ف عمي وأرجواف بنت ىاوكينز القوة مقابل اإلكراه، العوامل الخفية خمف السموك البشريديفيد ر.  1

 .وما يمييا 143، ص 2016، سنة 1سميماف، دار الخياؿ، بيروت، لبناف، الطبعة 
، المركز 2020، سنة 1، الطبعة التحرر الوطنيجريمة اإلرىاب الدولي ومشروعية نضال حركات بخاري جميؿ عمي،  2

 .338، ص العربي لمدراسات والبحوث العممية، شبرا، ج ـ ع
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العممية االجتماعية  فالتطرؼ ىو درجة في سمـ التطرؼ وىي "التطرؼ العنيؼ أو الرالديكالي"،
المؤثرة عمى صراعات الخارجية جممة ال وأساسو، ساسي التشددالتدريجية التي يكوف مصدرىا األ

موكية لمتطرؼ، حيث يشير األخير ، ويوجد فرؽ بيف األبعاد المعرفية والستغير األفكار والسموكيات
التطرؼ كمفيـو ليس مطمًقا، ولكنو نسبي ويعتمد  إلى االنخراط في األنشطة المتطرفة، كما أف

 .(1)عمى السياؽ الذي يحدث فيو
، ف ينضموف إلى الجماعات اإلرىابية وتجنيدىـاألفراد الذي وتتكرس ممارسة التطرؼ بواسطة برمجة

لغرس التطرؼ  خطابات الكراىية والتحريض والتمييز أنواعوشتى والتمقيف العقائدي والتدريب 
وتغذيتو في نفس اإلرىابي لضماف والئو في بيئة متوحشة تتسـ بالشعور المشترؾ بالظمـ واإلقصاء 

قروف إلى ذيف يفتال كوف اإلرىاب أداة يحاوؿ مرتكبوىاعادة ما يإذ ، واإلذالؿ الحقيقي أو المتصور
بشكؿ عاـ عمى سمسمة مف  اإلرىاب نطوييو  ،، تحقيؽ ىدؼ سياسي أو دينيالدعـ الجماىيري

لجميور ، تمييا تيديدات باالستمرار مف أجؿ إقناع المتقطعة مف العنؼ العاـ التوضيحياألعماؿ ا
في  صةوخا يشكؿ تيديًدا فإف التطرؼ تشددفي حيف أف ال ،/ أو إكراىوالمستيدؼ و/ أو ترىيبو و
 المجتمع مف ألنو ينطوي عمى تخريب قيـ ، ىو الشاغؿ الرئيسيسياؽ االستخداـ اإلرىابي
 .ديمقراطية وسيادة القانوف

مف الميـ التأكيد عمى التمييز بيف األبعاد المعرفية والسموكية لمتطرؼ، يشير التطرؼ المعرفي إلى 
األفكار والمعتقدات والقيـ السياسية التي تتعارض العممية التي مف خالليا يتبنى الفرد بشكؿ متزايد 

 مع القيـ والمعايير األساسية لممجتمع بما في ذلؾ الديمقراطية وسيادة القانوف.
يمكف تعريؼ المكوف المعرفي لمتطرؼ بأنو "العممية االجتماعية والنفسية لاللتزاـ المتزايد الخبرة  

ة"، ومف ناحية أخرى  يشمؿ التطرؼ السموكي النتيجة باأليديولوجية السياسية أو الدينية المتطرف
تكوف إما عنيفة وغير  السموكية ويشير إلى عممية المشاركة في األنشطة المتطرفة، والتي يمكف أف

غير عنيفة وقانونية، وبالتالي يمكف تعريؼ التطرؼ السموكي عمى أنو "التزاـ أخالقي  قانونية أو
، وبالتالي  يمكف النظر إلى (2)مشاركة في العمؿ المباشر"محدد بشكؿ جماعي وشعور فردي بال
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 Hafez, M., Mullins C., The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to 
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التطرؼ عمى أنو تحوؿ اجتماعي ونفسي حيث يتبنى الفرد بشكؿ متزايد نظاـ معتقدات متطرفة، 
 بغض النظر عما إذا كاف سيؤدي في النياية إلى عنؼ فعمي أـ ال. 

حددوا  فيباحثال إال أف، لفردية لمتطرؼ تختمؼ مف شخص آلخرعمى الرغـ مف أف المسارات ا
 أربعة مراحؿ لمظاىرة ىي:

 عرضة لمتطرؼ. ( يصبح األفراد1
 ( التوجو نحو نوع معيف مف التطرؼ. 2
 .( أف تصبح عضًوا وتنخرط في مجموعات متطرفة 3
 . (1)( المشاركة في أعماؿ متطرفة4

 مالئمة، إذ بيئةو سياؽ محدد  نمى وازدىر فيالتطرؼ الذي يؤدي إلى أعماؿ إرىابية  والحاؿ أف
  :بشكؿ عاـ  ُتظير أشكاؿ التطرؼ الخصائص التالية

تقدـ البشرية ويستاءوف مف الظمـ ىـ أكثر  تـ إقصائيـ عفاألشخاص الذيف يشعروف بأنيـ  -
  عرضة لمتطرؼ.

 .الفرد بالتطرؼ ارتباطإلى  االجتماعيةتؤدي القرابة والصداقة وديناميكيات المجموعة والتنشئة  -
 ينحدر األشخاص المتورطوف في اإلرىاب مف خمفيات اجتماعية متنوعة.  -
عمى عدد محدود مف األفراد الذيف يخضعوف لمسارات  الجسيـ والوحشي العنؼ استخداـينطوي  -

 .متنوعة مف التطرؼ
)قضايا  .مف الممكف تحديد العديد مف المواقؼ التي قد يتجو األفراد نحوىا أو يبتعدوف عنيا -

 ؤانعداـ تكاف اليجرة، الفساد، انتشارتوزيع الثروة،  ، التمييز العنصري،االستعمارالتحرر الدولية، 
 ...(، انقطاع دورة التنمية، قضايا المناخ، الموقؼ مف الديف وممارستولمفرص

تتطمب االستراتيجيات الوقائية التكّيؼ مع دوافع النشاط اإلرىابي وخصوصيات الجماعات  -
 .لمتورطةا
 ضعؼ أثر، ويترسيخ األفكار والمواقؼ العنيفة يساعد االستخداـ المستمر لأليديولوجيا عمى -

 .الموانع األخالقية المحتممة مف أجؿ توليد ثقافة فرعية مف العنؼ
ىي المفتاح ألنيا تقدـ الحجج العقائدية التي تضفي الشرعية عمى المواقؼ والتحريض الدعاية  -

 المتطرفة.

                                                           
1
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يتـ تأطير الدعاية الراديكالية اإلرىابية بشكؿ عاـ حوؿ االعتبارات األيديولوجية والنفعية  -
 .(1)اليويةاالنتماء و  والعاطفية و

 طائفة مف الفقياء عارضتلذلؾ  ،إلى اإلرىاب التطرؼ في حد ذاتو ال يؤدي بالضرورةإال أف 
ال يمر العديد مف اإلرىابييف بعممية  والسموكية، في الواقع معرفيةب الالحاجة إلى ىذه الجوان

يميؿ التطرؼ إلى  ، بؿتدريجية اجتماعية ونفسية كما يتـ وصفيا غالًبا مف خالؿ مفيـو التطرؼ
لدييـ  تفإف العديد مف اإلرىابييف ليس ، عالوة عمى ذلؾأف يكوف عممية غير خطية وديناميكية

 إلىال يسبقوف  متطرفةيتبنوف المعتقدات الفإف الكثيريف ممف  مطمقا، وبالمثؿ دوافع أيديولوجية
، أي وصؼ التطرؼ بأنو (2)المفاىيـالحاجة إلى توضيح  ، ومنو تبرزالسموؾ العنيؼممارسة 

حوؿ استخداـ العنؼ كوسيمة والقيـ  واألفكار العممية االجتماعية التدريجية العتماد المعتقدات
  مستقمة عف العممية التدريجية. المشاركة كعممية تغيير في السموؾ كمرحمة، و سياسية

مف سياؽ إلى يختمؼ معنى مصطمح "التطرؼ"  أف ونرى تطبيقا لما سمؼ عمى النموذج الجزائري
والشبكات االجتماعية لمجزائرييف، وخمفية إفتكاؾ  البنىلما ليذه الظاىرة مف تداخالت في  آخر

لقوة االستعمارية ضد ااالستقالؿ الوطني مف خالؿ ممارسة العنؼ الثوري المشروع الموجو 
العسكرية واإلدارية والكولونيالية، والذي قوبؿ بعنؼ إبادة استعماري ممنيج ضد الشعب الجزائري 

لتطرؼ في سياقيا التاريخي العاـ، وىو ما دفع بالفئة بكافة أطيافو، مما رسخ ألفكار ومعتقدات ا
ولتداخؿ عوامؿ أخرى خارجية وداخمية وسياسية تعثر عجمة التنمية بعد االستقالؿ  جراءالمقصاة 

ضد المعارضيف وكذا  العنيؼ اإلقصاءممارسة باألساس )انتقاؿ السمطة بواسطة ممارسة العنؼ و 
إلى تبني خطاب متشدد في البداية  لقانونية وغير القانونية(إقصاء الشباب مف دورة توزيع الثروة ا

والشيوخ لينتقؿ  واألطفاؿليتحوؿ إلى سموؾ ميداني في الحياة العامة بدءا بالفئات اليشة أي النساء 
الخروج عف الممة، إلى بممارسات التكفير و  تالمجتمع تميز  أطياؼمواجية مباشرة بيف  إلىبعدىا 

وتعزير المواطنيف والمواطنات المخالفيف لتعاليـ الديف ليتحوؿ األمر إلى إنشاء الحموؿ محؿ الدولة 
شرطة إسالمية تعنى باألخالؽ والنيي عف المنكر، وفي الجية المقابمة غذى خطاب الكراىية 

ومشكالت اليوية تشدد وغمو شرائح واسعة مف المجتمع واستمرت األطراؼ بما فييا  والجيوية
إلى ، حتى تحولت األفكار والمعتقدات توى بالتطرؼ والتشدد غير واعية بمآالالسمطة تغذي وتتغذ

خماد صوتو، وىو ما انعكس باندالع حرب اإلرىاب عمى  سموؾ عنيؼ ييدؼ إلى إقصاء اآلخر وا 
سنيف وخمفت وراءىا مآسي إنسانية جذرت العنؼ  10التي استمرت أكثر مف  الشعب الجزائري

                                                           
1
 Hafez M, Mullins C, The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to 
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ال أنو مف الجانب القانوني لـ يمنح المشرع الجزائي الجزائري قط إ ،أكثر في نفسية الجزائري
 05-20ـ بصدور القانوف 2020اىتمامو لمحاربة التطرؼ والتشدد بشكؿ صريح إلى غاية سنة 

ومبيـ الذي جاء عاما وفضفاضا  ،(1)المتعمؽ بالوقاية مف التمييز وخطاب الكراىية ومكافحتيما
قد ضمنو المشرع نصا قانونيا مخالفا ف االصطالحي لممفاىيـ،ستعماؿ وضيؽ في االالمضموف 

منو والتي أكدت عمى أنو: )ال يمكف االحتجاج  4المادة  مضموف لمدستور ولمحريات األساسية وىو
بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراىية( ما يمنح لجيات إنفاذ القانوف دوف غيرىا 

 يؿ ووصؼ األعماؿ والممارسات التي قد تشكؿ خطابا لمكراىية حرية كاممة في تفسير وتأو 
، عمما أف أية آلية لمتوازف تضمف حقوؽ المواطف وجود دوف أو أساسا لمتمييز بيف المواطنيف

المجتمع الجزائري منذ قروف خمت لـ يعرؼ مطمقا خطابا لمكراىية وال تمييزا عمى أي أساس كاف 
ودليؿ ذلؾ المزيج المتنوع مف الثقافات واألدياف واألعراؽ الذي  في ثقافتو وأصولو ونظامو القيمي

أساسا لمشكمة تعريؼ المصطمحات الواردة في تخبط المشرع  ويرجع عاش أو تقاطع مع أرضيا،
" وراح بدال عف ذلؾ التطرفتفادى ألسباب سياسية اإلشارة إلى مصطمح " (المشرع) والنص إذ أن

" والتي تعد في و"االنتماء الجغرافي" وأشكاؿ التعبير" التمييز"" وخطاب الكراىيةيحاوؿ تعريؼ "
، وما يؤيد تحميمنا وليست أفعاال إجرامية مستقمة بذاتيا عناصر التطرؼمظاىر و األساس إحدى 

بحيث ( منو 2و1( مف ىذا القانوف التي تتعارض في جوىرىا مع المواد )35ىذا ىو نص المادة )
 باع  أوصنع  أو أنتجخمس سنوات كل من  إلىيعاقب بالحبس من سنتين )أنو:أشارت إلى 

..أي وسيمة أخرى تحمل أي ..أومطبوعات  أوبضائع  أولمتداول منتجات  أوعرض لمبيع  أو
نيا أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في ىذا أشكل من أشكال التعبير التي من ش

شد القيود أتحمؿ  ألنيا باإليجاز والوضوحتتسـ  أفالنصوص العقابية يجب  أف، والحاؿ (القانون
يتحرر النص مف تعقد عباراتو وعناصره عمى نحو  أفويجب  اإلنسافوطأة عمى حقوؽ وحريات 

 صعوبة في تتبع المعنى المقصود منو. إلىيؤدي 
 القانوف المضافة بموجب  مف قانوف العقوبات (2مكرر 144المادة ) أيضا وال تعكس

ـ صراحة النص العقابي الخاص بمحاربة التطرؼ والغمو 2001جواف  26المؤرخ في  01-09
" ولـ االستيزاء" و"اإلساءةفيذه المادة استعممت مصطمحات " المضمؿ باستعماؿ المعتقد أو الديف،

الركف المادي في جريمة ازدراء الديف يتمثؿ في استغالؿ  أفبالرغـ مف يرد فييا مصطمح "التطرؼ" 
مف ديانات التوحيد في الترويج والتمييز باستخداـ أية وسيمة مف وسائؿ  هالديف اإلسالمي أو غير 

                                                           
ومكافحتيما، الجريدة ـ، المتعمؽ بالوقاية مف التمييز وخطاب الكراىية 2020أفريؿ  28المؤرخ في  05-20القانوف  1

 .4ـ، ص 2020أفريؿ  24، الصادرة في 57، السنة 25الرسمية لػ ج ج دش ، عدد 
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المعموم من الدين أما مصطمح "مضمؿ مف الديف،  أوتحت ستار مموه  ألفكار متطرفةالنشر 
فال يستسيغو النص العقابي في قانوف العقوبات الذي ال يحتمؿ التعميـ ويشترط  (1)"بالضرورة

قحاـممارسة "الحسبة" بمفيـو سياسي و  القضاء الجزائي أوالتجرد، كما ال يمكف لمنيابة  في  انفسي ا 
يخص تراثا تفكير بشري يمكف دحضو  نتاجوممتبسة تعد  المعنى غير محددة نسبية جدلية مفاىيـ

وىي محؿ جداؿ  المتعددة المشارب اإلسالمية والنحؿ والطوائؼ الفرؽالمذاىب و يو تتنازع عم
عبارة "المعمـو بالضرورة  أف، عمما ر وعميؽ بيف فقياء الديف ومدارسو في تحديد مضمونيامتجذ

 قاعدة قانونية معياريةوال يمكف اعتبارىا  وال معنى ليا أساسامف الديف" ال شرعية دينية ليا 
، وىي مجرد حيمة يستعمميا الحاكـ السياسي لمرد عمى أسس بناءىا الواضح في تحديد الختالؼل

القمع باستعماؿ مثؿ ىذه  إلىيعجز عمى رد الفكر بالفكر فيمجأ  أفمعارضيو واتياميـ بالزندقة بعد 
، أي أنيا صيغة مبيمة غرضيا محاكمة الفكر والتفكير والتضييؽ عمى العبارات غير المنضبطة

فكمما اعتمدنا عمى مقولة "معمـو مف الديف بالضرورة" تراجعت مساحة العقؿ وفرصة  يفمفكر ال
 لمتفكير فيو  يعمـو مف الديف بالضرورة" فال داعالتعامؿ مع النص مف خاللو، ألنو طالما أنو "م

كما أف المعمـو مف الديف بالضرورة يخص المسمميف فقط  ،أو بمعنى أصح إعماؿ العقؿ فيو
والجزائرييف مف غير المسمميف  يكونوا خارج دائرة  األجانب أفما يعني  وطوائفيـ وفرقيـبمذاىبيـ 

 األخرىالمذاىب  أتباعالجزائرييف  أف، كما التأثيـ وىـ غير ممزميف بالمعمـو مف الديف اإلسالمي
محكمة تطبؽ عمييـ مفيـو المعمـو مف الديف تبعا  أماـ أنفسيـمف غير المذىب السني سيجدوف 
لة الحديث العيد باإلسالـ كذلؾ أي مف أمسىنا وتثار  ،أساسالممذىب السني الذي يختمفوف معو 

ي ، وىلة بموغ المرأةأوكذلؾ مس اإلسالـ الحنيؼ حديثا فعممو بالمعمـو مف الديف حديث اعتنؽ
وتتعارض كذلؾ  وتحرره مف العبارة المعقدة العقابيالنص  وتجرد تنافى مع مبدأ عموميةت عناصر

مع النصوص الوضعية العالمية الحاكمة لحقوؽ اإلنساف وحرية التفكير والمعتقد والضمير 
قد أقحـ نفسو فيما ال عالقة بعمـ  الجزائري يكوف المشرع الجزائي ذا الوضعوبيالمصادؽ عمييا، 

 بيد يمكف أف تترؾ مسألة ممارسة "الحسبة" وال العقاب والتجريـ فيو مف صمة وأسس مضبوطة
                                                           

وما  91ـ، ص1990، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة الشافعي واضع عمم األصوليوسؼ أحمد،  1
محمد بمتاجي، مناىج التشريع اإلسالمي في القرف الثاني اليجري، دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع،  أنظر كذلك:يمييا. 

: صفوت حسف لطفي، تطبيؽ الشريعة اإلسالمية  أنظر كذلكوما يمييا.  525، ص2007، سنة 2القاىرة، ج ـ ع، الطبعة 
: أنظر كذلكوما يمييا.  169ـ، ص1987القاىرة، ج ـ ع، سنة  بيف الحقيقة وشعارات الفتنة، دار الثقافة العربية لمطباعة،

ـ، دار معد 1997رزيؽ برىاف خميؿ، نصر حامد أبو زيد بيف التفكير والتكفير، مسألة حصانة اإلنساف في اإلسالـ، سنة 
لديني، الطبعة : أبو زيد نصر حامد، نقد الخطاب اأنظر كذلكوما يمييا.  64لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشؽ، سوريا، ص

 وما يمييا. 117ـ، ص1994، سينا لمنشر، القاىرة، ج ـ ع، سنة 2
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 144قبوؿ شكاوييـ في ىذا اإلطار ومنو يصبح تعديؿ ىذا النص العقابي ) يجب حظرإذ األفراد 
ألف مسألة حصانة اإلنساف في الديف اإلسالمي تختص بيا الدولة  ( ضرورة ممحة وعاجمة2مكرر

 . مف الدستور 2طبقا ألحكاـ المادة  ومؤسساتيا دوف غيرىا مف األفراد
 .الثاني: النتيجة اإلجرامية الفرع
وتمثؿ عمى السموؾ اإلجرامي،  لناتجاألثر ا وتعنيالعنصر الثاني مف عناصر الركف المادي  وتمثؿ

والذي المظير الخارجي لفعؿ االعتداء عمى المصمحة أو الحؽ الذي أسبغ عميو القانوف الحماية، 
 .(1)القانوني لمجريمة بناءاالعتبار في ال بعيفيأخذه المشرع 

مادي وبو تتحقؽ النتيجة بكؿ تغيير يحدث في  : األوؿفي الفقو الجنائي مدلوالفاإلجرامية ولمنتيجة 
 كالموت في جريمة القتؿ فرادالعالـ الخارجي كأثر لمسموؾ اإلجرامي، وىذا التغيير قد يصيب األ

 كأخذ ماؿ المجني عميو الغير خفية، وقد يصيب األمواؿ فييا نتيجة مادية إزىاؽ الروحعد يالذي 
األثر المادي لجريمة السرقة أو خيانة فييا الذي يعد السمب و  ،الجاني في جريمة السرقة مف طرؼ

نصرؼ إلى العدواف عمى المصمحة أو الحؽ و ي، أما المدلوؿ الثاني فيو مدلوؿ قانوني األمانة
  .(2)جدارتو بالحماية الجنائية الذي قدر المشرع
بينيما ومعيار التمييز جرائـ خطر وجرائـ ضرر،  :وفقًا لممدلوؿ القانوني لمنتيجة إلىوتقسـ الجرائـ 

 اتخاذ النتيجة في كؿ منيما صورة معينة، فجريمة الخطرمعيار شكمي باألساس ويتمثؿ في ىو 
ف كاف تعريفيا التشريعي محؿ جدؿ فقيي واسع يشترط لتحقيقيا أف ترتكب بسموؾ يمثؿ عدوانًا ف وا 

أي أنيا تتـ بمجرد استخداـ  ىما بالخطرأي بمجرد تيديد محتماًل عمى الحؽ أو المصمحة المحمية
تفترض سموكا إجراميا ترتبت عميو ، في حيف أف جريمة الضرر الوسيمة ودوف انتظار وقوع النتيجة

 قترافياا عندتتحقؽ مى حؽ يحميو القانوف، أي أنيا أثار يتمثؿ فييا العدواف الفعمي المحاؿ ع
 .(3)الحاؿ عمى الحؽ أو المصمحة المحمية والمادي تتمثؿ بالعدواف الفعمي يو آثارترتب عمتبسموؾ 

                                                           
 ج ـ ع، سنة ، دار النيضة العربية، القاىرة،9 الطبعةالقسـ العاـ،  – شرح قانون العقوباتمحمود محمود مصطفى،  1

 .276، ص 1974
، مطبعة معيد اإلدارة العامة، إدارة والفقو اإلسالميالجريمة أحكاميا العامة في االتجاىات المعاصرة عبد الفتاح خضر،  2

عمر السعيد رمضاف، فكرة النتيجة في قانوف : أنظر كذلكوما يمييا.  13ص  1985البحوث، الرياض، ـ ع س، سنة 
  .يميياوما  103، ص ـ1961سنة ، 31العقوبات، مجمة القانوف واالقتصاد، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، س 

، المركز العربي 1يؿ عمي، جريمة اإلرىاب الدولي ومشروعية نضاؿ حركات التحرر الوطني، الطبعة بخاري جم 3
: مازف خمؼ ناصر، الحماية أنظر كذلكوما يمييا.  340، ص2020لمدراسات والبحوث العممية، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، ص 2017ث العممية، القاىرة، ج ـ ع، سنة الجنائية لألشخاص مف االختفاء القسري، المركز العربي لمدراسات والبحو 
 وما يمييا.  175
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لمنشاط  اإلجرامييترتب عمى السموؾ  أفبمجرد  ؽتتحق (1)والنتيجة اإلجرامية في جرائـ اإلرىاب
 إيقاع أوالجماعية  اإلبادة أوأف يؤدي إلى وقوع أحد مظاىر القتؿ  اإلرىابي أي أثر مف شأنو

 بالنظاـ العاـ  اإلخالؿ أوبالبيئة  أوبالممتمكات  أضرار إلحاؽ أو األفرادالرعب والفزع بيف 
 السعي بأي وسيمة لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ الدستورية  أو

  أو التحريض عمى ذلؾ،
يشترط المشرع دائما تحقيؽ النتيجة اإلجرامية في جرائـ اإلرىاب إنما يكفي أف يكوف الفعؿ مف وال 
، بحيث يسعى اإلرىابيوف إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية ف لـ تتحقؽ فعالا  نو إحداث النتيجة و أش

ومف  سواء تحقؽ الضرر أو تعرضت المصمحة المحمية متمثمة في سالمة المجتمع وأمنو لمخطر
التي يتحقؽ أثرىا بمجرد إعاقة عمؿ  ثؿ ذلؾ جريمة إيواء إرىابي فار مف المالحقة األمنيةم

  .سمطات إنفاذ القانوف
األوؿ حالة الخطر، أما الجزء نتناوؿ في  نفصميف:م جزئيفالنتيجة اإلجرامية في  نوعي وندرس

 الضرر. دراسةالثاني فخصصناه ل جزءال
 : حالة الخطرأوال
أي أف ينتج عف  المجتمعي بشكؿ متواصؿتيديد االستقرار  ىدؼ المشروع اإلرىابي يتمثؿ في أف

األثر مف خالؿ ذلؾ  يبرز، و اإلرىاب إحداث حالة مف الخطر العاـ يشمؿ أجزاء واسعة مف اإلقميـ
ثارة الخوؼ والو  نشر الفزععمى الخطر اإلرىابي المتمثؿ ب ناجـال ، فراداألفي  رىبةالذعر والرعب، وا 

العقد  أرساهاالستقرار الذي نظاـ فالجريمة اإلرىابية إذا تتحقؽ بكؿ فعؿ مف شأنو المساس ب
إلحداث  تمييديةبع أىمية الخطر باعتباره نتيجة في الجريمة اإلرىابية بأنو يعد مرحمة نوت االجتماعي،

كاف الخطر يعني فاف وعميو  ،ماديا لحدوث الخطر الحقةف الضرر يعد مرحمة إف ةالضرر، ومف ثم
المصمحة بصورة  ـف الضرر يؤدي إلى المساس بتمكإتيديد المصمحة المحمية بإحداث الضرر ف

اف الضرر يكوف مرتبطا بحالة الخطر ويعد مكمال ليا والحقا لحدوثيا وفقا لممجرى فومف ثـ  ،مباشرة
 .(2)العادي لألمور

                                                           
، مركز الكتاب األكاديمي، عماف، جرائم اإلرىاب في التشريع األردني واالتفاقيات الدوليةموفؽ عيد فيد المساعيد،  1

: منى عبد العالي موسى، نافع تكميؼ مجيد، جريمة إيواء إرىابي، أنظر كذلكوما يمييا.  49ـ، ص2019األردف، سنة 
: سييؿ أنظر كذلك. 124-110ـ، ص 2019، السنة 6، العدد 27مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية، العراؽ، المجمد 

 وما يمييا.  209حسف فتالوي، اإلرىاب واإلرىاب المضاد، مرجع سابؽ، ص
 35ـ، ص 2008، مديرية النشر، وزارة الثقافة، إقميـ كردستاف، العراؽ، سنة أشكالو -أسبابو -كانواإلرىاب: أر عمي ىمداد مجيد،  2

 ج ـ ع، سنة إبراىيـ عيد نايؿ، السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة،: أنظر كذلكوما يمييا. 
، المركز العربي 1الموسوي، جريمة استيداؼ إثارة الحرب األىمية، الطبعة : عودة يوسؼ سمماف أنظر كذلك .21-20، ص 1995

 .2018عممية، القاىرة، ج ـ ع، سنة لمدراسات والبحوث ال
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وأخطر  ،(1)يقاؿ: خاطر الرجؿ بنفسوغمب ولذلؾ أوالخطر لغًة: ىو فعؿ ما يكوف الخوؼ فيو 
 .(3)وىو أيضا اإلشراؼ عمى اليالؾ (2)المرض رجال: بمعني جعمو بيف السالمة والتمؼ

: "حالة واقعية تتمثؿ في مجموعة مف اآلثار المادية التي ينشأ بيا احتماؿ فيو اصطالحاأما 
حادث احتمالي غير مؤكد  :(5)كذلؾ بأنووعرؼ  ،(4)حدوث ضرر يناؿ المصمحة المحمية جنائيًا"

بيف تحقيؽ  أو عدـ التأكد موقؼ طبيعي موضوعي يوجد حالة مف الشؾ والترددوىو الوقوع، 
 النتيجة وعدـ تحققيا.

 المعايير ىي:في الجرائـ اإلرىابية مع جممة مف لتأكيد قيامو كحالة عنصر الخطر  شرط فيويت
عبر عف إمكانية والم المعيف، البشري النشاطالخطر الناشئ عف  أي أن يكون الخطر عامًا: -1

إلحاؽ ضرر غير محدد، بحيث يكوف مف غير الممكف تحديد عدد األشخاص  احتماليةأو 
المعرضيف في حياتيـ وممتمكاتيـ إلى ىذا الخطر، كما يكوف مف غير الممكف تحديد طبيعة وعدد 

 . (6) المواد أو األشياء المعرضة لمخطر مف خالؿ كبح عامؿ القوى الطبيعية أو إطالقو"
ريمة اإلرىابية والجريمة العادية فيما يتعمؽ بتوافر الخطر، يجب أف وفي إطار التمييز ما بيف الج

والخطر  -إذا توافرت شروطيا األخرى–يكوف الخطر خطرًا عامًا لمقوؿ بارتكاب جريمة إرىابية 
الخاص ىو الخطر الذي ييدد بالضرر بالمصالح الفردية التي يحمييا القانوف، والتي غالبا ما 

لحياة، وحقو في تكاممو الجسدي عندما يكوف ذلؾ الخطر موجيًا إلى تتمثؿ بحؽ اإلنساف في ا
 شخص أو مجموعة مف أشخاص بعينيـ.

في حيف أف الخطر العاـ ىو ذلؾ الخطر الذي ييدد تيديدًا مباشرًا المصالح المحمية العامة 
حمايتو، وقد بالضرر، أي المصالح ذات القيمة الكبيرة غير المحددة، التي يشمميا القانوف الجنائي ب

                                                           
، القاىرة، ج ـ ع، سنة ، دار المعارؼفي غريب الشرح الكبير المصباح المنيرأحمد بف محمد عمي المقري الفيومي،  1

 .173، ص 1977
 .243ص  ـ،2011جمع المغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشروؽ الدولية، ج ـ ع، سنة م المعجـ الوسيط، 2
 .180، ص ـ1986سنة  مكتبة لبناف، بيروت، لبناف، ،مختار الصحاحعبد القادر الرازي، بف محمد بف أبي بكر  3
لمعمـو القانونية، كمية ، مجمة المحقؽ الحمي تعريض الغير لمخطر في قانون العقوبات العراقيحسف خنجر عجيؿ،  4

 .413-377ـ، ص2020، سنة 1، عدد 12القانوف جامعة بابؿ، السنة 
، األىمية واإلشكالية بيف عمومية الخطر وخصوصية القصد، تعريف الجريمة اإلرىابيةعبد التواب معوض الشوربجي،  5

 وما يمييا. 54ـ، ص2004دار النيضة العربية، القاىرة، سنة 
، الدار العممية الدولية لمنشر، عماف، األردف، النظرية العامة لمجرائم ذات الخطر العامسط محمد سيؼ، حكيمي عبد البا 6

 .17، ص ـ2002سنة 
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ييدد عددًا غير محدد مف الضحايا أو عددًا كبيرًا منيـ لو أمكف تحديدىـ، أي أف مرتكب الجريمة 
 .(1)اإلرىابية في ىذه الحالة يوجو سموكو ضد الجماعة، ويترؾ اختيار عدد الضحايا لمصدفة

، حاالتال جؿسموؾ الجاني ليس حتميا في  مف خالؿإرادة نشر الخطر العاـ  تجسيدف إف ومنو
 عف إفراز أي خطربعيدا  كالسيكي المجرد المحدودال نمطوفييا  النشاطفينالؾ جرائـ إرىابية يتخذ 

تكتسب وصفيا اإلرىابي مف خالؿ اندماجيا التي مف خالؿ بعض الجرائـ  نمطىذا اليتجمى عاـ، و 
بقية األنشطة في في مشروع جماعي متعدد األنشطة، يكرس بعضيا لبث الخطر العاـ بينما تبقى 

، كما في جرائـ السرقة والتزوير، بؿ وحتى القتؿ عندما يقترؼ في ظروؼ (2)عززدور المساعد الم
حالة عادية ليس مف شأنيا إفراز خطر عاـ عمى المجتمع، وفي ىذا الغرض تكتسي إرادة الجاني 

  :خطورة مف جانبيفال
لدور الجريمة اإلرىابية  تجسيد ىيو ىابية وتأخذ مفيـو األعماؿ التحضيرية لمجريمة اإلر  األول:

نجاحو نشاطال تعزيزمف خالؿ  بغرضيا ، عندما والتحريض والتشجيععف طريؽ التمويؿ  اإلرىابي وا 
 إطارفي  ستثمرتالسمب والسطو الناتجة عف قطع الطرؽ ، فحصيمة بمشروع إرىابي متصمةتكوف 

واإلنفاؽ عمى متطمبات المشروع اإلرىابي األخرى،  القتناء المعدات والذخائراإلرىابي المشروع 
عند ال تعد مف قبيؿ الجرائـ اإلرىابية، ولكنيا تصبح كذلؾ  طوعمى الرغـ مف أف جريمة الس

إذ يتيح ذلؾ  وثائؽ السفرالتزوير في  جرائـ في وىو نفس الحاؿرتباطيا بمشروع إرىابي، ا
مزيفة تحمييـ مف المتابعات  صفات وىوياتنتحاليـ با والذىاب واإلياب لإلرىابييف حرية التنقؿ

  .(3)األمنية
فاف مجرد توافر إرادة نشر الخطر العاـ يكشؼ عف الخطورة الخاصة لمجاني، أما الجانب الثاني  

حتى واف تجرد سموكو مف إنتاج ىذا األثر المرعب، وليذا ال مبالغة في المساواة في الخطورة 
 .(4)رىابية بوسيمتيا، وتمؾ اإلرىابية بغرضيااالجتماعية بيف الجرائـ اإل

                                                           
أنظر . 341، مرجع سابؽ، صجريمة اإلرىاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطنيبخاري جميؿ عمي،  1

 .57-56 عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي، مرجع سابؽ، ص: كذلك
، الكويت، 3، العدد 21، مجمة الحقوؽ الكويتية، السنة تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرىابأحمد سعيد الزقرد،  2

 . 154و 89ـ، ص 1997سنة 
، القاىرة، ج ـ ع، سنة 2، المصرية لمنشر والتوزيع، الطبعةاإلرىاب والجريمة المنظمةشالؿ عبد خميس الربيعي،  3

 .وما يمييا 74ـ، ص 2019
، بيف عمومية الخطر وخصوصية القصد واإلشكالية األىمية، تعريف الجريمة اإلرىابيةعبد التواب معوض الشوربجي،  4

 .194-193، ص مرجع سابؽ
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محددة، إنما معينة بذاتيا أو بمصمحة  عموما بعدـ تركيزىا عمى المسجرائـ اإلرىاب  وتختص
 ضحايا، فيراىا الكياف اإلجرامي منتجة ألثر الخطر عمييايمكف أف تنصب عمى أية مصمحة 

إنما عمى ىذا األساس ال يتـ اختيارىـ  ونأل، مرتكب اليجـومع وال رابطة تجمعيـ اإلرىاب ال صمة 
كوف أف أفكارىـ  أو النتمائيـ وارتباطيـ باليدؼ السياسي المبتغى إيصاؿ الرسالة إليو،ينتقوف 

، وىو األمر الثابت مف اإلرىابي الفكر السائد في التنظيـمع ومعتقداتيـ وثقافتيـ تختمؼ أو تتضاد 
 عشوائية أف إلحصائية التي توصمت إلى نتيجة مفادىاخالؿ العديد مف الدراسات البيانية وا

 .استيداؼ الضحايا ال تنطبؽ مع انتظاـ انتقاء األىداؼ النيائية
مف  جوتؤدي إلى خمؽ جرائـ اإلرىاب، احتماؿ ارتكاب ة الخطر الناتج عف جسام ونظرا ألف

الوسائؿ المستعممة في  فتؾ، بسبب والترىيب نتج عنو حالة الرعبتانعداـ األمف في المجتمع، 
، فضال عف إف وسائؿ اإلعالـ المرئية والمقروءة والمسموعة، قد الجرائـارتكاب ىذا النوع مف 

تساىـ مساىمة مباشرة في تضخيـ جسامة ذلؾ الخطر، مما ينعكس تأثيره سمبا عمى أفراد 
 .(1)المجتمع

 أن يكون ذلك الخطر مرتبطًا بمشروع فردي أو جماعي: -2
لـ يرد في تشريع مكافحة اإلرىاب الجزائري وىو إغفاؿ جسيـ  "اإلرىابيالمشروع "ح إف مصطم

:"نية مبيتة بعمؿ معيف يتـ وضعيا يعد ف المشروع اإلرىابيأل مف طرؼ المشرع يجب تداركو
يكوف مشروعًا  ةإرادات، ومف ثم مجموعةلتطابؽ  نتاجاموضع التنفيذ"، وىذا المشروع يكوف 

نابعًا مف تصميـ إرادي  المشروع غير المشروعة، وقد يكوف كياناتجماعيًا تدخؿ ضمنو جرائـ ال
 ".الذئاب المنفردة، كحالة "(2)واحد، ومف ثـ يكوف مشروعًا فردياً لشخص  فردي

 إال "اإلرىابيةالمنظمة "و "اإلرىابي"ىذا وقد اشرنا سمفا إلى أف المشرع الجزائي لـ يدرج تعريؼ 
ـ المعدؿ والمتمـ 2012فيفري  13المؤرخ في  02-12( مف األمر 4ضمف مقتضيات المادة )

ـ المتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05لمقانوف 
 غفاالت جوىرية غرضيا انتقائي بحت.إ، وىي اإلرىاب ومكافحتيما

 دعوة األتباعيتـ مف خالؿ الذي جماعي العمؿ ال خالؿ مظيربرز مف العمؿ اإلرىابي ف
عداد والمتعاطفيف تصور  ينفيضمف المشروع الجماعي، إال أف ذلؾ ال  ىـوتجنيد ىـوانتقاء ىـوا 

                                                           
، مجمة مصر جرائم التنظيمات غير المشروعة واإلرىابية في التشريع المصري والقانون المقارنمحمد أبو الفتح الغناـ،  1

 .112-71ص  ـ،1997، سنة 446، عدد 88ج ـ ع، مجمد ،الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي المعاصرة،
 ،العربيةلنيضة ، دار اتعويض المجني عليهم عن األضرار النبشئة عن جرائم اإلرهبةأبو خطوة، عمر أحمد شوقي  2

 .62ص  ـ،1995القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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، (1)كذئب منفرد رىابي بمفرده بعد أف يكوف قد صمـ عمى ارتكابوإواحد بارتكاب عمؿ  فردقياـ 
قد أنو إلى النص عمى )المشروع الفردي(  ري والفرنسي مثالالمص وربما يعود سبب لجوء المشرع

أراد بذلؾ أف يسد ثغرة في التشريع يخشى أف تستغميا الجماعات اإلرىابية بحيث ترتكب جرائميا 
مف خالؿ أفرادىا بما يثير الفزع والرعب والترويع، بحيث ال ينطبؽ معو عمييا وصؼ اإلرىاب، لما 

جراءات خاصة في التحقيؽ والمحاكمةتحممو مف عقوبات مشددة،   .(2)وا 
 .حقوق األفراد وحرياتيمعمى  االعتداءأن يؤدي الخطر إلى  -3
بمنع  أو ،باالعتداء عمييا الجسديةسالمة المساس بحؽ اإلنساف في الحياة، أو حقو في ال إف

كفي العتبار ت يا بما يحـر صاحبيا مف حقو في التمتع بيا،األفراد مف ممارسة حرياتيـ أو تعطيم
ثارة  والخوؼ بث الذعربقصد عف ذلؾ  إذا ارتبطفعاًل إرىابيا  عتداءالمسبب لذلؾ اال نشاطال وا 

ىذه األفعاؿ تعريض حياة األفراد لمخطر،  قترؼم إلدانة، إذ يكفي (3)المجتمعالفزع في و الرعب 
إدخاؿ مادة أو تسريبيا في المياه مف  (5مكرر فقرة  87بنص المادة ) تجريـ المشرعذلؾ  مفو 

ويقـو ىذا الجـر حتى ولو لـ يشرب أو يستعمؿ  شأنيا جعؿ صحة اإلنساف أو الحيواف في خطر
 .ىذه المياه أحد

إال في  بحيث ال يمكف تقييد ممارستياىي حؽ طبيعي لكؿ شخص،  فرديةال نظرا ألف الحرياتو 
حرية مف  عمى أية عتداءبخالؼ ىذه الحاالت ال يجوز اال نوإالحاالت المقررة دستوريًا وقانونيًا، ف
ف أي تعرض ليذه الحقوؽ عف طريؽ أعماؿ إرىابية يؤدي إلى إالحريات المقررة لألفراد، ومف ثـ ف

مصادرة تمؾ الحقوؽ والحريات أو المساس بيا، فحالة الخطر العاـ تنشأ إذا قاـ الجاني باستعماؿ 
، أو إذا قامت مجموعة مف إحداث الحرب األىمية أو فتنة طائفيةإحدى وسائؿ اإلرىاب إلحداث 

إجباره األشخاص بإجبار فرد أو مجموعة أفراد عمى تبني فكر أو رأي معيف يخالؼ عقيدتو أو 
 .(4)حد األدياف السماويةأاعتناؽ عمى 

 
                                                           

 ـ،2017، إصدارات أي كتب، لندف، بريطانيا، سنة والشرق األوسط الجديداإلرىاب عبد الحفيظ عبد الرحيـ محبوب،  1
 .252ص 

 .154، ص مرجع سابؽ، اإلرىابالناشئة عن جرائم  األضرارتعويض أحمد السعيد الزقرد،  2
جراءات مالحقتيامحمد محمود سعيد،  3 ج ، دار الفكر العربي، القاىرة، 1الطبعة، جرائم اإلرىاب، أحكاميا الموضوعية وا 

 .20، ص 1995ـ ع، سنة 
، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة السياسة الجنائية لممشرع المصرينور الديف ىنداوي،  4

جامعي، : العادلي محمد صالح، موسوعة القانوف الجنائي لإلرىاب، دار الفكر الانظر كذلك وما يمييا. 30ـ، ص1998
 وما يمييا. 122، ص2007اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة 
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 .أن يؤدي الخطر إلى اإلخالل بالنظام العام لممجتمع -4
 (Japotتشير مقولة لألستاذ )، إذ غير واضحة ويصعب تحديد محتواهىذا المفيـو خطوطو العامة 

أن النظام العام يستمد عظمتو من الغموض الذي يحيط بو، فمن "إلى " النظام العامعف فكرة " (1)
مف المؤكد أف فكرة ف ..."نو ظل متعاليا عمى كل الجيود الذي بذليا الفقو لتعريفوأمظاىر سموه 

إنو األداء السميم " فيميب مالوري عف النظاـ العاـ:ويقوؿ "النظاـ العاـ" يكتنفيا اإلبياـ والغموض، 
إال أف الدولة تستغؿ ىذه الفكرة لمدفاع عف ذاتيا، فجميع ، (2)"لممؤسسات الضرورية لممجتمع

نتيجة لذلؾ، فإف الكيانات غير القواعد التي تحكـ تنظيـ الدولة وعمميا ىي مف النظاـ العاـ و 
ممارسة السمطة  عمى الدولة مزاحمةالمشروعة بنظر القانوف السائد في الدولة والتي تسعى إلى 

القوانيف الجنائية و  وقوانيف األمف والدفاعلذلؾ فإف القوانيف الدستورية  السياسية ستكوف باطمة،
وعميو لمدولة في مواجية الكيانات األخرى التي تبتغي مقاسمتيا السمطة أو إبعادىا عنيا،  ضرورية

فإف النظاـ العاـ ييدؼ دائًما إلى حماية المصالح التي عمى الرغـ مف كونيا ذات طبيعة متنوعة 
مف لذلؾ يرى بعض ، (3)، إال أنيا تشترؾ جميًعا في أنيا في قمة التسمسؿ اليرمي لمقيـمتعددةو 

كل ما يمس كيان الدولة، أو يتعمق بمصمحة أساسية ليا، سواء " ىو:" النظام العامالفقياء أف "
في ذلك المصالح السياسية أو المصالح االجتماعية، والمصالح االقتصادية، والمصالح 

ف فإ حد الركائز األساسية لحماية الدولة مف منافسيياأإذا كاف القانوف الجنائي ، ف(4)"األخالقية
ذات المضموف لة النظاـ العاـ أتعالج مس و التي مف المفترض أف تكوف دقيقة ومحددةنصوص

وفي حاالت ، معاقب عمييا"مخالفة النظاـ العاـ" واإلخالؿ بو جريمة  وتعتبر والمرف الفضفاض
 كثيرة ظرؼ لتشديد األحكاـ ضد المخالفيف.

ضعاؼ ىدفوفاإلخالؿ بالنظاـ العاـ  المساس بمصالحيا األساسية، مف خالؿ كياف الدولة  تيديد وا 
 بمظير ويمكف أف يظيريذه المصالح، ب محسوس يتمثؿ في اإلضرار بمظير مادي خارجي ويبرز

المجتمع بعجز أداء الدولة إزاء مصمحة مف االعتقاد بيف أفراد  ترويج ونشرمثؿ معنوي ال مادي 
بكفر الدولة وحكاميا  عمـو المواطنيفتقاد لدى بث االعلمخطر العاـ: ك يرسي ماالمصالح،  ىذه

                                                           
دار نيضة مصر  ،نظرية القانون ،عبد الفتاح عبد الباقي: أنظر كذلك، 25محمد محمود سعيد، مرجع سابؽ، ص  1

 .74فقرة  127ص ـ،1966 ، سنة5بعة ط، الالقاىرة
2
 Philippe Malaurie, L’Ordre Public et le Contrat : étude de Droit Civil Comparé, France, Angleterre, U R S S  

Tome  er, th №°99, Edition Matot-Braine, Reims France, Année : 1953, P :  9   
3
 Philippe Malinvaud et Dominique Fenouillet, Droit des obligations, EditeurLexisnexis Manuels, Année : 

    ,  
e
 edition, № :267, P :    -      

، كمية الحقوؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة، صادرة 5، مجمة المنتدى القانوني، العددالنظام العامفيصؿ نسيغة وآخروف،  4
 .181-166ـ، ص2017نوفمبر  13بتاريخ: 
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األجنبية، والمصالح ات ءية مؤسسات الدولة وخضوعيا لإلمالأو بتبععف أحكاـ الديف،  ـوابتعادى
تتحقؽ مثال ف حالة الخطر العاـ إف ومنو ،(1)...تكفير أفراد األجيزة األمنية والجيش الوطنيبأو 

واألقفاؿ ومنعو بالسالسؿ  البرلماف غمؽ مدخؿ أو بدوائرىـ،موظفيف مف االلتحاؽ عندما يتـ منع ال
الوزراء أو النواب، أو تقييد حرياتيـ وتحركاتيـ،  باعتقاؿ كذا، و ةأو الطارئ ةالدوري مف عقد جمساتو

 ـ،2021جانفي 6األميركية في كما وقع في الواليات المتحدة  مبنى الوزارة أو البرلماف احتالؿأو 
وال يخرج عما سبؽ منع معاىد العمـ أو المدارس االبتدائية والثانوية مف تأدية واجباتيا التعميمية 
والتربوية، عند قياـ مجموعة مف األشخاص بإغالؽ تمؾ المعاىد أو المدارس، بزعـ اختالط الذكور 

 .(2)واإلناث فييا
وفقا لممنيج المادي الذي اتبعو  يةلمقوؿ بتحقؽ جريمة إرىاب المشرع الجزائي الجزائري وقد اشترط

يترتب عمى  أنو ما إف مكرر(، 87وفقا لممادة )في تعداد صور الجريمة اإلرىابية دون تعريفيا 
جريمة ال توافر أركافإخالؿ جسيـ بالنظاـ العاـ فال يكفي وفقًا لو ل الفعؿ اإلرىابي أو التخريبي

نما يجب أف يكوف اإلخالؿ جسيمًا، و إرىابية مجرد اإلخالؿ البسيط بالنظاـ العاـ،  تبقى مسألة وا 
يترؾ التي  والمالبسات وقائعبطبيعة ال تتعمؽتقدير مدى جسامة اإلخالؿ بالنظاـ العاـ مف عدمو 

والحاؿ انو لتطبيؽ مبدأ عمومية ، (3)تقديرىا لمحكمة الموضوع وفقًا لظروؼ الجريمة ومالبساتيا
فنص المادة  اإلرىابحات المستعممة في قانوف مكافحة النص الجزائي نصطدـ بعدـ دقة المصطم

يختمؼ مدى جسامتيا طبقا لمسياؽ الذي استعممت فيو  ألفعاؿ( يرتب نفس العقوبات 4مكرر 87)
المشرع اقر نفس العقوبة  أف إال اإلشادة أوخطر مف جـر التشجيع أ اإلرىابيفجريمة تمويؿ النشاط 

لتحديد طريقة  وسيمة كانت" بأيةالمشرع باستعمالو لعبارة " أف واألكيدبالسجف والغرامة ليا جميعا، 
 ،التمويؿ يكوف قد خالؼ مبادئ الدقة والوضوح المشترطة في النصوص العقابيةو والتشجيع  اإلشادة

ما يطمؽ يد القاضي في إدخاؿ العديد مف الجرائـ في زمرة جرائـ اإلرىاب، لمجرد اإلخالؿ ولو كاف 
وما منح السمطة التقديرية لمقاضي الستخالص ىذه  ـ، عماًل بعمومية النص،يسيرًا بالنظاـ العا

عمى حقوؽ الدفاع في البحث  ومساس جسيـ إال اعتداءدوف حدود وفقا لمنظاـ اإلتيامي الوسائؿ 
                                                           

، المركز العربي لمدراسات والبحوث الحماية الدستورية لفكرة النظام العاملمى عمي الظاىري، عمي مجيد العكيمي،  1
 وما يمييا.18،79، ص، 2018العممية، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة السياسة الجنائية في مواجية اإلرىابد نايؿ، يع إبراىيـ  2
 .27، ص ـ1996

 إرىابيالرعب أو الفزع مترتبًا عمى عمؿ  أشكاؿشكؿ مف  أف أي. وىو يرى 154لسعيد الزقرد، مرجع سابؽ، ص أحمد ا 3
تثبت  أفالمحكمة، واف رأت خالؼ ذلؾ عمييا  أماـمعيف، ال يكفي العتباره إخالاًل جسيمًا بالنظاـ العاـ، وىي قرينة ثابتة 

 العكس.
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 والشموؿ لصالح القضاة االتساعف ترؾ السمطة التقديرية بيذه أل ،دالئؿ وقرائف مضادة وتقديـ
بتمكيف جية  رية في قانوف اإلجراءات الجزائية وبالخصوص في مادة اإلثباتيتطمب تعديالت جوى

ـ مع ءإلجراءات نظاـ االستدالؿ الحر بما يتالالدفاع نفسيا مف البحث عف األدلة المضادة وفقا 
   مبدأ "توازي األسمحة" في المحاكمة المنصفة.

 لألمرالمضافة لقانوف العقوبات طبقا  (13مكرر 87المادة ) بموجب الجزائريوقد جـر المشرع 
كيانات  تأسيس أو بإنشاءالقياـ ، منو (3مكرر 87والمادة ) (1)2021جواف  8المؤرخ في  21-08

، كما األمرمف ىذا  (مكرر 87)المادة  أحكاـتحت طائمة  أنشطتياتقع  أويكوف غرضيا  إرىابية
أوؿ قانوف جزائري سنة كاممة عمى صدور  28مرة بعد مرور  ألوؿ" اإلرىابيعرؼ الكياف "

ـ: قياـ 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92 تشريعيالمرسـو ال لمكافحة اإلرىاب متمثال في
لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ  بأي وسيمةالكياف اإلرىابي بالسعي 

الترابية أو التحريض عمى ذلؾ"  وسيمة بالسالمة يبأالدستورية أو التحريض عمى ذلؾ، والمساس 
المتضمف ث لما ىو وارد ضمف مقتضيات القسـ الثالما ىو إال تكرار وبالرغـ مف أف ىذا التجريـ 

مف الفصؿ األوؿ  رض الوطفأاالعتداءات والمؤامرات والجرائـ األخرى ضد سمطة الدولة وسالمة 
، إال أف عباراتو العامة (83( إلى )77المواد مف )المتضمف الجنايات والجنح ضد أمف الدولة 

"بأي والتفسير كاستعمالو لعبارة  جاءت ىي األخرى فضفاضة ومرنة وتحتمؿ الكثير مف التأويؿ
لمقضاء بوضع مسطرة عقابية ال محدودة تسمح لو دوف رقيب  ويسمح ىذا النص كذلؾ وسيمة"،
الكياف اإلجرامي فيمكف تسميط أحكاـ المواد ساس المتابعة وكذا إيقاع العقوبة بحسب أبتكييؼ 

 ،( عميو14مكرر  87مكرر( إلى ) 87( عميو كما يمكف تسميط أحكاـ المواد )83( إلى )77)
 يجعؿ مف سمطة تقدير الخطر ومدى جسامتو ومساسو بالنظاـ العاـ دوف قيود مضادة األمر الذي

 .المساواة في القانوف اـانعدوىو ما يمس مباشرة بأسس المحاكمة المنصفة مف حيث 
 : حالة الضررثانيا

 وىو أيضا اعتداء فعمي،  ،(2)الضرر ىو إىدار أو انتقاص مف حؽ أو مصمحة يحمييا القانوف
قانونا، فإذا انصرؼ الضرر إلى ماؿ فانو  ةأو حقيقي، أو واقعي عمى ماؿ، أو مصمحة محمي

                                                           
ـ المتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66لمعدؿ والمتمـ لألمر ـ ا2021جواف  8المؤرخ في  08-21األمر  1

 .6ـ، ص2021جواف  9، الصادرة بتاريخ 58، السنة 45قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 
، ص 1985 ج ـ ع، سنة ،اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الجرائم المضرة بالمصمحة العامةعوض محمد،  2

212. 
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بإعداـ ىذا الماؿ أو بفقده أو باإلنقاص منو، أما إذا انصرؼ إلى مصمحة فانو يتمثؿ  رتبي
 .(1)بإىدارىا أو في اإلنقاص منيا

وىو األمر والضرر بوصفو نتيجة إجرامية في نطاؽ الجرائـ اإلرىابية يشترط فيو أف يكوف جسيمًا، 
فتخريب المنشات والمدارس والمصانع الثابت مف خالؿ األثر االقتصادي الرىيب لمجرائـ اإلرىابية 

وتفجير خطوط نقؿ الطاقة والسكؾ الحديدية والجسور، باإلضافة إلى القضاء عمى القطاع 
أما األثر  ،السياحي كميا وتعطيؿ حركة المواصالت ألحقت أضرارا ال تعوض باالقتصاد الوطني

يالـ اإلنساني لمضرر ففداحتو تساوت مع مآسي الحروب مف تقتيؿ وتنكيؿ  وبتر وتعذيب وا 
 . (2)واغتصاب وتيجير واستعباد...

 : فراد مف حيثالضرر الجسيـ الواقع عمى األويمكف تصور 
المساس بمادة الجسـ، سواء أكاف باإلنقاص منيا، أـ بإحداث تغيير فييا يؤثر في تماسؾ -1

 نفعتو.الخاليا التي يقـو عمييا بناء الجسـ، كبتر عضو مف أعضاء الجسـ، أو فقداف م
اإليالـ النفسي، ويتحقؽ بما يمحؽ المجني عميو مف أذى في نفسو وبدرجة بميغة تختمؼ عما -2

 وجنوف العقائد الوىميةإصابتو بحاالت انفصاـ في الشخصية، يصيبو في الحاالت االعتيادية ك
 .(3)وبعض العقد النفسية...الخ

يعد  ةالعام متمكاتعمى الم الحاصؿضرر أف ال ريبال لضرر الجسيـ الواقع عمى األمواؿ، فأما ا
إال أف االعتداء المرتب ، لما ليا مف دور رئيسي في تيسير الحياة اليومية لممواطف ضررا جسيما

نشر الرعب وبث الفزع في ب إال إذا ارتبطال يعد فعال إرىابيا عمى األمواؿ العامة فالجسيـ لمضرر 
 أو مؤسسة حكومية. ، كقياـ مجموعة إرىابية بنسؼ بناية،المجتمع

إذا اقترف استخداـ  نو يشكؿ جريمة إرىابيةإ، فاألمواؿ الخاصةالواقع عمى  الجسيـ أما الضرر 
كاستخداـ األمواؿ  الماؿ المسموب في تعزيز مجيود الكياف اإلرىابي وضماف استمرارية نشاطو،

ارد والمعدات ودفع النسؽ العممياتي لإلرىابييف مف تمويؿ وحشد لممو  دعـالخاصة المنيوبة ل
مف قانوف العقوبات عمى  (2مكرر 87)، وتنص المادة وعائالتيـ اإلرىابييف وأجورلمتكاليؼ 

 اعتبار حينيا يمكف  فعؿ السرقة بالجريمة اإلرىابية ارتباطاقتراف و  حاالتالعقوبات المطبقة عمى 
جريمة السرقة مف قبيؿ الجرائـ اإلرىابية، وذلؾ عندما ترتكب بصورة عمديو وتكوف متعمقة بمشروع 

                                                           
 .32، ص 1991سنة ج ـ ع، ، دار النيضة العربية، القاىرة،2بعة طالعبد الفتاح الصيفي، المطابقة في مجاؿ التجريـ،  1

2
 Walter Enders, Eric Olson,Measuring the Economic Costs of Terrorism, Department of Economics Finance 

and Legal Studies Culverhouse College of Commerce & Business Administration, University of Alabama, USA, 

Pp:1- 9  
، ص 1991 ج ـ ع، سنة ، دار الطباعة الحديثة، القاىرة،4بعة طال، الوسيط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور،  3

628. 
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فردي أو جماعي، ويكوف غرض مرتكبيا اإلضرار الجسيـ بالنظاـ العاـ مف خالؿ بث الفزع 
 .(1)والخوؼ والرعب في نفوس األفراد

 الفرع الثالث: العالقة السببية بين السموك والنتيجة.
"الرجؿ ال يمكف أف يتحمؿ المسؤولية  اس عقيدة السببية في المادة الجزائية يقـو عمى مبدأ أف:أس

الجريمة كمظير خارجي مادي محسوس ال تتحقؽ ككياف دوف "، والحاؿ أف إال عف عواقب أفعالو
وقعت  إذا أما، يكوف الفعؿ ىو سبب وقوع النتيجة أف أي، وجود رابطة سببية بيف الفعؿ والنتيجة

ف الكياف المادي لمجريمة ال يتحقؽ وبالتالي فال إفصميا عنو، ف وأمكفالنتيجة مستقمة عف الفعؿ 
ف عالقة السببية التي تربط بيف إومنو ف، (2)ىذه النتيجة إلى مرتكب الفعؿ إسناديعود ممكنا 

، فال يكفي السموؾ جوىر بناء الركف المادي لمجريمة( تمثؿ لمادي) الفعؿ والنتيجةعنصري الركف ا
القة السببية بيف انتفت ع إذاالمتيـ  إلىالجريمة  إسنادلوحدىما في  الضارةالمحظور والنتيجة 

مف الفاعؿ ووقوع  اإلجرامييقع السموؾ  أف، حيث ال يكفي لقياـ الركف المادي الفعؿ والنتيجة
ذالـ تربط بينيما عالقة السببية  إذاالنتيجة  في الواقع ، (3)ىذا السموؾ إلىوبة لـ تكف النتيجة منس وا 

مختمفيف لمغاية لترتيب  ف شرط السببية في القانوف الجنائي وعالقتو بالضرر يتألؼ مف مطمبيفإف
بالسببية أو ما يسمى " "بالسبب في الواقع"المسؤولية الجنائية: المطمب أو الشرط األوؿ يتعمؽ 

باعتباره المكوف السببي الحقيقي الوحيد لمطمبي القانوف "السموؾ والنتيجة"، ألف ىذه " الواقعية
فما إذا كاف ، مف عالقة السببية واقعيةالعقيدة ىي الوحيدة التي تتوافؽ مع أي فكرة عممية أو حتى 

فة؟ تدخيف السجائر يسبب السرطاف، وىؿ النيكوتيف موجود في ورقة التبغ بحكـ الطبيعة أـ باإلضا
وىؿ تسبب وجود الييدروجيف أو الييميـو في حدوث التفجير، فيي أسئمة واقعية ويتـ تصنيفيا عمى 

 ."أنيا أسئمة "سبب واقعي
رط السبب ش الثانيوعمى النقيض مف ذلؾ ىناؾ خالؼ حوؿ ما إذا كاف المطمب أو الشرط 

بمعنى أف المشتبو فيو ، مسألة "تقييمية" يىو  ،"بالسببية القانونيةوتسمى " "القانوني""القريب" أو 
السبب "أـ  "الرئيسي"أـ كاف السبب  ،" و "الجوىري"عمميىو سبب الوفاة "ال ويسأؿ عما إذا كاف فعم

المتيـ منفترض أف ف ،يقـو عمى مبدأ الفطرة السميمةيجب تحديد ىؿ أف الفعؿ كاف كما  "،الحقيقي
                                                           

، ص ـ2008اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة ، دار الجامعة الجديدة، الجريمة اإلرىابيةعصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر،  1
85 . 

-208ـ، ص1965، مطابع فتى العرب، دمشؽ، ج ـ ع، سنة 3،الطبعة الجرائم الوقعة عمى األشخاصمحمد الفاضؿ،  2
264. 

حكـ محكمة النقض الفمسطينية، القتؿ واإليذاء الناتجيف عف تعدد األسباب، موسوعة القوانيف وأحكاـ المحاكـ الفمسطينية،  3
 ـ. 21/02/2021، تاريخ الفصؿ 403، رقـ 2020ة سن
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العالج الطبي مع العمـ  تمقي بحيث رفضتالدينية  بسبب معتقداتيا توفيت التي قد طعف ضحيتو
سبب المباشر لحؿ )قانونًيا( في وفاتيا؟ ُتستخدـ مذاىب ال المتيـىؿ تسبب :أف ىذا الرفض سيقتميا

بحقيقة  تتعمؽ حاالت، ومف المثير لمجدؿ ما إذا كانت مثؿ ىذه القرارات ىي مثؿ ىذه األسئمة
رابطة السببية التي ترتب المسؤولية الجزائية ىي التي تثبت عمى  أف، أي طبيعية أو حقيقة أخالقية

 . وجو اليقيف وليس لمجرد االحتماؿ
أف السبب المباشر ال يمكف أف يكوف بعيًدا عف تأثيره المفترض، بحيث يجب أف يكوف سبًبا مباشًرا 

كوف كذلؾ ارتباطو لمتأثير، كما ال يمكف أف يكوف مف األذى الذي لـ يكف متوقًعا، وال يمكف أف ي
يجب أف تزيد احتمالية الضرر مف تعميؽ طبيعة العالقة، فإذا كاف الضرر ال بالضرر مصادفة 

يعتمد بشكؿ معاكس عمى فعؿ المتيـ، فعندئٍذ ال يكوف المتيـ مسؤواًل عف ىذا الضرر ألنو ال ُيقاؿ 
  . (1)أنو تسبب في ذلؾ

الركف المادي لمجريمة اإلرىابية تتداخؿ فييا عوامؿ والعالقة السببية بيف السموؾ والنتيجة في 
مف بينيا تعدد  ،عمال بالمعيار الموسع في عالقة السببية في تحقيؽ النتيجة وتتضافر مساعدة

ومدى فتؾ الوسائؿ المستعممة في تحقيؽ جسامة  الفاعميف وكذا فعالية وجدية المشروع اإلرىابي
ف أكثر أىمية مف فعؿ اإلرىابي كما يمكف أف تكوف ىناؾ الجريمة، أي أف األسباب األخرى قد تكو 

 عوامؿ سابقة عمى الفعؿ اإلجرامي اإلرىابي وأخرى الحقة عميو حتى ولو يجيميا الفاعميف، 
، إال أف مسؤولية الجاني تبقى قائمة في كؿ أو تكوف مستقمة عمى النشاط اإلرىابي المعني برمتو

 .ىو نتاج المشروع اإلرىابي المبرمجف مسرح الجريمة الرئيسي أل األحواؿ
باعتبار انو  ومنو فاف تداخؿ األسباب وتنوع العوامؿ ال ينفي عالقة السببية في الجريمة اإلرىابية،

ن المسؤولية ونظرا أل ال يمكف تصور وقوع الضرر أي النتيجة اإلرىابية باستبعاد الفعؿ اإلرىابي، 
جرد ورود ىوية اإلرىابي الصحيحة في قوائم الكيانات بم في الجرائم اإلرىابية مفترضةالجزائية 
 .(2)ف عواقب النشاط اإلرىابي متوقعة دائما مف مثؿ ىذه األفعاؿفإومنو اإلرىابية 
مف قانوف العقوبات تنص عمى إنشاء قائمة وطنية لألشخاص والكيانات  (13مكرر  87)فالمادة 

مف ىذا القانوف الذيف  (مكرر 87)حد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة أاإلرىابية التي ترتكب 
.....وال يسجؿ أي شخص أو كياف في القائمة ""تنظيما إرىابيا أوتصنيفيم "شخصا إرىابيا"  يتـ

                                                           
1
 Robert C. Winters, Julie L. Globokar, Cliff Roberson, An Introduction to Crime and Crime Causation, CRC 

Press Taylor and Francis group, Florida, USA,Year:2014, Pp:289- 9   
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أو صدر ضده حكـ أو قرار باإلدانة،  متابعة جزائيةأو  محل تحريات أوليةالمذكورة إال إذا كاف 
ف الشخص ألتحريات األولية التي تجرييا الضبطية القضائية تميؿ إلى االعتقاد بومنو فإذا كانت ا

أي أف "السبب" القريب في  ،يحتمؿ أف يكوف "إرىابيا" فإف "الحقيقة السببية" مفترضةالمشتبو فيو 
التحريات إلى نتيجة فعمية مبنية عمى لـ تصؿ فييا بعد لة تقييمية أتحقؽ جريمة إرىابية أضحى مس

وىو ما يطابؽ منيج السبب الكافي أو المالئـ مف حيث اعتبار أف لسبب  دالئؿ مادية يمكف قياسيا
    .مالئـ لحصوؿ النتيجة وفقا لممسار المعتاد لألحداث المماثمة

بيف النشاط اإلجرامي اإلرىابي غير المتوقع أما قطع العالقة السببية بفعؿ تدخؿ العامؿ الشاذ 
الذي يعد نية  عالقة السببية بيف فعؿ الفاعؿ والنتيجة ألف المشروع اإلرىابيوالنتيجة فال ينفي 

تصور وبالتالي فال يمكف  ،مخططالممنيج و ال مبيتة بعمؿ إرىابي معيف يتـ وضعيا موضع التنفيذ
أف يكوف اإلرىابي غير مسؤوؿ عف النتيجة في حالة تدخؿ عوامؿ شاذة غير معتادة إال بالنسبة 

تستخدـ اختبار "العامؿ الجوىري" ، والذي  ومثاؿ ذلؾ أف محاكـ اإلرىابييف دثولمفعؿ الذي أح
ينص عمى أنو طالما كانت أفعاؿ المتيـ عاماًل جوىرًيا في الجريمة، فعندئٍذ ُيداف ذلؾ المتيـ، 

اإلرىابية المكمفة باإلبادة وفقا لتوزيع المياـ داخؿ التنظيـ اإلرىابي، سيتـ  اإلعدامات فمجموعة
يخمؽ مشكمة  )العامؿ الجوىري(فإف ىذا االختبار ، ومع ذلؾأعضاءىا مذنبيف بات أف جميعإث

، عمى أو سكاكينيـ الضحايا مذنبيف أعضاء فرقة اإلعداـ الذيف لـ تؤذي رصاصاتيـ يبقىحيث 
زىاؽ أرواحيـالرغـ مف أف أفعاليـ لـ تؤد إلى   . قتؿ الضحايا وا 

احتمالية اختبار "منيا: (1)أخرى اتمقاربفي النشاط اإلرىابي،  وتستعمؿ في معالجة العالقة السببية
 الضحية في البقاء قممت من فرص قد المتيمإذا كانت أفعال أنو التي تعني  "البقاء عمى قيد الحياة

في وفاة  الثاني المتيـنص عمى أنو إذا تسبب عمؿ فت "التسارع" أما مقاربة ،بمذن المتيمفإن حيا 
المتيـ ، فإف األوؿالناتج عف فعؿ المتيـ  موت الضحيةحتمية في وقت أقرب مف  مباشرة الضحية
 ،بشكؿ قاتؿ "Y" الضحية ـيفي تسم "X" مجـر األوؿإذا تسبب ال عمى سبيؿ المثاؿ، و مذنب الثاني
ُيداف بداًل  "Z" التسارع  فإف فكرةبموجب ف "Y" قتؿ الضحيةالنار و  أطمؽ  "Z" المجـر الثاني ولكف
المتسبب في موت ذنب الوحيد مىو ال "Z" لف يكوف ، إال أنو في ظؿ الوضع الطبيعي "X"مف

يسأؿ ىذا االختبار ما إذ  "الحقيقي" أو "السبب المباشر"مبدأ ، أما المقاربة الثالثة فتتعمؽ بالضحية
 .مسؤوالً  ووثيقة الصمة بالنتيجة لجعم المتيـإذا كانت تصرفات 
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فقد أضحت المحاكـ تستبعد حاليا  نيج قانوف العقوبات النموذجي،فتتعمؽ بأما المقاربة الرابعة 
بداًل مف ذلؾ االعتماد عمى  واختارتفرضيات السبب الحقيقي والسبب المباشر أو السبب القريب، 

تنطوي عمى نفس النوع من  سموكومسؤواًل إذا كانت نتيجة والذي يجد المتيم ، لمسببية ىذا النيج
 النتيجة ليست بعيدة جًدا ، و )القياس( الناتج عن النتيجة المحتممةكالجروح أو اإليذاء الضرر 

عالقة في الواقع بمسؤولية المدعى عميو أو خطورة تكوف ليا أو عرضية في حدوثيا بحيث ال 
 .جريمتو

 المطمب الثاني: الركن المعنوي في الجريمة اإلرىابية.
لمرتكب  ذىنيال سموؾأو العالقة بيف الفعؿ المحظور وال بالرابطة يعنىعنصر ذاتي  الركف المعنوي

ال يكوف الشخص مسؤوال جنائيا وال يخضع لعقوبة عمى جريمة تدخؿ في اختصاص  ، إذالجريمة
تعني "المعرفة" اإلدراؾ و  ،المادية عف قصد وعف عمـ عناصرىاإال إذا ارتكبت  الجنائي قضاءال

الركف المعنوي لمجريمة ، أي أف المسار العادي لألحداثؿ ظفي  ستحدث بوجود ظرؼ أو نتيجة
يعبر عف الوجو الباطني النفساني لمسموؾ المكوف لمجريمة، أو بعبارة أخرى فاف الركف المعنوي 
يعني انتساب السموؾ اإلجرامي إلى نفسية صاحبو وانتساب السموؾ اإلجرامي إلى نفسية صاحبو 

 ،(1)يعتد بيا القانوف ةمذنب ةمؤداه أف ىذا السموؾ صادر عف إراد
يعبر عف مطمب القانوف الجنائي الذي يقضي بأف "يثبت أف  وبعبارة أخرى فإف الركف المعنوي 

 لمفعؿ اإلجرامي حتى يصبح مذنًبا،لدى الشخص المتيـ عالقة معرفية محددة بالعناصر المختمفة 
تربط مادية الجريمة بمرتكبيا وىي الركف المعنوي لمجريمة عمى العناصر النفسية التي أي قياـ 

فعمى سبيؿ المثاؿ مف أجؿ إدانة  حرية اإلرادة واالختيار، سف التمييز واإلدراؾ في التصرؼ،
 الضحية إزىاؽ روحمف الضروري االستفسار عما إذا كاف المتيـ قد تعمد  شخص بجريمة قتؿ

 كنتيجة محتممة لعممو أو سموكو.
بشكؿ دائـ وبطريقة احتيالية الماؿ النية اإلجرامية ىي نية حرماف مالؾ فالسرقة  أما في جريمة 

يكوف إثبات النية اإلجرامية المطموبة ىو  وفي ىذا الصدد في كثير مف الحاالت و،ودوف المطالبة ب
ء جرائـ "المسؤولية الصارمة" باستثناو  ،وتحديد المسؤولية الجنائية لتقاضيالعنصر الحاسـ في ا

ثباتتظ كاإلرىاب عمى الرغـ مف أف اإلىماؿ  ،العامؿ الحاسـ وخالصة القصد الجنائي ياؿ النية وا 
، إال أف النية تظؿ اجيما كأشكاؿ مف النية اإلجراميةويتـ إدر  قد يكونا جزءا مف المشيدوالتيور 

 العامؿ الحاسـ في التمييز بيف أشكاؿ العنؼ األخرى والعنؼ اإلرىابي. 
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ف أحد العناصر األساسية التي ال أل ،نوًعا معيًنا مف النية أو المعرفةتتطمب جريمة اإلرىاب إذ 
بيف السكاف  فزعيمكف استبعادىا مف أي محاولة لتعريؼ اإلرىاب ىو خمؽ مناخ مف الرعب وال

يكفي أف يكوف لديؾ نية لخمؽ مثؿ ىذا الجو بالحكـ  ومع ذلؾ ،منيـ شرائحالمدنييف أو 
 ؾ أو الفعؿ اإليجابي أو عواقبو.الموضوعي مف خالؿ طبيعة السمو 

التحوؿ مف إرىابي إلى ك ة،إرىابي ةالسياسي وراء كؿ حادث بعديجب أال يغيب عف بالنا ال نوأإال  
التركيز ال ينبغي أف يكوف ما إذا كانت جماعة ما جماعة إرىابية  بؿ ما فإرىابية:  الما يشكؿ أعما

يجب أف تكوف  فمف المؤكد أنو ىذا المسار مع ،ىي األنشطة أو األعماؿ التي تشكؿ إرىاًبا
يجب أف تكوف النية الجنائية ليذه و  ،األعماؿ اإلرىابية المنعزلة غير قانونية في المقاـ األوؿ

 مختصالمتوقعة والمطموبة حتى يستنتج ال ية( نفسيا مقصودة مف حيث عواقبيااألعماؿ )اإلرىاب
 ة التحريض عمى الخوؼ ؿ المتعمد نييجب أف يتضمف الفع ، ومع ذلؾوقوع حادث إرىابي

 .(1)نتيجة لمفعؿ الذي تـ ارتكابو أو التيديد والتمويح بالقوة
ىو أف الفعؿ الذي تـ القياـ بو والذي ىو الفعؿ التأسيسي لإلرىاب ليس غاية  بتغاةالم عبرةإف ال 

( مف قانوف العقوبات النية 1مكرر الفقرة 87المادة ) حددتو  في حد ذاتو ولكنو وسيمة لغاية،
غرضيا بث الرعب في أوساط السكان وخمق جو انعدام  أفعالاإلجرامية عندما تتحدث عف: "

عندما يتحدث عف ـ( 2004) 1566 رقـ قرار مجمس األمفوىو ما جاء أيضا في  ،األمن....."
قمع االتفاقية الدولية ل استخدمتكما  "،ىيبأعمال تمت بغرض إثارة حالة من الرعب ... أو لمتر "

تشير كممة  ، إذلغة صريحة الستيعاب القصد الجنائي الثانية مادتيافي ـ( 1999)تمويؿ اإلرىاب 
 يقصد بيا التسبب في الوفاة " عبارةفي حيف أف  ،" إلى فعؿ طوعي مع سبؽ اإلصراربإرادتو"

، وبالتالي تتطمب ىذه "ألغراض ىذه االتفاقية قصد اإلرىاب و" "بغرض إثارة الخوف"" أو اإلصابة
لذي ييدؼ إلى إثارة شكاًل مف البصيرة المنشودة فيما يتعمؽ بعواقب الفعؿ المحظور االنصوص 

       .يبالخوؼ والترى
ينتج عنو انتفاء الركف المعنوي لمجريمة ومف  ،عمـاإلرادة واللؾ فاف انتفاء أحد ىذيف العنصريف: لذ 

 ويأخذ الركف المعنوي كأحد األركاف في البنياف القانوني لمجريمة (2)ثـ انتفاء الجريمة بأكمميا
 .(3)صورتيف األولى صورة العمد أو ما يسمى بالقصد الجنائي والثانية صورة الخطأ غير العمدي -
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القصد الجنائي ىو جوىر الركف لذا فاف  (1)بالشكؿ العمديجرائـ اإلرىاب ال تقع إال ولما كانت 
المعنوي ليذا النوع مف الجرائـ بحيث ال يمكف تصور وقوع الخطأ غير العمدي ضمف بنياف 

الجرائـ اإلرىابية التي يكوف ، وكذلؾ لكوننا قد توصمنا سابقا إلى نتيجة مفادىا أف اإلرىابيالمشروع 
 .ي الردع فييا إلى نتيجة ممموسةضررىا جسيًما وال يرجح أف يؤد

 في جرائم اإلرىاب. القصد الجنائي الفرع األول:
نمالـ يعرؼ المشرع الجزائري القصد الجنائي ضمف مقتضيات قانوف العقوبات  إلى عنصر  أشار وا 

نصر األىـ في قياـ جناية مرتكزا عمى كوف القصد الجنائي ىو الع منو ( 254"العمد" في المادة )
ارتكب الفعؿ بنية قد مثؿ في "العمد" ويتحقؽ ىذا العنصر في الجريمة متى كاف الجاني المتالقتؿ 

 أفالعمد يجب  جؿ القتؿأمف  إدانة أيف إمع عممو بذلؾ، ومنو ف ممجني عميوإحداث الموت ل
ال كاف الحكـ مخالفا لمقانوف ويشوبو القصور   .(2)يذكر فييا ىذا العنصر األخير وا 

لمجريمة،  شكؿالفعؿ الم ارتكابالقصد الجرمي ىو توجيو الفاعؿ إرادتو إلى إال أنو يستشؼ أف 
 عناصر القصد الجنائي تمثؿوت، أخرى ةنتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمي غايتو تحقيؽ

 :(3)في
 .في الجريمة اإلرىابية العمم عنصر -أوال

 مف حيثالمكونة لمجريمة، المادية  الرئيسية لعناصربا الجاني أف القصد الجنائي أساسو عمـبمعنى 
في ذىنو  المتوقعةالمؤدي إلى حصوؿ النتيجة اإلجرامية  تنفيذ المشروع اإلرىابيإلى  إرادتواتجاه 

يعمف األشخاص عف نيتيـ في ارتكاب  ألنو في مجمؿ الحاالت، (4)دوف اشتراط إرادة ىذه النتيجة
إذا كاف ال يمكف  متصورة لدييـ دوف شؾ، وعميو النتيجة اإلجراميةبالتالي فإف و أعماؿ إرىابية، 

مقاضاة ىؤالء األشخاص عمى جرائـ مثؿ التآمر أو الشروع في ارتكاب أعماؿ إرىابية )أو الجرائـ 
مع ذلؾ فاف التيديد التبعية(، فيجب أف يكونوا إما محتجزيف وقائيا أو مفرج عنيـ تحت المراقبة، 

يشكمونو يسمح بمقاضاتيـ بتيمة ارتكاب جريمة غير مكتممة: وىي إعالف النية في ارتكاب الذي 
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، ما نستخمص معو أف عنصري القصد الجنائي وفقا "لنظرية العمـ" ىما أعماؿ عنؼ غير قانونية
 إرادة السموؾ وتوقع النتيجة المترتبة عميو.

 .اإلرىابيةفي الجريمة اإلرادة  عنصر -ثانيا
نو ال يكفي العمـ بالنتيجة اإلجرامية بؿ البد مف أف تنصرؼ إرادة الفاعؿ إلى أقـو عمى فكرة تو 

إرادة متجية نحو ىو و  ،ف القصد الجنائي ىو إرادة الفعؿ المكوف لمجريمةألتحقيؽ ىذه النتيجة، 
مـ يبرز ومنو فاالختالؼ مع نظرية العتحقيؽ نتيجة إجرامية معينة تترتب عمى ارتكاب ذلؾ الفعؿ، 

رادة  ،النتيجة اإلجراميةتحقؽ إرادة  مف خالؿ لمفعؿ داللتو كؿ الوقائع التي تعطي حصوؿ وا 
اإلجرامية، فالعمـ لوحده ال يكفي، إذ ىو مجرد حالة نفسية تتجرد عف أية صفة إجرامية، وبذلؾ ال 

ى نياية يمكف أف ينيض القصد الجنائي عمى مجرد العمـ، بؿ البد لو مف نشاط نفسي ييدؼ إل
 .(1)غير مشروعة، وىذا النشاط ىو اإلرادة

وىنا نضطر إلى التمييز بيف الجريمة التي تتعمؽ بالتسبب في الرعب والخوؼ والفزع مف الجريمة 
أي العمـ  تشكيل النية، إذ أف نية الرتكاب جريمة عنؼ معينة جانيالتي تتعمؽ بالقوؿ إف لدى ال

أي  إعالن النيةوفي حيف أف جريمة ، ""الجرائـ غير المكتممةالرتكاب عمؿ إجرامي ىو جوىر 
في ارتكاب أعماؿ عنؼ غير مشروعة تحاكي الحدود الخارجية لفكرة الجريمة غير تشكؿ اإلرادة 

، وكانت احتماالت يمة نفسيا خطيرةأنيا ال تتجاوز تمكـ الحدود، إذ أنو طالما أف الجر  إالالمكتممة، 
 .الرتكاب مثؿ ىذه الجريمةدافع ، فيناؾ سبب دنياإلى حدود منخفضة  ياردع

مالستفادة مف جريمة إبداء نية الجاني ، فوبما أف الجريمة اإلرىابية ذات دوافع سياسية في الغالب
نية الرتكاب عمؿ إرىابي، يتعيف إثبات ذلؾ بما ال يدع مجاال لمشؾ في أف الجاني كاف يعبر عف 

 .أي اإلرادة اآلثمة مف النوع غير النمطي اتيديًدا حقيقيً تشكؿ نيتو ، و حقيقية
القصد الجنائي العاـ القائـ عمى العمـ  إلثباتيايكفي  بوسائمو ومنو فاف جرائـ المشروع اإلرىابي

، يكوف اإلخالؿ بالنظاـ العاـ فييا عف واالستعباد فجرائـ القتؿ واإلبادة الجماعية والتفجيرواإلرادة، 
مجرد تشكيؿ أـ  حقيقة إرادة الجاني كانتمفترضا، سواء  المجتمعطريؽ بث الذعر والخوؼ لدى 

 .مف عدمو اإلخالؿ نية بغض النظر عف وقوع
 خاصة بالفتؾ ال يستخدـ فيو الجاني وسائؿ إرىابية بغرضو ياإلرىابالمشروع ف أفي حيف نجد  

نما يستخدـ وسائؿ  لعاـ عف طريؽ بث ىو اإلخالؿ بالنظاـ امبتغى ال يبقى اليدؼ، ولكف معتادةوا 
ثارة الفزع  واإلشادةحتجاز والتمويؿ االغتياؿ واالالسطو و المجتمع، كجرائـ  والقمؽ لدى الذعر وا 

                                                           
، دار النيضة العربية، األحكام العامة لمنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانونالصيفي عبد الفتاح المصطفى،  1

 .292ـ،  ص2001القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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 الحقيقي. فيذه الجرائـ توصؼ بكونيا إرىابية أو عادية بحسب اليدؼ والتشجيع والتحريض...
ؼ أىدا وأ نافعم الحصوؿ عمى غرضوفإذا كاف  وكذلؾ طبيعة الدافع المحرؾ ليا، لمقترفييا
 تكوف ىذه كالكراىية والتمييز كاف الدافع القترافيا مرتبط بمعتقدات فكرية شخصية إذا ، أوشخصية

القصد الجنائي المتحقؽ في ارتكابيا قصدًا  يجعؿ ما، معتادة محدود النطاؽالجرائـ مف الجرائـ ال
اإلخالؿ  بيدؼجنائيًا عامًا، وقد يكوف في أحواؿ خاصة قصدًا جنائيًا خاص، إما إذا ارتكبت 

جنائيًا خاصًا، وقد  الجنائي المتحقؽ فييا كاف قصداً  ف القصدأبالنظاـ العاـ فيي جرائـ إرىابية، و 
معتادة محدودة  جرائـ كونيابيف  يميز ىذا الفارؽ، والذي يكوف في بعض األحياف قصدًا جنائيًا عاـ

االضطراب والقمؽ السائد الممتد  األثر السمبي ومتغير فداحة وجسامةإرىابية ىو  و جرائـأ النطاؽ
بحسب ىذا  ىذه األخيرةومف ثـ توصؼ ، (1)عموديا في الزمف وأفقيا في الشرائح االجتماعية

 القصد الجنائي الذي توافر فييا ىو قصد جنائي خاص.ف أالتحديد بكونيا إرىابية و 
 .القصد الجنائي في قانون مكافحة اإلرىاب الجزائري :الفرع الثاني

ـ إلى اعتبار أف القصد 1992يميؿ قانوف مكافحة اإلرىاب الجزائري منذ وضعو حيز النفاذ في  
الجنائي أو النية اإلجرامية اآلثمة في الجرائـ اإلرىابية ليس ركنا إلزاميا في الجريمة ودليؿ ذلؾ 

في  08-21تشريع خاص يحدد قوائـ اإلرىابييف والكيانات اإلرىابية إلى غاية صدور األمر  انعداـ
ف أل ،إليو 14ومكرر 13مكرر  87ـ المعدؿ لقانوف العقوبات بإضافة المادتيف 2021جواف 8

تجميدىا  أو أموالوالكياف المعني وحجز  أومنو تبيح حظر نشاط الشخص  14مكرر 87المادة 
  غير مباشرة لرقابتو أوالتي تخضع بطريقة مباشرة  أومف ممتمكاتو التي يحوزىا  المتأتيةوتمؾ 

رقابة أشخاص يعمموف لصالحو أو يأتمروف بأوامره مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية وىذا  أو
اإلرىابية ما يدل أن المشرع خالل لكيانات االوطنية لإلرىابيين و  قائمةالعمى  وتسجيمبمجرد 

العمـ الرتكاب أي  م كان يأخذ بمبدأ تشكيل النية2021م إلى غاية 1332الفترة الممتدة من 
ف مؤشر المسطرة قد تـ تضييقو لتصبح النية الحقيقية إعمؿ إجرامي، بينما بعد صدور ىذا األمر ف

عالنيما  لمنظاـ العاـ وتيدد  مف النوع غير النمطي تيديًدا حقيقًياتشكؿ أو إبداء النية والقصد وا 
إرىابية تسمح بوضع المشتبو في ممارستو ألنشطة  13مكرر 87الف المادة المجتمع باالضطراب، 

، ومنو فاف أجيزة إنفاذ القانوف ستكوف ضمف القائمة الوطنية بمجرد وضعو محؿ تحريات أولية
ممزمة باالعتراؼ بالنية اإلجرامية كأحد أركاف الجريمة اإلرىابية التي يجب إثباتيا مما سيسمح 

                                                           
1 Samuel Scheffler, is Terrorism Morally Distinctive? Article appeared in the Journal of Political Philosophy, 

Publisher: Wiley-Blackwell, Volume: 14, Number: 1, Year: 2006, Pp: 1-    
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النوع المناسب  تكييؼ الوصؼو مف العناصر االختيارية منيا بتحديد القصد الحقيقي لمجريمة 
 .ومقدار العقوبة

ذا كانت النية اإلجرامية في الواقع ظاىرة نفسية، فانو ينبغي النظر إلييا عمى  أنيا سمات جوىرية وا 
ومحددة لصورة خيالية واعية لمنتيجة المرجوة في المستقبل، والتي تحدد توجو وترتيب أنواع 

اإلجرامية بالعناصر االختيارية لمقصد  ، مما يجعؿ مف ربط النيةمختمفة من النشاط اإلجرامي
 ، ومنو فاف ىدؼ الجريمة اإلرىابية بالوسائؿ الجنائي ضرورة أكيدة في مادة اإلثبات الجنائي

أو بالغرض يعد كأحد الجوانب الذاتية المتعمقة بفعؿ خطير اجتماعًيا مييأ لمكشؼ عف األسباب 
السمات ، إذ يجب فيـ ىدؼ الجريمة عمى أنو الحقيقية لمجريمة وتطبيؽ النوع الصحيح مف العقوبة

، والتي تحدد اتجاه الميمة والمحددة جيًدا لمصورة الذىنية الواعية لمنتيجة المرجوة في المستقبل
 .المختمفة التي تيدؼ إلى ارتكاب جريمة لتحضيراتوترتيب ا

ومنو ففي الجريمة اإلرىابية تبرز الحاجة إلى تحديد ىدؼ الجريمة كإحدى عالمات الجانب الذاتي 
 سيكشؼ عف األسباب الحقيقية لمجريمة.لمجريمة مما 

ويثبت أف اليدؼ مف الجريمة كاف في األساس متبمورا في شكؿ ظاىرة نفسية، وكاف ال بد مف 
 وعميو اطيا بالمشروع اإلجرامي، مما سيؤثر عمى إدراكياحسـ مسألة تحميميا ودراستيا لمقاربة ارتب

 .ف ىدؼ الجريمة يجب أف ُينظر إليو عمى أنو سمة اختيارية لمجانب الذاتي لمجريمةفا
 المطمب الثالث:  حاالت الشروع والمساىمة الجنائية في الجرائم اإلرىابية.

ف العنؼ والفزع بطريقة تؤدي إلى اإلرىاب مميز أخالقيا مف حيث أنو يسعى الستغالؿ العالقة بي
الشروع في ارتكاب ومنو فاف المشروع اإلرىابي يتطمب إعالنو ، تقويض أو زعزعة االستقرار

 .رقى إلى مستوى إتماـ الجريمةيال لكف يو فعؿ يتـ تنفيذه بنية ارتكاب جريمة فجريمة ال
إثبات ، يجب العديد مف الجرائـىذا يعني أنو عمى عكس و  "نية محددة"جرائـ الشروع ىي جرائـ  

ويبقى  ،تـ الشروع فيياجريمة كاممة  ذلؾ سيشكؿ إذا نجحفنوي ارتكاب فعؿ معيف، ي أف الجاني
 .حتى لو كانت الجريمة التي تـ الشروع فييا ال تتطمب نية محددة الطرح سميماىذا 

 ، في حيف أف جريمةلمقتؿيكوف لدى المتيـ نية محددة تتطمب محاولة القتؿ أف  عمى سبيؿ المثاؿف
يمكف أف يكوف التجاىؿ المتيور لممخاطر العالية عمى حياة إذ  القتؿ ال تتطمب نية محددة لمقتؿ،

 لحدوث فعؿ القتؿ. اإلنساف كافياً 
 بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذ أوقؼكؿ فعؿ صدر أو  /البدء في تنفيذ فعؿ  فالشروع ىو وعميو

كؿ فعؿ صدر  كذلؾ أو خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا، ويعتبر شروعا سموؾ الفاعؿ
بقصد ارتكاب جناية أو جنحة مستحيمة التنفيذ إما لسبب يتعمؽ بموضوع الجريمة، أو بالوسيمة التي 
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 استعممت في ارتكابيا، ما لـ يكف اعتقاد الفاعؿ صالحية عممو إلحداث النتيجة مبنيًا عمى وىـ، 
و جيؿ مطبؽ، وال يعد شروعا مجرد العـز عمى ارتكاب الجريمة، وال األعماؿ التحضيرية لذلؾ، أ

 .(1)ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ
ركز بحثنا نجريمة لكف تخمفت عنيا النتيجة اإلجرامية، لذا س بحد ذاتوالشروع في الجريمة  ويعتبر

 .(2)مشروع إلى تاـ وناقصل يـ الفقييقسطبقا لمتفي ىذا الجانب حوؿ النتيجة اإلجرامية، 
ف النتيجة اإلجرامية ألنتيجة اإلجرامية في السموؾ اإلرىابي، تبيف عنصر اسمفا  دراستناوعند  

تصور قياـ  الجنائي في إمكانيةالفقو  ويتفؽ ،(3)تتحقؽ في حالتيف ىما: حالة الخطر وحالة الضرر
يثور لتحققيا، ولكف  المميز نطاؽحالة الشروع في جرائـ الضرر بؿ إف ىذا النوع مف الجرائـ يعد ال

ذي نحاوؿ الوىو الموضوع قياـ حالة الشروع في جرائـ الخطر إمكانية تصور  بخصوصالجدؿ 
 التفصيؿ فيو.

بعضيا اإلرىابية، إذ أف  ائـعقوبة الشروع في الجر طبيعة حوؿ المقارنة التشريعات اختمفت  وقد 
 جزءافي العقاب بينيا، و  ىخر ساو اآل البعضمف عقوبة الجريمة التامة، و  قؿأبدرجة  عاقب عميوي
 معياربحسب  وذلؾ جرائـ أخرى معفي العقاب  يعادؿبعض الجرائـ و  مف أدنىعاقب بدرجة يخر آ

ساوي في العقاب بيف الجريمة التامة وحالة الشروع في والتوجو العاـ الحديث يخطورة الجريمة، 
لذلؾ كمو سنقـو بتقسيـ  ،(4)العتبار الجريمة اإلرىابية أخطر جرائـ العصر تبعاالجرائـ اإلرىابية 

 الثاني فرعالأما  ،حالة الشروع في جرائـ الخطر األول فرعالنتناوؿ في  فرعيف: إلى طمبىذا الم
 .الجريمة اإلرىابية وبة الشروع فيفيو عق درسفن
 

                                                           
المركز القومي لإلصدارات  ،تعذيب المتيم لحممو عمى االعتراف بين الجريمة والمسؤوليةعبد القادر محمد القيسي،  1

 .231ـ،  ص2016القانونية، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
 اإلجراميوفيو يقـو الجاني بارتكاب السموؾ  الشروع التام )الجريمة الخائبة(:-أيميز الفقو بيف نوعيف مف الشروع:  2 

 إرادةال تتحقؽ لسبب خارج عف  اإلجرامية، لكف النتيجة لألموروفقا لممجرى العادي  اإلجراميةالذي يؤدي إلى تحقؽ النتيجة 
، ولكف ىذا السموؾ ال يتمكف اإلجراميوفيو يبدأ الجاني بمباشرة سموكو  الشروع الناقص )الجريمة الموقوفة(:-بالجاني. 

ي بسبب عدـ تمكف الجان إجراميةنتيجة  أيةالجاني فيو، ومف ثـ فال تتحقؽ  إلرادة، وذلؾ لسبب ال دخؿ إكمالوالجاني مف 
دكتوراه، كمية الحقوؽ،  أطروحة. يراجع في تفصيؿ ذلؾ: سمير الشناوي، الشروع في الجريمة، اإلجراميمف ارتكاب سموكو 

، دار 4القسـ العاـ، ط –وما بعدىا، د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانوف العقوبات  104، ص1970جامعة القاىرة، 
 .359، ص 1985النيضة العربية، القاىرة، 

 مف المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ. األوؿظر الفرع الثاني مف المطمب ين 3
4
 Julia Janssen, Terrorism Criminal Law and Politics, 1st Edition, Published Hard copy on: March 31, 2021 by 

Routledge, London, UK, Chapter: 6, Pp: 260-     
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 .األول: الشروع في جرائم الخطر فرعال
يرى إذ قياـ حالة الشروع في جرائـ الخطر،  اعتماد قابميةاتجاىيف حوؿ إلى  انقسـ الفقو الجنائي

أف  إلى اعتبار قميةتجو األتأف الشروع أمر غير متصور في جرائـ الخطر، بينما  القسـ الغالب
وتقديرنا لألغمبية واألقمية نابع مف أسس المدارس  ،وبالنتيجة قابؿ لمقياـالتصور مكف مالشروع 

ننسى  أفالجنائية الكبرى في العالـ ودور القضاء الجنائي في بمورة عناصر الجريمة اإلرىابية دوف 
 :العنصريف التالييفلذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى  الدافع السياسي ليذه الجريمة، وعميو

 عدم تطبيق النص العقابي عمى الشروع(.حالة ) ام تصور الشروع: حالة انعدأوال
ألنيا تخمو مف الشروع غير متصور في جرائـ الخطر  أفإلى اعتبار  حالةويتجو مؤيدو ىذه ال

 المشرع الجزائي الجزائريالنتيجة الضارة التي يفترض أنيا عنصر مف عناصر جريمة الشروع، ف
كؿ المحاوالت الرتكاب جناية تبتدئ "( مف قانوف العقوبات بأنو:30بنص المادة ) عرؼ الشروع

بالشروع في التنفيذ أو بأفعاؿ ال لبس فييا تؤدي مباشرة إلى ارتكابيا تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ 
مرتكبيا حتى ولو لـ يمكف بموغ اليدؼ  إرادةلظروؼ مستقمة عف  ةتوقؼ أو لـ يخب أثرىا إال نتيج

والحاؿ أف البنية النصية ليذه المادة مختمو مف ، (1)المقصود بسبب ظرؼ مادي يجيمو مرتكبيا"
فعؿ الىو البدء في تنفيذ أساسا حيث تبياف القصد مف أفعاؿ الشروع في الجريمة، الف الشروع 

بينما ، بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقؼ أو خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا
الثابت أف كؿ المحاوالت الرتكاب جناية قد ال تبتدئ بالشروع في التنفيذ وبالخصوص في المادة 

عمى سيادة الدولة والتي تشترط أف يكوف الشخص مرتكب الجريمة في  اإلرىابية وجرائـ االعتداء
مما ، وجيووضع يسمح لو فعميا بممارسو السيطرة عمى الكياف اإلرىابي الذي ارتكب الجريمة أو ي

يجعؿ مف المحاولة غير مرتبطة بالشروع الف توجيو الجريمة اإلرىابية مف طرؼ الفاعؿ قد يكوف 
( مف قانوف العقوبات ال يساير 30وىو ما يجعؿ مف التعريؼ الوارد بنص المادة )عف بعد، 

 ".مف حيث غموض إبراز المنيج المتبع "األحادي" أو "المتمايز ةالتطورات الحديثة لمجريم
الضارة، والتي مف مقدمة ىذه الجرائـ مف النتائج مف الفقو ىذا القسـ  وباالستناد إلى ذلؾ يرى

 التخطيط و اإلعداد و البدء: أي المفروض أف تكوف مف العناصر المكونة لجريمة الشروع
إلرادة لسببي لسموؾ الفاعؿ قد جاء ألسباب ال دخؿ ا، إذ أف غياب النتيجة مف التسمسؿ التنفيذو  

وقد عبر ىذا الجانب عف ذلؾ بالقوؿ: "يمكف التحدث عف جرائـ الخطر في  ،(2)الجاني فييا
، ومف ثـ ال يمكف تطبيؽ التجريـ الردعي عمى مف يشرع الحاالت التي يستحيؿ فييا ترتيب الشروع"

                                                           
 جزائري.( مف قانوف العقوبات ال30المادة ) 1
 .97-96عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي، مرجع سابؽ، ص  2
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المكوف ليا  ارتكاب الجريمة ألنو يصعب تصور الشروع في جرائـ الخطر التي تتـ بمجرد ارتكاب السموؾ
 .(1)بغض النظر عف النتيجة الضارة

 )حالة تطبيق النص العقابي عمى الشروع(. : حالة تصور الشروعثانيا 
اعتبار يمكف تصور قياـ حالة الشروع في جرائـ الخطر، إال أف التساؤؿ يقوـ في حالتي  في ىذه الحالة 

 :األوؿففي الشؽ  كاحتمال مجردالخطر بذاتو كنتيجة إجرامية ممموسة وبين اعتبار الخطر 
أف الخطر إذا كاف بذاتو يمثؿ النتيجة اإلجرامية في الجريمة ويبرز ذلؾ مف خالؿ اعتبار  األول: شقال 

، إذ أف النتيجة بجميع عناصرهجرائـ الخطر في ىذه الحالة يتحقؽ في ارتكابيا الشروع فالمرتكبة، 
الفعمي بالمصمحة المحمية فإنيا قد تتوقؼ عند حد تعريض ىذه اإلجرامية كما تتوافر في صورة اإلضرار 

المصمحة لمخطر، وعميو فانو ال فرؽ بيف جرائـ الضرر وجرائـ الخطر مف حيث إمكانية تحقؽ الشروع في 
 .(2)كؿ منيا

حسب  تصور قياـ حالة الشروع في جرائـ الخطر يةإمكانتقييـ  ويظير ذلؾ مف خالؿ الثاني: شقال 
، فجرائـ الخطر انفرادفحص كؿ حالة عمى  بحيث يجب المطمؽ،عمى  األخذ بوال يمكف إذ ، الحاالت

 التي يتـ ارتكابيا بفعؿ واحد، أو في لحظة زمنية معينة، تكتمؿ أركانيا بالبدء في تنفيذ ركنيا المادي 
تعد جريمة تامة بمجرد  بيذاو  فالخطر فييا مفترض، (3)أو عنصر مف عناصره مثؿ جريمة الحريؽ العمد

مما ذلؾ المكاف مف عدمو، في  نشوب الحريؽالنار في المكاف المراد إحراقو بغض النظر عف  وضع
، أما إذا كانت جريمة الخطر مكونة مف عدة أفعاؿ (4)شروع في ىذا النوع مف جرائـ الخطرال يرتب النعداـ

                                                           
، الطبعة األولى، المركز العربي لمدراسات والبحوث النظرية العامة لمتجريم الوقائيخالد مجيد عبد الحميد الجبوري،  1

 .157،ص2018العممية، عماف، األردف، سنة 
القاىرة، ج ـ  ،لمطباعة والنشر دار النيضة العربيةالكتاب األوؿ، ، القسم العام :شرح قانون العقوباتعمي،  أنوريسر  2

 .245، ص1985 ع، سنة
 ، عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي، المرجع السابؽ، 119عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، مرجع سابؽ، ص  3

 .98ص 
يعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف وضع النار عمدا في مباف  -: )أنوعمى  الجزائري( مف قانوف العقوبات 395نص المادة )ت 4

 أو مساكف أو غرؼ أو خيـ أو أكشاؾ ولو متنقمة أو بواخر أو سفف أو مخازف أو ورش وذلؾ إذا كانت مسكونة 
أو مستعممة لمسكنى وعمى العمـو في أماكف مسكونة أو مستعممة لمسكنى سواء كانت ممموكة أو غير ممموكة لمرتكب 

وتطبؽ العقوبة ذاتيا عمى مف وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بيا أشخاص  الجناية،
سنوات إلى  10( عمى العقاب بالسجف المؤقت مف 396و تنص المادة ) -2.ولكف تدخؿ ضمف قطار يستعممو أشخاص(

مكرر( عمى أف  396و تنص المادة ) -3... لو:سنة كؿ مف وضع النار عمدا في األمواؿ اآلتية إذا لـ تكف ممموكة  20
تتعمؽ بأمالؾ الدولة أو بأمالؾ الجماعات  396و 395تكوف العقوبة السجف المؤبد إذا كانت الجرائـ المذكورة في المادتيف 

( عمى انو في جميع الحاالت 399ونصت المادة ) -4المحمية أو المؤسسات أو الييئات الخاضعة لمقانوف العاـ. 
فانو يعاقب مرتكب الجريمة باإلعداـ إذا أدى ىذا الحريؽ العمد إلى موت  398إلى  396المنصوص عمييا في المواد مف 

ذا تسبب الحريؽ في إحداث جرح أو عاىة مستديمة فتكوف العقوبة السجف المؤبد  .شخص أو عدة أشخاص، وا 
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، (1)بدءا في التنفيذ ويتحقؽ الشروع فييا منفصمة أو متصمة، فاف القياـ بارتكاب إي فعؿ منيا يعد
أف جرائـ الخطر  ذ، إ(2)الممموسوجرائـ الخطر  حتمؿبيف جرائـ الخطر الم ويظير عندىا الفارؽ

نو يعرض المصمحة المحمية إلى خطر اإلضرار بيا، أتتوافر بسموؾ يفترض فيو المشرع  حتمؿالم
ويقـو المشرع بتجريميا لمجرد ارتكاب الجاني لسموؾ يفترض فيو الخطر وىي مقيدة لمحريات، ومثاؿ 
ذلؾ تقميد العممة أو األختاـ الرسمية فبمجرد حجز أدوات التقميد تقـو الجريمة حتى ولو لـ يتـ حجز 

ا مع فكرة الشروع، وىي بيذا الوصؼ ال تتناغـ في نموذجيا وال في طبيعتيالختـ أو العممة المقمدة، 
 السموؾ في ىذا النوع مف الجرائـ يندمج تماما مع النتيجة اإلجرامية مثؿ جريمة الحريؽ. ف

لممصمحة المحمية وماديا لقياميا تعريضا فعميًا  نصفي حيف أف جرائـ الخطر الممموس يتطمب ال
نتيجتيا فمف الجرائـ،  لمتطبيؽ في ىذا النوع متاحايكوف عندىا قانونًا لمخطر، لذلؾ فاف الشروع 

الجريمة تكوف قد تمت حتى "، بمعنى أف ؽ لمجريمةاإلجرامية تستقؿ عف السموؾ اإلجرامي المحق
 ف ماال مجاؿ لمتفريؽ ىنا بيف الشروع والجريمة التامة أل إذا، "ولو لـ تكف النتيجة قد حصمت فعال

شروع يكفي في نفس الوقت قانونا الف يكوف  بأنوف يوصؼ ماديا في ظؿ القواعد العامة يكفي أل
فالمشرع ال ينتظر فييا تحقؽ الجريمة اإلرىابية  ائـالجر مر ينطبؽ عمى وىذا األ، (3)جريمة تامة

والنتيجة اإلجرامية بؿ توسع المشرع ليضمف حماية النظاـ العاـ وأمف الدولة والمجتمع واستقرار 
إذ يكفي لقياـ الركف المادي لمجريمة مجرد صدور ، وسالمة التراب الوطني النظاـ الدستوري

وىذا لوئد الجريمة أو المشروع  السموؾ اإلجرامي المعتد بو قانونا سواء كاف ايجابيا أو سمبيا
كثيرة اعتبار  أحاييفوال يعتد بتحقؽ النتيجة مف عدمو ويمكف في  اإلجرامي في لحظتو المبكرة
 .(4)اء عمى وسائؿ المواصالت والنقؿكجرائـ االعتدتحقؽ النتيجة ظرفا مشددا 

 .: عقوبة الشروع في الجريمة اإلرىابيةثالثا
وكيفيات  عمى الشروع في الجريمةالمناسب العقاب  طبيعة مسألةاستقر التشريع فيما يتعمؽ ب

مف ذلؾ قاعدة عامة عمى جميع  وجعؿ ،بعقوبة الجريمة التامة عاقب عميوي أفعمى ، إيقاعو
، جزائريمثاؿ ذلؾ المشرع الو ، وبالخصوص في المادة الجنائية حاالت الشروع في الجرائـ كافة

، إذ ساوى في العقاب بموجب تمؾ المادة سالفة الذكر ( مف قانوف العقوبات30وذلؾ في المادة )
                                                           

 .91ع مطر، مرجع سابؽ، صياح عبد السمعصاـ عبد الفت 1
 .9-8، مرجع سابؽ، ص، األوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة اإلتمامآدـ سمياف ذياب الغريري 2
، دار النيضة العربية سالمة األحكام العامة في جرائم امن الدولة من جية الخارج ومن جية الداخلمأموف محمد،  3

 .18ـ، ص1997 لمطباعة والنشر، القاىرة، ج ـ ع، سنة
، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبناف، سنة الركن المادي لمجريمةمعف أحمد محمد الحياري،  4

 ومايمييا. 199ـ، ص 2010
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الجزائري قد صنؼ معظـ  اإلرىابقانوف مكافحة  أفاعتبارا و ، (1)بيف الشروع والجريمة التامة
 87)مثؿ المادة سمفا جعميا جنحا  رأيناضمف طائفة الجنايات وقميؿ منيا كما  اإلرىابيةالجرائـ 
باعتبارىا  ألمر عمى الشروع في الجريمة اإلرىابيةاأف ينسحب ذلؾ فمف المنطقي ( 10مكرر

ابية بنفس العقوبات المقررة ف يعاقب عمى الشروع في الجرائـ اإلرىأمشروعا مخططا ومدبرا ب
 عقوبة السجف المؤقت إيقاع( مف 11مكرر 87ومثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة ) لمجريمة التامة

 والغرامة عمى كؿ جزائري أو أجنبي مقيـ بالجزائر بطريقة شرعية  سنوات 10سنوات إلى  5مف 
 .فعاؿ إرىابية"أو غير شرعية يسافر أو يحاوؿ السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أ

بناء عمى نص صريح  إالالمحاولة في الجنحة ال يعاقب عمييا  أف( عمى 31بينما نصت المادة )
مكرر(  87إلى المادة ) 15و 14واعتبارا أف المشرع الجزائي الجزائري قد أدرج المطة في القانوف 

ـ المعدؿ لقانوف العقوبات 2021جواف  8المؤرخ في  08-21مف قانوف العقوبات بموجب األمر 
جعؿ مف السعي بأي وسيمة لموصوؿ إلى السمطة أو تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ الدستورية مما 

مف  عمى ذلؾ، وكذا المساس بأي وسيمة بالسالمة الترابية أو التحريض عمى ذلؾ أو التحريض
عقاب ب( مف قانوف العقوبات المتعمقة 77الجرائـ اإلرىابية، األمر الذي يجعؿ مف أحكاـ المادة )

تغييره فيما يتعمؽ بمحاولة التنفيذ  أواالعتداءات التي يكوف الغرض منيا القضاء عمى نظاـ الحكـ 
إذ اعتبر المشرع السموؾ الذي  ،مكرر( مف نفس القانوف 87ب لتطبؽ عمى أحكاـ المادة )تنسح

يتحقؽ بو الشروع في ىذه الجريمة بمثابة جريمة تامة ومف ثـ تطبيؽ نفس العقوبة المقررة لمجريمة 
حتى خالؿ فعالية الردع لتعزيز و  لجسامة الخطر المتولد عف حالة الشروعوىذا راجع التامة، 

السامية  بالضرر الواقع ال محالة عمى المصمحة الف التيديد، المراحؿ المبكرة قبؿ ارتكاب الجريمة
، وذلؾ عندما تتعمؽ الجريمة المراد ارتكابيا بالمصالح العميا لسمطة الدولة وسيادتيا المحمية قانوناً 

 طر العاـ.لمدولة والمجتمع، كالجرائـ الماسة بأمف الدولة الداخمي والجرائـ ذات الخ
 .: المساىمة الجنائية في الجريمة اإلرىابيةلفرع الثانيا

اعتبار الفرد مشارًكا ال يمكف  أنو تعني أساسا المشاركة والتعدد، وغني عف القوؿالمساىمة فكرة 
األمر نفسو  ىو الشخص الوحيد الذي يمتـز بو، وتجسيدا لذلؾ فاف، إذا كاف في نشاط ما ميما كاف

القانوف الجنائي: لكي يتـ اعتبار شخص مشارًكا في جريمة، يجب أف يكوف قد ينطبؽ عمى 
إذا حالة تعدد الجناة الذيف ارتكبوا جريمة واحدة، قياـ  أي، تصرؼ مع شخص آخر عمى األقؿ

دراك في ارتكاب جريمةىي فالمساىمة   .السموك الذي يميل إلى التعاون عن عمم وا 
                                                           

 يأ:" بأنياتعريفيا لمجريمة اإلرىابية  عند 3الفقرة  األولىنصت في مادتيا  1998لعاـ  اإلرىاباالتفاقية العربية لمكافحة  1
 مف الدوؿ المتعاقدة...". أيفي  إرىابيجريمة أو شروع فييا ترتكب تنفيذا لغرض 
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كف إبداءىا بخصوص حقيقة وصؼ الفعؿ الرئيسي بأنو وبصرؼ النظر عف التحفظات التي يم
عف وجية النظر  التواطؤو التعاونشكؿ مف أشكاؿ المشاركة في الجريمة، ال تختمؼ المساىمة و

 ،ىذه: كالىما يتطمب تدخؿ شخصيف عمى األقؿ، فمصطمح "التعاوف" الذي يعني ضمنًا التعددية
عمى وجود قواسـ مشتركة أخرى بيف ىذيف األسموبيف مف  يدؿىذا التعريؼ  فاف باإلضافة إلى ذلؾ
، فمف الضروري ال يكفي لوصؼ المشاركة ب المصمحةتعدد أصحا، إذ أف المشاركة اإلجرامية
يقترف العنصر المادي ل ،وخاصية التعاون ،إرادة االرتباط: ةمعين ةصر نفسياعن أيًضا اإلشارة إلى

سًما ألف محتواه سيجعؿ مف الممكف التمييز بيف الفعؿ لممشاركة بعنصر أخالقي يكوف توصيفو حا
إذا تبيف أف تعدد المتدخميف شرط ضروري لممساىمة، فإف الرغبة في االرتباط  ، ومنومشاركةالو 

 .(1)ليا مميزالىي بالتأكيد الشرط 
 شرط ضروري لممساىمة.  )المتدخمين( أوال: تعدد أصحاب المصمحة

 ىمةاسلمم اأسموبفييا التعاوف يعد الجرائـ الجماعية بطبيعتيا والجرائـ المرتكبة بشكؿ جماعي،  إف
 )تعدد الفاعميف( قد يكوف األخير أيًضا ضرورًيا ، ومع ذلؾفترض تعدد الفاعميفت التياإلجرامية 

إبراز وجود تـ ييذه الطريقة ب وبالخصوص الجريمة اإلرىابية، و جريمةالفي بعض األحياف لوصؼ 
 .(2)االختيارية أو العرضية ساىمةالم، مقابؿ الضرورية ساىمةالم

وبالتالي فإف ىذيف الشكميف مف أشكاؿ المساىمة يجمعاف مًعا نوعيف مف الجرائـ: تمؾ التي تتطمب 
تعدد المتدخميف كعنصر مف العناصر المكونة، مثؿ االرتباط اإلجرامي، وتمؾ التي ال تتطمب ذلؾ 
أي التي تجـر السموؾ الفردي ولكف قد ينتيي بيا األمر إلى أف يرتكبيا عدة أشخاص حسب 

 بطبيعتيا الجريمة الجماعية، ومنو يستوجب األمر التمييز بيف الظروؼ مثؿ خيانة األمانة
المرتكبة جماعيًا ناتجة عف تدخؿ مجموعة  فالجريمة: حسب الوجية الجريمة المرتكبة جماعياو

تنتج الجريمة الجماعية عف مراعاة القانوف ليذه  عمى العكس مف ذلؾ ،مف الوكالء الرتكاب جريمة
، ومنو فإنو يمكف التأكيد عمى أف كميا أـ الالجناة  سواء تـ تحديد ليا كعنصر مكوفتعددية ذاتيا ال

  أي تعاوف يفترض انتياًكا جماعًيا أو تعد جماعي صادر عف تعدد المتدخميف.
ومنو تتطمب الجرائـ الجماعية بطبيعتيا تعدد المستجيبيف كعنصر مكوف، أي اثنيف عمى األقؿ مف 

 ومثاؿ ذلؾ جرائـ عصابات األحياء والعنؼ والتآمر واالنضماـ إلى جماعة إرىابية  المساىميف
، وتعدد في األشخاص، ونشاط جماعي بشكؿ اجتماعأو منظمة وتتطمب كقاسـ مشترؾ حدوث: 

                                                           
1
 D.Allix, Essai sur la Coaction, Contribution a l étude de la Genèse d’une Notion Prétorienne, LGDJ, Paris, 

France, Année :  9  , № :34, P : 29 et s.  
2
 Constantaras, l’orientation moderne des notions d’auteurs de l’infraction et de participation a 

l’infraction, RID pénale. Année : 1956, P :       
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تشاور وتبادؿ أراء وىي خصائص الجرائـ الجماعية وقوع  األمرصريح، وبشكؿ ضمني يتطمب 
  .(1)بالطبيعة

المشروع ال يستخدـ مصطمح "وبالنسبة لممساىمة في الجرائـ اإلرىابية فاف المشرع الجزائري 
يميز بيف األعماؿ  ، فالمشرع في الواقعأو "المؤسسة اإلرىابية" "اإلرىابي الفردي أو الجماعي

عتمد في ، ويإرىابية بحكـ الغرض أو بطبيعتيا الاإلرىابية المختمفة اعتماًدا عمى ما إذا كانت أعما
، وىي معَدة بشكؿ ذلؾ عمى المعيار المادي، فاألعماؿ اإلرىابية تدخؿ نطاؽ جرائـ القانوف العاـ

بيدؼ اإلخالؿ الجسيـ بالنظاـ  مشروع فردي أو جماعي في إطارالذي ُيرتكب عف قصد ف، شامؿ
يرتكبو  يمكف أف فالمشروع الفردي ومع ذلؾبث الرعب يعد إرىابا، العاـ عف طريؽ الترىيب أو 

األعماؿ اإلرىابية المعرفة بيذه الطريقة ال يمكف أف تشكؿ جريمة جماعية ف وعميو، شخص واحد
، فإف تعدد ، ولذلؾ، مثؿ اإلرىاب البيئييفيا عمى أنيا سموؾ إرىابي مستقؿبطبيعتيا، ولكف يتـ تعر 

ـ 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05 القانوف فإف وبالمثؿ، المشاركيف ليس ضرورًيا لتحقيقو
، إرىابًيا الإرىابي عمأو كياف ويؿ مشروع عتبر تمي ومكافحتو اإلرىابالمتعمؽ بالوقاية مف تمويؿ 
، بغض النظر عف احتماؿ وقوعو ( مف قانوف العقوبات وذلؾ4مكرر 87وىو نفس منحى المادة )

جميع لذلؾ ال يمكف أف تكوف  ،مف الواضح أف التمويؿ يمكف أف يقـو بو شخص واحد ومع ذلؾ
 .(2)األعماؿ اإلرىابية تستوعب الجرائـ الجماعية بطبيعتيا

أنو مف  ، ومع ذلؾ في الواقعوبالتالي التعاوف لممساىمة الماديةىو شرط  دخميففإف تعدد المت منوو 
يجب أال يقترف  مساىميففقد ثبت أف التعدد في ال ،آزر يتـ إقراره عمى جريمة جماعيةالمؤكد أف الت

وتجدر اإلشارة االلتزاـ بالمثؿ األعمى الجماعي،  مثؿ "الجماعية"ػ المكممة لبالعديد مف العناصر 
غالًبا ما تتطمب الجرائـ الجماعية ، فطريقة المشاركة المعنيةب اكثير  يعنىال  االلتزاـ الجماعيإلى أف 
الفاصمة بيف الفعؿ والتواطؤ  المعالـتساىـ في طمس  تيا مشاركة بسيطة، ميما كاف أسموبيابطبيع

، وبالتالي بالقانوف الجنائي العاـخاص  معنى التعاوف كمفيـو عاـ رسينيجب أف  لذلؾ ،والتعاضد
مف خالؿ التآزر ضمف الجرائـ المرتكبة بشكؿ جماعي  ساىمة في الجريمةكطريقة محددة لمم

، لكف تعدد المتدخميف ليس الشرط الوحيد الضروري (3)والتواطؤ وبالتالي المشاركة في الجريمة
ال يزاؿ مف الضروري ربط إذ أو حتى االنتياؾ الجماعي:  واقع المساىمة الحقيقيلتوصيؼ 

                                                           
1
 Raphaele Parizot, l’incrimination de Participation a une Bande ayant des Visées Violentes,  un Nouvel 

Exemple de Mépris a l’égard des Principes du Droit Pénale, Recueil Dalloz, Année : 2009, P :       
2 Valerie Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz juridique, Collection librairie Hypercours ,5eme Edition, Année : 

    , № :892 et s. 
3
 Olivier de Frouville, Punir les Crimes de Masse, Entreprise Criminelle Commune ou Co-action,  Anthemis et 

Nemesis Publications, Droit & Justice, Année : 2012, Entreprise, économie & droit, Volume : 99, P : 128 ets.  
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سيتـ إنشاء  ساىمةلمم أو المعنوي ببعضيـ البعض، فبفضؿ العنصر األخالقي المتدخميفمختمؼ 
 ساىمةىي في الواقع الشرط المميز لمم التيالرغبة في االرتباط  بواسطة وذلؾ ىذه الرابطة

 .اإلجرامية
 ثانيا: الرغبة في االرتباط كشرط خاص لممساىمة.

مف الضروري إظيار وجود صمة بينيـ حتى نتمكف يصبح  ألصحاب المصمحةتعددية  قياـبمجرد 
 تجسيدهيمكف إنشاء مثؿ ىذا الرابط بطرؽ مختمفة: وبالتالي و ، الجريمة ساىموفمف اعتبار أنيـ ي

 تواجديفم واكونييمكف أف  ، ولكففي نفس الوقت في مسرح الجريمة األفرادتواجد مف خالؿ مادًيا 
ىو  رتباطيبدو أف ىذا النوع األخير مف اال ومع ذلؾ، يمةيتفؽ األفراد عمى ارتكاب جر أي أف نفسيا 

ضروري لتوصيؼ يبدو أف وجود إرادة االرتباط  ، في الواقعفي الجريمة ساىميفالذي يوحد الم
 شير إلى العنصر األخالقيت األني بغض النظر عف طريقة المشاركة المعنيةوذلؾ ، ساىمةالم

، أي عف الحالة الذىنية التي تتـ فييا ىذه المشاركة يترتب التساؤؿ ومنو، ساىمة اآلثمةلمم المعنوي
  .(1)مف أجؿ تحديد العواقب ر إلى الطبيعة المقصودة لممشاركةمف الضروري النظ

 ساىـألف الم عقابيا،ألنيا تبرر  ساىمةوىكذا يبدو أف الرغبة في االرتباط ىي حالة مميزة لمم
، ومع أنو يمكف المعاقبة عميووكوف التعدي  مميا وتتمثؿ في فعؿمدرؾ ومستعد لربطيا بحقيقة يع

، ال يؤدي إلى تقييد غير مبرر لنطاؽ المشاركة عنصر أساسي فإنوعمى الرغـ مف أف ىذا الو  ذلؾ
فقد تستند المشاركة إلى جريمة يرتكبيا أشخاص  شخاص الطبيعييف في المقاـ األوؿبالنسبة لألف

، حتى لو كاف صحيًحا أف ىؤالء األشخاص مف غير ليـ أسبابيـ ودوافعيـ الذاتية الالمسؤولة
لـ يتـ العثور عمى ىذا القيد  مف ناحية أخرى ،يمةالمحتمؿ أف يكونوا مف جانبيـ مشاركيف في الجر 

ئية تستند إلى بمجرد قبوؿ أف مسؤوليتيـ الجناف، يتعمؽ باألشخاص االعتبارييف بعد األخير فيما
بحكـ المفاىيـ ، ، فمف المعقوؿ تماًما أف يكونوا مرتبطيف بالجريمة بيذه الطريقةالمسؤولية الشخصية

ف يمك ، لذلؾ(2)فإف األخيرة تميز النية الحقيقية لألشخاص االعتبارييفية الجنائية المستقمة لممسؤول
، سواء كاف ذلؾ الشخص اآلخر ربط الشخص االعتباري بالجريمة التي ارتكبيا شخص آخر

 .أو حتى أحد أجيزتو أو ممثميو خًصا اعتبارًيا أو شخًصا طبيعًياش
 
 

                                                           
1
 David Dechenaud, Légalité en Matière Pénale, librairie juridique LGDJ, France, collection : Bibl. sc. Crime, 

Tome :45, Année : 2008, P :245 et s. 
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 جزائري.اإلرىابية في القانون الالمساىمة الجنائية التبعية في الجرائم ثالثا: 
 ال تخرج عف األوصاؼ القانونية اآلتية:وىي 

 الشريؾ ( مف قانوف العقوبات، مف خالؿ تقديـ43: وقد نصت عميو المادة )االشتراك االعتباري /أ
مكاف االجتماع لمجاني أو لمجناة مع عممو بنياتيـ وسموكيـ تيسير ممسكف أو الممجأ أو المأوى أو ل

اإلجرامي، وقد اغفؿ المشرع اإلشارة إلى تقديـ اإلعانة أو توفير سبؿ العيش وتبادؿ المراسالت مع 
، والذي يمكف استخالصو مف إعفاء األقارب واألصيار غير المساىميف أو المساىميف بحسف نية

 ذلؾ كمو، فاف المشرع يعتبر مرتكبي بعض األفعاؿ شركاء في الجريمة األصمية عمى الرغـ مف
أنيا ال تعد مف قبيؿ أفعاؿ االشتراؾ أو المساىمة التبعية في الجريمة التي اقترفيا الجاني ألنيا ال 
ترتبط بوقوع الجريمة برابطة سببية مادية ، وذلؾ خروجًا منو عمى القواعد العامة لالشتراؾ 

 ( مف قانوف العقوبات الجزائري. 41المنصوص عمييا في المادة )
، ىذه ( مف قانوف العقوبات46)و (41) تيف: وقد نصت عميو المادخاصة جريمةكالتحريض  /ب

مف خالؿ حالة إذا لـ ترتكب الجريمة المزمع ارتكابيا لمجرد امتناع مف كاف ينوي ارتكابيا  األخيرة
ومنو  بإرادتو وحدىا فاف المحرض عمييا يعاقب رغـ ذلؾ بالعقوبات المقررة ليذه الجريمة،

التحريض كعنصر مف عناصر المساىمة األول:  فالتحريض في قانوف العقوبات ينقسـ إلى قسميف
، إال أف التبعية، والذي ال يعاقب القانوف عميو إال في حالة وقوع الجريمة المحرض عمى ارتكابيا

 الجريمةقر عقابا لممحرض حتى ولو لـ ترتكب أالمشرع الجزائي الجزائري خرج عف ىذه القاعدة و 
التحريض الثاني:  ، أي أف القانوف ال يعاقب عميو لذاتو، والقسـأو كانت غير متبوعة األثر

وفي ىذه الحالة يأخذ وصفا إجراميا خاصًا مف حيث التجريـ ومف حيث  (1)المعاقب عميو لذاتو
عقوبة إذ أف الشريؾ بالتحريض يعاقب ب :( مف قانوف العقوبات41كما نصت عميو المادة ) العقاب

، الفاعؿ األصمي، فالمحرض في ىذه الحالة يعد شريكًا وفقًا لمقواعد العامة في المساىمة الجنائية
( مف قانوف العقوبات الجزائري قد نصت 62وىي نفس الحالة المشار إلييا بموجب نص المادة )

 كذلؾ عمى معاقبة كؿ جزائري وكؿ عسكري أو بحار في خدمة الجزائر عف جريمة الخيانة
 باإلعداـ يقـو وقت الحرب بتحريض العسكرييف أو البحارة عمى االنضماـ إلى دولة أجنبية 

 أو تسييؿ السبيؿ ليـ إلى ذلؾ.
 ويقصد بو اتفاؽ أو اتحاد شخصيف أو أكثر عمى ارتكاب جناية  :جريمة خاصةكاالتفاق  /ت

أو جنحة متى كاف االتفاؽ منظما مستمرا، ويعد االتفاؽ جنائيا سواء كاف الغرض النيائي منو 
اتخاذه كوسيمة لموصوؿ إلى غرض مشروع، ويعبر عميو المشرع الجزائي  أوارتكاب الجرائـ 

                                                           
 .وما يمييا 220محمد بدر، مرجع سابؽ، ص  أسامة 1
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عمى التصميـ عمى  أكثر أوشخصيف وعـز الجزائري بمصطمح "المؤامرة" التي تقـو بمجرد اتفاؽ 
( مف قانوف القضاء 284والمادة ) ( مف قانوف العقوبات85)و (78)ا بحسب نص المادة ارتكابي

، واالتفاؽ المنصوص عميو في ىذه المواد يجب أف يكوف غرضو ارتكاب جرائـ معينة العسكري
االتفاؽ كجريمة إرىابية ال يتطمب ارتكاب المشروع اإلرىابي، بؿ إف مجرد أما  ومحددة حصرًا،
اتفاؽ قائـ أو الدعوة إلى إنشاءه بالتحريض أو غيره أو باالضطالع بدور معيف في االشتراؾ في 

إدارتو يعد جريمة قائمة بحد ذاتو، بغض النظر عف ارتكاب أية جريمة تكوف محاًل إلنشاء ىذا 
االتفاؽ أو يكوف مخططًا الرتكابيا، وىو بذلؾ )أي االتفاؽ( يختمؼ عف االتفاؽ الذي يعد وسيمة 

االشتراؾ والذي يتطمب ارتكاب الجريمة المتفؽ عمى ارتكابيا فعاًل ومف ثـ يعد الجاني  مف وسائؿ
، ومف المفروض (1)الذي ابـر االتفاؽ شريكًا، في حيف يعد في ىذه الجريمة فاعاًل أصميا ال شريكاً 

و أف يعاقب المشرع الشريؾ بعقوبة اشد مف عقوبة الفاعؿ األصمي نظرا لخطورة الدور الذي يمعب
 الشريؾ في تكويف االتفاؽ اإلرىابي وىو بعيد عف الجناة وعف مسرح الجريمة، باعتبارىـ 
)أي الجناة( منفذيف لمخططاتو وأفكاره، وبوصفو )أي الشريؾ( المخطط والمسير لعمؿ أعضاء ذلؾ 

 االتفاؽ خروجا عف القواعد العامة لعقاب المساىـ في الجريمة. 
 دعـالتقديـ التشجيع عف طريؽ  :جريمة خاصةكالتشجيع عن طريق المساعدة المادية  /ث

كجريمة مستقمة نصت  أو غيرىا التمويؿ أوكاليبة  تشكؿ كان أيفي  ةماليال أو ماديال والمساعدة
( مف قانوف العقوبات دوف أف تكوف 11مكرر 87( و)4مكرر 87( و )42( و)41المادة ) عمييا

أحكاـ ، عف طريؽ ىذا النص وكذا نية االشتراؾ مباشرة في ارتكاب ىذه الجرائـ لممساىـ الجاني
يمكف مواجية ـ المتعمؽ بالوقاية مف تمويؿ اإلرىاب 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05القانوف 

اإلرىابية، وذلؾ بتجريـ األعماؿ التي مف شانيا تسييؿ وصوؿ  كياناتالتمويؿ الذي تحصؿ عميو ال
 أية أمواؿ نقدية أو أسمحة أو ذخائر أو أجيزة...الخ مف قبؿ أشخاص موجوديف في الداخؿ 

الخارج دوف أف تكوف لدييـ نية االشتراؾ الفعمي أو الحقيقي في تنفيذ المشروع اإلجرامي لمنظمة  أو
فضؿ عدـ اإلجرامي لمف قدـ تمؾ المعاونات ولكف مف قدميا  شروعإرىابية ما، والذي قد يكوف نفس الم

 .(2)االشتراؾ مباشرة في تنفيذ ذلؾ المشروع
العرض جريمة  :)العرض غير المقبول( جريمة خاصةكإلى االتفاق الجنائي غير المقبولة الدعوة  /ج

مف قانوف ( 4الفقرة 78إلى اتفاؽ جنائي بوصفيا جريمة خاصة نصت عمييا المادة ) غير المقبوؿ والدعوة
:"كؿ مف يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصؿ إلى ارتكاب الجنايات المنصوص  أف العقوبات الجزائري

                                                           
 .وما يمييا 230أسامة محمد بدر، مرجع سابؽ، ص 1
 .571 -570حسانيف عطا اهلل، مرجع سابؽ، ص  إماـ 2
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ما ( 77عمييا في المادة ) )االعتداء الذي يكوف الغرض منو إما القضاء عمى نظاـ الحكـ أو تغييره وا 
ما المساس  تحريض المواطنيف أو السكاف عمى حمؿ السالح ضد سمطة الدولة أو ضد بعضيـ بعضا وا 

سنوات وبغرامة مالية  10يعاقب بالحبس مف سنة إلى  دون أن يقبل عرضوالوطني(  بوحدة التراب
( مف 14في المادة ) إليياويجوز عالوة عمى ذلؾ أف يمنع الفاعؿ مف ممارسة جميع الحقوؽ المشار 

( منو 85، بينما نصت المادة )ما يعني أف ىذه الجريمة تعد مف جرائـ الجنح قانوف العقوبات أو بعضيا
( 84بغرض التوصؿ إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عمييا في المادة ) مؤامرة يعرض"كؿ مف  أفى عم

دوف أف  (باإلعداـ)االعتداء الذي يكوف الغرض منو نشر التقتيؿ أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب 
جرائـ  سنوات، ما يعني أف ىذه الجريمة تعد مف 10إلى  5يقبؿ عرضو يعاقب بالسجف المؤقت مف 

باإلضافة الجرائـ اإلرىابية بشكؿ خاص، عمى  ويسرياف نعتقد أف نص ىاتيف المادتيف ينطبقافو الجنايات، 
 )مؤامرة جنائية( مف الدولة بشكؿ عاـ، واعتبار جريمة الدعوى غير المقبولة إلى اتفاؽ جنائيأجرائـ إلى 

إال  ةالمادي يمكف تصور قياـ عناصرىاال ف جريمة االتفاؽ الجنائي أجريمة خاصة ىو تقدير المشرع ب
، (1)االتفاؽ الجنائي مف الناحية الواقعية في بصورة تامة، ومف ثـ ال يمكف تصور قياـ حالة الشروع

 ، (2)باعتبار أف جريمة االتفاؽ الجنائي ىي مف جرائـ الخطر التي ال يمكف تصور قياـ حالة الشروع فييا
وجرائـ التآمر وأمف  المساىمة التبعية في الجرائـ اإلرىابية بأحكاـ مؽالمتعالعرض ىذا بعد رأي الباحث: * 

، حيث أف تطبيؽ مساىمة في الجريمةعف القواعد العامة لم توصمنا إلى خروج المشرع الجزائري، الدولة
تمؾ القواعد عمى أفعاؿ االشتراؾ في الجريمة اإلرىابية يؤدي إلى معاقبة الشريؾ في ىذه الجرائـ وفؽ 

 مما يمنع مقترفي التدخؿ في الجريمة مف اإلفالت مف العقاب.، الخاصة دائماص الجرائـ نصو 
 
 

                                                           
بشاف  األطروحةمف ىذه  مف الباب الثاني األوؿ الفصؿمف  المبحث الثانيمف  الثالثالمطمب مف  الفرع األوؿينظر:  1

 الشروع في جرائـ الخطر.
 .114، 113محمد محمود سعيد، مرجع سابؽ، ص  2



 

 

 

 

مطابقة المعايير الجنائية لمواجهة الجريمة اإلرهابية مع  *
 نطاق الحقوق والحريات الدستورية

 
 



.مطابقة المعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية مع نطاق الحقوق والحريات الدستورية           الفصل الثاني:    

 

    
 

تثير االستجابة الحالية لمقانكف الجنائي الكطني لإلرىاب مشكمتيف معياريتيف عمى األقؿ، أكالن النقد 
المكجو إلى كيفية أف مكافحة اإلرىاب يمكف أف تؤدم في كثير مف األحياف إلى قانكف جنائي غير 

كؼ مف أف مبرر كغير عادؿ، كعمى النقيض مف ذلؾ ىنالؾ في الجية المقابمة الكثير مف المخا
منح مجاؿ كاسع مف الحقكؽ ألكلئؾ المشتبو في تكرطيـ في أعماؿ إرىابية قد يعيؽ كيعرقؿ دكف 

الجريمة طرحيا تإنفاذ القانكف لإلشكاالت العممية كالقانكنية التي  القائميف عمىستجابة اداع كيفية 
 . يةاإلرىاب

ف المصالح المتنافسة لحماية حقكؽ يتـ تمخيص التكتر القائـ بيف ىذيف الشاغميف بدقة، بالقكؿ أ
اإلنساف كحرياتو مقابؿ زيادة فعالية إنفاذ القانكف كالقضاء في مكافحة اإلرىاب تكلد ضغكط كبيرة 
تؤثر عمى السياسة الحككمية الشاممة فيما يتعمؽ بمكافحة اإلرىاب، لذلؾ قد تتذبذب االستجابة 

حية ىنالؾ تكجو إلى التقميؿ مف أىمية اإلرىاب فمف نا الحككمية بيف التجاكزات كالتقصير المعيب،
كاختزالو في مجرد جريمة جنائية أخرل، كبالتالي إىماؿ أك التقميؿ مف صالت الجريمة اإلرىابية 
بالنزاعات السياسية، كمنو تجنب طرؽ ككسائؿ قاسية محددة لمتعامؿ مع ىذه المسألة التي تخرج 

كمف ناحية أخرل ىنالؾ مقاربات تميؿ إلى المبالغة في  مف مسطرة الردكد العقالنية عمى الجريمة،
تبرير االستخداـ غير المتناسب لقكة الدكلة لمسيطرة عمى ىذا  أبعاد األعماؿ اإلرىابية كبالتالي

العنؼ، كىكذا في حيف أنو إذا كاف اإلرىاب يشكؿ تيديدا لمديمقراطية كالحرية كممارسة حقكؽ 
الجتماعية التي تنبثؽ مف التقاليد الدستكرية المشتركة كمبادئ اإلنساف كالتنمية االقتصادية كا

زمف أساسية لقانكف المجتمع الجزائرم، إال أنو يستنتج أنو ال شيء في ىذا الدستكر يمكف تفسيره 
 .عمى أنو ييدؼ إلى الحد أك تقييد الحقكؽ أك الحريات األساسيةالسمـ 

قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم كما رأينا سمفا لقد دخؿ مصطمح "اإلرىاب" في قانكف العقكبات ك 
ـ المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب 2669سبتمبر  03المؤرخ في  30-69بمكجب المرسـك التشريعي 

كالتخريب الذم أشير سالح الحسـ كأغمؽ باب التسامح، كقد ألغي ىذا المرسـك التشريعي كتـ 
ـ7 في 2662فيفرم  92المؤرخ في  22-62إدراجو ضمف أحكاـ قانكف العقكبات بمكجب األمر 

القسـ الرابع مكرر مف الفصؿ األكؿ المتعمؽ بالجنايات كالجنح ضد أمف الدكلة، كذلؾ بعنكاف 
الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية، كضمف أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب 

يالت كالتتميمات إلى غاية صدكر ـ، لتتكالى التعد2662فيفرم  92المؤرخ في  23-62األمر 
 54ـ المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات )تعديؿ المادة 9392جكاف  5المؤرخ في  35-92األمر 

ضافة المادتيف  (، كىك القانكف الذم أعقب اعتداءات كاسعة ممنيجة 21ك 20مكرر  54مكرر كا 
الثمانينيات، عندىا  كىمجية ضد الشعب الجزائرم كمؤسسات الدكلة كمقدرات األمة منذ بداية
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ـ( لتغدك أكلكية دكلية 9332أصبحت مكافحة اإلرىاب أكلكية كطنية اتسع نطاقيا فيما بعد )
 تتضافر بمكجبيا الجيكد كتتسؽ الخطط كالتشريعات، ليتكيؼ عندىا القانكف الجنائي الجزائرم

الظاىرة بحيث كيعاد النظر في سياسة التشريعات العادية بتضمينيا نصكصا تكفؿ مكاجية ىذه 
بعيف  يةاإلرىابالجريمة ، كلكف كيؼ يتـ أخذ تضع حدا لتمؾ األعماؿ كتزيد مف فعالية مكاجيتيا

االعتبار في قانكف العقكبات، كاإلجراءات الجزائية بدكف إجراء تقييـ نقدم لمتخكؼ الجنائي مف 
 اإلرىاب؟ عمى ضكء المحددات الدستكرية المتعمقة بالحقكؽ كالحريات.

ييدؼ ىذا العرض ببساطة إلى تحميؿ معايير األحكاـ الجنائية المحددة المنطبقة عمى اإلرىاب  
الطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ كدكافعيا الكاقع القانكف الجنائي في يأخذ  إذخارج أية حالة طكارئ، 

ظاـ بينما يسمح اإلجراء الجنائي بإرساء ن ،ويسعى بشكل أساسي إلى تصعيد القمعالمحددة، 
  إجرائي ينتقص بشدة من القانون العادي من أجل تعزيز كفاءة التحقيق.

كعميو نتناكؿ في ىذا الفصؿ المكاجية المكضكعية لإلرىاب في المبحث األكؿ كفي المبحث الثاني 
نتناكؿ المكاجية اإلجرائية لإلرىاب لنخمص أخيرا إلى تحديد مدل مالئمة المعايير الجنائية الكطنية 

 ت الدستكرية لحقكؽ اإلنساف في مكاجية اإلرىاب، عمى النحك التالي7لممحددا
 المبحث األول: المواجية الموضوعية لإلرىاب في التشريع الجزائري.

كيعنى بيا إيضاح منياج المشرع الجزائي الجزائرم في التجريـ كالعقاب مف خالؿ أسس القانكف الجنائي 
كالمساكاة في القانكف، كالشرعية المكضكعية كاإلجرائية، كيعد الرئيسية كىي الضركرة كالحاجة لمتشريع 

المشرع الجزائرم مف بيف األبرز عالميا في كضع سياسة مكضكعية مصدرىا محمي بحت قائمة عمى 
دعائـ التجربة الجزائرية الخالصة كالفريدة في مكاجية اإلرىاب بأبعادىا المتعددة، ككذلؾ عمى طبيعة 

قانكني كالعرفي الثقافي السائد في كياف المجتمع المتسامح إليجاد الصيغ كالتراكيب المكركث الدستكرم كال
المناسبة لتثبيت نقطة التكازف الحرجة بيف األمف كالحرية كضماف استقرارىا، كبرزت عبقرية المجتمع 

ختالؿ الجزائرم مف خالؿ منظكمة التشريعات التي أرست اآلليات المناسبة إلعادة التكازف في حالة اال
 الظرفي أك الييكمي بيف األمف كالحرية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع كمدل رسكخ الحقكؽ كالحريات فيو.
كىي المحددات التي سمحت لممشرع الجزائرم أف يضع مختمؼ صكر الجريمة اإلرىابية التي يمكف أف 

عقابية صارمة كتصعيدية ترتكب ضمف نطاؽ التجريـ مع إيقاع العقكبة المقررة عمييا بإتباع سياسة 
 لقمعيا، كنتناكؿ ىذا المبحث ضمف ثالثة مطالب رئيسية كاآلتي7

 المطمب األول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلرىابية. 
 المطمب الثاني: الصور المنصوص عمييا لمتجريم. 

 إلرىابية.            ا في مواجية التيديدات قاية والقمعدوار الو أالقانون الجنائي بين لثالث:االمطمب 
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 المطمب األول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلرىابية.
مكاجية اإلرىاب تعني نكعا ما "محاربة لممجيكؿ"، فالتيديدات اإلرىابية متجددة بطبيعتيا، 
كأشخاص اإلرىاب كمرتكبكه متغيركف كيبقى جزء ميـ منيـ كراء األضكاء، فالمتعاطؼ اليـك يمكف 

ستباقية إلحباط المزيد مف اإرىابي الغد، مما يجعؿ الحاجة إلى تحقيقات مبكرة ك  أف يصبح
يتجاكز القانكف الجنائي الحالي المشاريع كاألعماؿ اإلرىابية طكر التحضر أمرا حتميا، كمنو 

المتعمؽ باإلرىاب الحدكد المناسبة في تجريـ سالسؿ األعماؿ التحضيرية، إذ يتـ إنفاذ العقكبة 
، كالذنب بالبحث في ما قبؿ الجريمة، كيغدك ذلؾ مجرد رمز لمخطأ لتفكير بشكل مختمف""ابسبب 

كيتحكؿ القانكف الجنائي عندىا إلى قانكف ىش ال يعكس االحتياجات االجتماعية الفعمية مف خالؿ 
المسؤكلية الجنائية سابقة حتى قبؿ تشكؿ كىك ما يرتب جعؿ  منع حدكث خطأ في المستقبؿ،

يمة المادية ذاتيا، كبالرغـ مف ذلؾ فانو يجب أف تستند المسؤكلية الجنائية إلى عناصر الجر 
السمكؾ، كالذم يمكف فيمو عمى أنو اضطراب خارج النطاؽ المؤقت لمجاني ليتـ اعتباره خطأ 
ا عمى جميع المشتبو بيـ اآلخريف  جنائينا، كىذا الحاؿ ينطبؽ عمى اإلرىابييف المشتبو بيـ كأيضن

 .ائـبارتكاب جر 
ـ المتضمف قانكف اإلجراءات 2633جكاف  5المؤرخ في  222-33تنص المادة األكلى مف األمر 

الجزائية المعدؿ كالمتمـ عمى أف ىذا القانكف يقـك عمى مبادئ الشرعية كالمحاكمة العادلة كاحتراـ 
أف كؿ شخص يعد بريئا ما لـ  -عمى الخصكص7  االعتباركرامة كحقكؽ اإلنساف كيأخذ بعيف 

 ( مف األمر 2المقضي فيو، كما نصت المادة ) الشيءتثبت إدانتو بحكـ قضائي حائز لقكة 
ال  -ـ المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ عمى أنو7 2633جكاف  5المؤرخ في  33-223

كجو المشرع الجزائي في تحديد أكجو ت يبرزجريمة كال عقكبة أك تدابير أمف بغير قانكف، كمنو 
المسؤكلية الجزائية لمشخص مقترؼ إحدل الجرائـ اإلرىابية المنصكص عمييا ضمف قانكف 
العقكبات، كتشمؿ ىذه المسؤكلية الشخص الطبيعي كالمتدخميف في الجريمة ككذا الشخص المعنكم 

بدراسة المسؤكلية الجنائية  عمى قدـ المساكاة، كعميو نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف يعنى األكؿ
لمشخص الطبيعي عف ارتكابو لمجرائـ اإلرىابية كالفرع الثاني يتناكؿ المسؤكلية الجنائية لمشخص 

 المعنكم كارتباطو بالجريمة اإلرىابية.
 الفرع األول: المسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي عن ارتكابو لمجرائم اإلرىابية.

شخص الطبيعي في حالة ارتكابو الجريمة اإلرىابية لكحده سكاء في تترتب المسؤكلية الجنائية لم
إطار مشركع إرىابي فردم "الذئب المنفرد" أك جماعي "الكياف اإلرىابي" الذم يمثؿ كعاء الجريمة 

ما  تحقيؽكيؤدم إلى ظيكرىا في العالـ الخارجي، أم ىي مجمكعة الجيكد المنظمة التي تستيدؼ 
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ضع مكضع التنفيذ، أك في حالة ارتكابو مع غيره مف المتدخميف ىك كؿ قصد مصمـ عميو يك 
فالجريمة ال تتعدد  ،كالمستفيديف مف الجريمة الذيف يككنكا بصدد مساىمة جنائية في جريمة كاحدة

نما تظؿ جريمة كاحدة حتى كاف اختمفت  ، (1)دكار المتدخميف فيياأبتعدد المساىميف فييا كا 
كالمساىمة في الجريمة كما رأينا قد تككف أصمية كقد تككف مساىمة بالتسبب، كقد عرفت المادة 

( مف قانكف العقكبات الجزائرم المساىـ األصمي في الجريمة أك الفاعؿ بالنص عمى أنو7" 12)
 يعتبر فاعال كل من ساىم مساىمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض عمى ارتكاب الفعل باليبة
"، أو الوعد أو التيديد أو إساءة استعمال السمطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي

من لم يشترك ( مف قانكف العقكبات7" 19بينما يعتبر شريكا في الجريمة بحسب مفيـك المادة )
اشتراكا مباشرا ولكنو ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعمين عمى ارتكاب األفعال 

( 10"، كيأخذ حكـ الشريؾ بحسب المادة )لتحضيرية أو المسيمة أو المنفذة ليا مع عممو بذلكا
اعتاد أن يقدم مسكنا أو ممجأ أو مكانا لالجتماع لواحد أو أكثر من مف قانكف العقكبات مف "

من الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أاألشرار الذين يمارسون المصوصية أو العنف ضد 
 "، كمنو يعد الشريؾ مشاركا مباشرا في الحاالت اآلتية7ألموال مع عممو بسموكيم اإلجراميأو ا
 إذا ارتكب الجريمة مع غيره. -
راديا عمال مف األعماؿ  - إذا اشترؾ في ارتكابيا ككانت تتألؼ مف جممة أفعاؿ فاقترؼ عمدا كا 

 المشكمة ليا.
الثالثة كالمتمثمة في تسخير الجاني لغيره بأية  ( مف قانكف العقكبات عمى الحالة12كنصت المادة )

، (2)كسيمة لتنفيذ الفعؿ المككف لمجريمة ككاف ىذا الشخص غير مسؤكؿ عنيا جنائيا ألم سبب كاف
أحد الطرؽ المنكه ( بأنو مف حرض عمى ارتكاب الفعؿ ب12أما الشريؾ بالتسبب فقد عرفتو المادة )

 عمى ىذا التحريض.فكقعت الجريمة بناءا  بيا بنص المادة
( مف قانكف العقكبات أم الشخص 52( ك)45كالشريؾ بالتسبب ىك المتآمر كذلؾ بنص المادة )

 الذم اتفؽ مع غيره بتصميـ عمى ارتكاب الجريمة فكقعت ىذه األخيرة بناء عمى ىذا االتفاؽ.
ييز كالتزكيد كيضاؼ إلى ىؤالء كؿ مف ساعد الجاني عمدا بأم طريقة  في أعماؿ االستعداد كالتج

 ،كاإليكاء كاالستخبار كاالتصاؿ كاإلخفاء كاإلتالؼ كالتزييؼ كالتسييؿ كالتنفيذ مع عممو بذلؾ

                                                           
، القسـ العاـ، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج ـ ع، شرح قانون العقوبات المصرياحمد عكض بالؿ،  1

 يمييا.كما  012ـ، ص9333سنة 
( مف قانكف العقكبات الجزائرم تنص عمى انو7"مف يحمؿ شخصا ال يخضع لمعقكبة بسبب كضعو أك صفتو 12المادة ) 2

 الشخصية عمى ارتكاب جريمة يعاقب بالعقكبات المقررة ليا".
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كتتحقؽ مسؤكلية الشريؾ في ىذه الحالة سكاء أكاف اتصالو بالفاعؿ مباشرة أك بالكاسطة، إذ أكد 
أحيل إلى المحكمة تستوجب مساءلة الشريك في الجريمة ما إذا قضاء المحكمة العميا عمى أنو 

، (1)دون الفاعل األصمي توافر أركان االشتراك وكذا أركان الجريمة التي ارتكبيا الفاعل األصمي
العمم بالجريمة وطرق مساعدة ومعاونة كأكدت كذلؾ عمى أف العناصر األساسية لممشاركة ىي 

( مف قانكف العقكبات التي تعاقب 62، كىي العناصر المستقاة مف نص المادة )(2)الفاعل
( مف قانكف العقكبات باعتبارىـ شركاء دكف أف يككنكا 19األشخاص المذككريف بنص المادة )

حد األفعاؿ اآلتية7 تزكيد مرتكبي الجنايات كالجنح ضد أمف الدكلة أفاعميف أك شركاء إذا ارتكبكا 
ئؿ المعيشة كتييئة مساكف ليـ أك أماكف الختفائيـ أك لتجميعيـ كذلؾ دكف أف يككف بالمؤف أك كسا

قد كقع عميو إكراه كمع عممو بنكاياىـ، أك حمؿ المراسالت كتسييؿ الكصكؿ إلى مكضكع الجريمة 
 (62أك إخفاءه أك نقمو أك تكصيمو كذلؾ بأم طريقة كانت مع عممو بذلؾ، كما تعاقب ىذه المادة )

( مف قانكف العقكبات باعتباره مخفيا مف 054نييف في المادة )كف العقكبات األشخاص المعمف قان
 إخفاء األشياء أك األدكات التي استعممت  -يرتكب مف غير الفاعميف أك الشركاء األفعاؿ اآلتية7 

مف أك كانت ستستعمؿ في ارتكاب الجناية أك الجنحة أك األشياء أك المكاد أك الكثائؽ المتحصمة 
إتالؼ أك اختالس أك إخفاء أك تزييؼ كثيقة عمكمية أك  -الجنايات أك الجنح مع عممو بذلؾ،

خصكصية مف شانيا تسييؿ البحث عف الجناية أك الجنحة أك اكتشاؼ الدليؿ عمييا أك عقاب 
 مرتكبيا مع عممو بذلؾ.

الجنائية كالتمييز كيضاؼ إلى عنصر العمـ ضركرة تكافر الشركط المتعمقة باألىمية لممسؤكلية 
( مف قانكف العقكبات، إذ قدرت 15( ك)14كاإلدراؾ كالقدرة عمى االختيار بحسب نص المكاد )

أن اإلعاقة  " 5261427ـ تحت رقـ 9325ديسمبر  94المحكمة العميا في قراراىا الصادر بتاريخ 
م المسؤولية الذىنية تعد تخمفا ذىنيا وليست حالة من حاالت الجنون مما يترتب عمييا قيا

"، كتبعا لذلؾ تقـك المسؤكلية الجنائية لمرتكب األفعاؿ التي تستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة الجنائية
الكطنية كالسالمة الترابية كاستقرار المؤسسات كسيرىا العادم إذا كاف غرضيا إلحاؽ ضرر جسيـ 

كاعتبارا أف المشرع مكرر( مف قانكف العقكبات، 54بكاسطة إحدل الصكر المحددة بنص المادة )
الجزائي الجزائرم قد اعتبر أف التحريض كالتآمر كتمكيؿ كياف إرىابي كاإلشادة كالتشجيع كالتركيج 

                                                           
 9333لسنة المجمة القضائية  06604ـ ممؼ رقـ 9333أفريؿ  26قرار المحكمة العميا الغرفة الجزائية الصادر في  1

 .222الجزء األكؿ ص
 9330المجمة القضائية لسنة  039350ـ ممؼ رقـ 9330جكاف  91قرار المحكمة العميا الغرفة الجزائية الصادر في  2

 .250الجزء األكؿ ص
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 جرائـ قائمة بحد ذاتيا بغض النظر عف المتدخميف في الجريمة سكاء كانكا مساىميف أصمييف 
بالتسبب كاسعا كغير محدكد أك مشاركيف بالتسبب األمر الذم يجعؿ مف نطاؽ المسؤكلية الجنائية 

في ىذا النكع مف الجرائـ، كمنو فتطبيؽ قكاعد التدخؿ في الجريمة ك المستفيديف منيا كبالخصكص 
" كيمكف أف تقع سابقةالمساىميف بالتبعية أك المشاركيف بالتسبب تككف في إطار مسؤكلية جنائية "

مما يعد مسا مباشرا بحقكؽ األفراد ضمف نطاؽ األعماؿ اإلستباقية إلحباط المشاريع اإلرىابية 
كىذه الحاالت ال يمكف استيعابيا إال بالقياـ بذلؾ إما عف طريؽ تكسيع القانكف الجنائي  كحرياتيـ،

أك معالجة ذلؾ في مراحؿ ما ، ليشمؿ قاعدة أكبر مف الحقائؽ كصكر التجريـ الفعمية كالمحتممة
النظر إلى جرائـ اإلرىاب عمى ، ألنو ال يمكف القانكف الجنائي أم مراحؿ التخطيط كاإلعداد قبؿ

    .أنيا جرائـ منعزلة، بؿ عمى أنيا ركابط في سمسمة إجرامية كسمسمة تتككف مف جميع الجرائـ
 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية لمشخص االعتباري عن ارتكابو لمجرائم اإلرىابية.

 لمشخص المعنكم في مجاؿ جرائـ الحؽ العاـ  قر المشرع الجزائي الجزائرم بالمسؤكلية الجنائيةأ
مكرر( مف قانكف العقكبات عمى أنو7"  22أك في مجاؿ الجرائـ اإلرىابية فقد نصت المادة )

باستثناء الدكلة كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ يككف الشخص 
بو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف المعنكم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسا

إف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ال تمنع مساءلة كعميو ف، "عندما ينص القانكف عمى ذلؾ
الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أك كشريؾ في نفس األفعاؿ"، كيعاقب الشخص المعنكم عمى 

( مف قانكف العقكبات 0ررمك 25مكرر( إلى ) 25حسب ما رأيناه سمفا كفقا ألحكاـ المكاد )
الغمؽ أك اإلقصاء مف الصفقات  بالغرامة كعقكبة أصمية في مادة الجنايات كالجنح كبالحؿ أك

المستعمؿ في ارتكاب الجريمة مع إمكانية  الشيءالعمكمية أك المنع مف مزاكلة النشاط أك مصادرة 
نشر كتعميؽ الحكـ القضائي كما يمكف كضع الشخص المعنكم تحت الحراسة القضائية، كيعاقب 
الشخص الطبيعي الذم يخرؽ االلتزامات المترتبة عف الحكـ ضد الشخص المعنكم بالحبس مف 

ف ىذا دج، كأل233.333دج إلى 233.333سنة كاحدة إلى خمس سنكات كبغرامة مالية مف 
النص المتعمؽ بمعاقبة الشخص المعنكم جاء عاما، فقد شدد المشرع الجزائي عمى عقكبة الشخص 
 المعنكم بأف جعؿ الغرامة المحكـك بيا عميو مضاعفة بحسب ما نصت عميو المادة 

عقكبات مكرر( مف قانكف ال 63الفقرة األخيرة( مف قانكف العقكبات، كحددت المادة ) 2مكرر 54 )
شركط قياـ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة كمنيا الجرائـ 
اإلرىابية كذلؾ بالتأكيد عمى أنو7" يمكف قياـ المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ 

لة( كذلؾ المحددة في ىذا الفصؿ )يقصد الفصؿ األكؿ المتضمف الجنايات كالجنح ضد أمف الدك 
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مكرر( مف ىذا القانكف، كتطبؽ عمى الشخص  22حسب الشركط المنصكص عمييا في المادة )
 25مكرر( كفي المادة ) 25المعنكم عقكبة الغرامة حسب الكيفيات المنصكص عمييا في المادة )

( مف قانكف العقكبات عند االقتضاء كيتعرض الشخص المعنكم أيضا لكاحدة أك أكثر مف 9مكرر
مكرر("، كال تستبعد مسؤكلية الشخص الطبيعي 25كبات التكميمية المنصكص عمييا في المادة )العق

الفاعؿ األصمي أك الشريؾ عف ذات الكقائع التي تقـك فييا الجريمة اإلرىابية في حالة تقرير قياـ 
عف كتظير أحكاـ المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنكية  المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم.

 ارتكابيا لمجرائـ اإلرىابية أك التدخؿ فييا كما يمي7
 الشخص االعتبارم "المعنكم" مسؤكؿ جنائيان عف جريمة جنائية7* 

  7أ( ُترتكب باسـ الشخص االعتبارم أك نيابة عنو أك لصالحو أك لحسابو، أك
ب( يرتكبيا أم شخص طبيعي، يتصرؼ إما بشكؿ فردم أك كجزء مف جياز تابع لمشخص 

العتبارم، كالذم لديو منصب إدارم أك تنفيذم أك إشرافي أك رقابي داخؿ الشخص االعتبارم ا
سمطة اتخاذ القرارات نيابة عف الشخص     ( سمطة تمثيؿ الشخص االعتبارم، أك2عمى أساس7 )
 سمطة لممارسة القيادة كالسيطرة داخؿ الشخص االعتبارم.    االعتبارم، أك

 عدم وجود إشراف م مسؤكال أيضا عف جريمة جنائية إذا كاف يككف الشخص االعتبار  ج(
)أك فشميا(، المشار إليو في الفقرة )ب(، قد أدل إلى احتماؿ أو رقابة من قبل الشخص الطبيعي 

مسؤكلية الشخص االعتبارم بمكجب  كما أفارتكاب جريمة جنائية لصالح الشخص االعتبارم، 
اإلجراءات الجنائية ضد شخص طبيعي مسؤكؿ باعتباره الفقرتيف )أ( ك )ج( ال تستبعد سرياف 
 مرتكب الجريمة الجنائية أك مشارؾ فييا.

المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم ال تشمؿ كؿ األشخاص المعنكية فقد استثنى منيا المشرع  -
الدكلة كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ، أم مصالح الحككمة 

كائرىا اإلدارية كىيئاتيا كمؤسساتيا العامة، اعتبارا لمبدأ سرياف سيادة الدكلة عمى إقميميا مف كد
خالؿ تكاجد مؤسساتيا التمثيمية المحمية أك الجيكية أك المركزية، إال أنو مف المفترض أف مسؤكلية 

 الدكلة تتجسد بمكجبات تكفير األمف لألفراد المتكاجديف عمى إقميميا.
ت كالجمعيات كالمؤسسات الخاصة كالشركات الدكلية المتعددة الجنسيات ىي المعنية الشركا -

 مكرر( مف قانكف العقكبات. 63مكرر( ك) 22بالمسؤكلية الجنائية المشار إلييا بنص المادتيف )
 حد العامميف أحد المنتميف إليو أك أال تقـك المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم إذا ارتكب  -

 ظفيف الجريمة، فالقانكف يشترط كقكع الفعؿ ممف يككف مشرفا أك مراقبا لو منصب إدارم أك المك 
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أك تنفيذم مخكلة لو سمطة التمثيؿ أك اتخاذ القرار أك يمارس قيادة أك سيطرة داخؿ الشخص 
 االعتبارم.

يشترط أف يرتكب الشخص الطبيعي بالصفات المذككرة آنفا الجريمة نيابة عف الشخص  -
ارم أك لصالحو أك لحسابو كيترتب عف ذلؾ أف المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم تنتفي االعتب

حد ممثمي الشخص المعنكم الجريمة لحسابو الخاص كليس لصالح الشخص المعنكم أإذا ارتكب 
 الذم يمثمو، كمف يشيد أك يشجع أك يمكؿ الجرائـ اإلرىابية باسمو الشخصي. 

نكف أف ترتيب المسؤكلية الجنائية عمى الشخص المعنكم ال تمنع عف تفترض المساكاة أماـ القا -
 مساءلة الشخص الطبيعي عف نفس الجريمة في حدكد مساىمة كؿ طرؼ فييا.

إف السياسات المتعمقة بجرائـ الشخص االعتبارم كمنيا الشركات تحتاج إلى تقدير  رأي الباحث:* 
ة، كتفسيرىا يتطمب الشركات( ىي جريمة تنظيميأف جريمة الشركات )أم الجريمة التي ترتكبيا 

القدرة اإلجرامية الفريدة في سياؽ الشركات في الحاالت التي مف التحميؿ، كتبرز  مستكل تنظيمي
تككف فييا العمميات الداخمية كاألنظمة كالديناميكيات كثقافة الشركة قاصرة، كاليدؼ ىك تحديد 

خيرة كمنظمات أك نمكذج تنظيمي )استقالال عف مسؤكلية الشركات في ما تساىـ بو ىذه األ
 عندما تشجع ركح المنظمة ، أم (1)مكظفييا الفردييف داخميا( مف خالؿ قياـ عنصر سكء السمكؾ

 باإلدانةأك شخصيتيا الككالء عمى ارتكاب أعماؿ إجرامية، يككف ىناؾ ذنب أك سمكؾ سيئ جدير 
كيأتي الدليؿ عمى الركح أك الشخصية مف  بمكجب نظرية أخالقيات الشركة أك شخصية الشركة،

التسمسؿ اليرمي لمشركة، كأىداؼ الشركة كسياساتيا، كالجيكد المبذكلة لضماف االمتثاؿ لمقكاعد 
دكر ، كما تثكر أسئمة حكؿ (2)األخالقية كالمكائح القانكنية كتحديد المكظفيف أك العامميف المذنبيف

يمكف لمثؿ  نتياكات السابقة ذات الصمة إف كجدت، إذمجمس اإلدارة ككيفية استجابة الشركة لال
ىذه المتغيرات أف تمقي الضكء عمى مدل عمؽ ركح أك شخصية الشركة المعيبة، كيمكف أف 
تكضح كيفية استجابة سمطات إنفاذ القانكف لمخركقات كجنكح الشركات، كعميو كعالكة عمى ما سبؽ 

القاصرة لمشركات تكفر سببنا العتبارىا ذات صمة بقياـ فإف الطبيعة اإلجرامية الفريدة لمبيئة 
، بحيث يمكف أف ُينظر إلى سكء السمكؾ بشكؿ صحيح (3)المسؤكلية الجنائية لمشركات في القانكف

خالؿ جسيـ  عمى أنو نتاج جكانب بيئة الشركة إما مف خالؿ ثقافة ناقصة، أك احتياطات معيبة كا 

                                                           
1
 Mihailis E. Diamantis & William S. Laufer, Prosecution and Punishment of Corporate Criminality, Annual 

Review of Law and Social Science, Year: 2019, volume: 15, Issue: 1, P: 453to 456.  
2
 Wim Huisman, Criminogenic Organizational Properties and Dynamics, Edition: Michael L. Benson and 

Francis T. Cullen, The Oxford Handbook of White Collar Crime, Oxford University Press, Year: 2016, P: 435 & 

436  
3
 Pamela H. Bucy, Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability Minnesota Law 

Review, Year: 1991, Volume: 75, P: 91. 
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فاقات منيجية في السمكؾ قد ُينظر إلييا أنو مف المناسب في إجراءات العناية الكاجبة، أك إخ
 .تحميؿ كياف الشركة المسؤكلية الجنائية

في الكاقع تتجاكز مشكمة جرائـ الشركات مستكل الفرد الجزئي، عمى الرغـ مف أف جرائـ الشركات ف
حيث يمعب  يا، إال أف ليا جذكر ىيكمية أكثرترتكب في نياية المطاؼ مف قبؿ أفراد تابعيف ل

ف المنظكر التنظيمي ىك السياؽ التنظيمي التمكيني كالمبرر الذم ترتكب فيو الجرائـ دكرنا محددنا، أل
الجزء األساسي لتفسير جرائـ الشركات، كبالنظر إلى قكة كمدل تأثير مثؿ ىذه المعايير فميس مف 

دييا القدرة عمى أف تككف لتصبح المستغرب إذف أنو في حالة انحراؼ معايير الشركة، فإف الشركة 
إجرامية، كىي الحاالت التي اكتشفت في سكريا كالعراؽ مف خالؿ تكرط ممنيج لمشركات في دعـ 
النشاط اإلرىابي بعد سيطرة تنظيـ الدكلة اإلسالمية عمى مساحات شاسعة مف الدكلتيف ضمت 

 يالية.ت اقتصادية تابعة لشركات أجنبية ساىمت في تمكيؿ اإلرىاب بطرؽ احتآمنش
 المطمب الثاني: الصور المنصوص عمييا لمتجريم. 

المشرع الجزائرم لـ يعرؼ اإلرىاب ضمف مقتضيات بنكد قانكف مكافحة اإلرىاب، إال أف القانكف 
فيفرم  3المؤرخ في  32-32ـ المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 9322فيفرم  22المؤرخ في  22-33

ـ المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما عرؼ الفعؿ اإلرىابي 9332
مكرر( مف  54( منو7" بأنو الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ إرىابية كفقا لممادة )1ص المادة )بمكجب ن

قانكف العقكبات كما يمييا مف القسـ الرابع مكرر مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف الكتاب 
 واالتفاقيات الدولية ذاتالثالث مف الجزء الثاني مف قانكف العقكبات ككفقا لمتشريع المعمكؿ بو 

، ككردت صكر الجرائـ اإلرىابية في نصكص المكاد مف الصمة المصادق عمييا من طرف الجزائر"
 مف قانكف العقكبات حسب التفريع اآلتي7 (21مكرر 54)إلى  (مكرر 54)

 الفرع األول: إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير كيان إرىابي.
 لمؤبد كؿ مف ينشئ أك يؤسس ( عمى أنو7" يعاقب بالسجف ا0مكرر 54كقد نصت المادة )

أك ينظـ أك يسير أية جمعية أك تنظيـ أك جماعة أك منظمة  يككف غرضيا أك تقع أنشطتيا تحت 
المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات("،  22-62مكرر مف ىذا األمر )األمر  54طائمة أحكاـ المادة 

متحصالت الجرائـ اإلرىابية ىذا كيمكف لممحكمة أف تأمر بحؿ كغمؽ كمصادرة ممتمكات كأمكاؿ ك 
ككسائميا بالنسبة ليذه الكيانات ككذا بالنسبة لممتدخميف في الجريمة كالمستفيديف منيا كما رأينا ذلؾ 

 في المطمب السابؽ.
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 أوال: تحديد المصمحة المعتدى عمييا محل الحماية الجنائية.
 في7مكرر( مف قانكف العقكبات كتتمثؿ  54كىي المحددة بنص المادة )

كؿ ما مف شأنو أف يستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة الكطنية كالسالمة الترابية كاستقرار المؤسسات  -
 كسيرىا العادم. 

كؿ ما مف شأنو خمؽ جك انعداـ األمف كاإلخالؿ بالنظاـ العاـ كتعريض األمف كالسالمة  -
 كالممتمكات الجماعية كالفردية لمخطر. 

 كحقكقيـ المكفكلة دستكريا لمخطر. تعريض حياة األفراد كحرياتيـ -
إعاقة حرية التنقؿ كعرقمة المكاصالت العامة كالخاصة لألشخاص كالبضائع كالتجمير  -

كاالعتصاـ بالساحات العمكمية كاالعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة كالحؽ في اإلقامة كحرية 
رأم كالحصكؿ عمى المعمكمة الضمير كالعقيدة كممارسة الشعائر الدينية كممارسة حرية إبداء ال

دارتو  كيفما كانت الكسيمة المتخذة، ذلؾ أف إنشاء أك تأسيس كياف إرىابي كاإلشراؼ عميو كا 
 كتنظيمو يؤدم إلى ارتكاب جريمة إرىابية في حالة اغتصاب أحد ىذه الحقكؽ أك الحريات 

إجبارىـ عمى تغيير  أك جميعيا، كتيجير الساكنة مف إقامتيـ أك فرض نظاـ حياة معيف عمييـ أك
 .(1)دينيـ أك التصرؼ كفقا لسمككيات معينة

 تخريب كتدمير البيئة كالمنشات كاألمالؾ العامة كالخاصة أك انتزاعيا كاالستيالء عمييا  -
أك تعريض المكارد االقتصادية كالطبيعية لمخطر، كىذه مف احد أىـ ميزات نشاط الكيانات 

 ر المكارد عصب الحرب.كالمشاريع اإلرىابية نظرا العتبا
 ثانيا: أركان الجريمة. 

يبرز السمكؾ اإلجرامي في تأسيس أك إنشاء أك تنظيـ أك إدارة عصابة أك كياف الركن المادي:  -1
إرىابي منشئ عمى خالؼ القانكف، كاإلنشاء كالتأسيس نشاط مادم غرضو تحقيؽ فكرة المشركع 

كة إلى تبنيو كاالنضماـ إليو بنكايا آثمة كذا أىداؼ الفردم أك الجماعي غير المكجكد مف قبؿ كالدع
مشتركة، أما التنظيـ كاإلدارة كاإلشراؼ كالتسيير فتعني أف الكياف اإلرىابي قد أنشئ فعال، كيتككف 

، كيشترط القانكف أف (2)مف أعضاء كمكارد كقكاعد ضابطة كتكزيع لألدكار كشكؿ قيادم تسمسمي
مكرر( مف قانكف  54ىدافو تقع تحت طائمة أحكاـ المادة )يككف غرض الكياف اإلرىابي أك أ

                                                           
، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، اإلرىابالسياسة الجنائية لممشرع المصري في مواجية جرائم نكر الديف ىنداكم،  1

   ـ، ص    ، القاىرة، ج ـ ع، سنة  الطبعة 
 .  ك   ، المرجع السابؽ، صالسياسة الجنائية لممشرع المصري في مواجية جرائم اإلرىابنكر الديف ىنداكم،  2
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 العقكبات، أما الكيانات المنشئة كفقا لمقانكف كحادت عف ضكابط كحدكد القانكف فيذه يتـ إنذارىا 
 أك تجميدىا أك حميا.

 كال يشترط في قيادة الكياف اإلرىابي أف يككف زعماؤه جزائرييف أك مف غير الجزائرييف 
( 0مكرر 54يشترط أف يككف رأس التنظيـ كقياداتو مكجكدة فعال في الجزائر فالمادة ) كما ال

( مف قانكف 53جاءت بصيغة عامة كىي7 "...كؿ مف ينشئ..."، كىك ما يتطابؽ مع نص المادة )
 العقكبات التي تعاقب باإلعداـ كؿ مف يرأس عصابات مسمحة أك يتكلى فييا ميمة 

إلخالؿ بأمف الدكلة، كينصرؼ األمر إلى كؿ مف قاـ بإدارة حركة أك قيادة ما كذلؾ بقصد ا
العصابة أك تككيف عصابات أك تنظيميا أك عمؿ عمى تككينيا أك تنظيميا أك قاـ عمدا بتزكيدىا 
أك بإمدادىا بالمؤف كاألسمحة كالذخيرة كأدكات الجريمة أك أرسؿ إلييا مؤنا أك أجرل مخابرات بأم 

 أك قكاد العصابات.طريقة أخرل مع مديرم 
 ( تعاقب كؿ جزائرم ينشط 3مكرر 54كاكتماال لمركف المادم ليذه الجريمة فالمادة ) 

أك ينخرط في كياف إرىابي أك منظمة إرىابية ميما كاف شكميا أك تسميتيا إذا كاف نشاطو مكجيا 
نشاط ىذا  ضد مصالح الجزائر كذلؾ بتشديد العقكبة كجعميا السجف المؤبد، ككذا حتى كاف كاف

الكياف غير مكجو ضد مصالح الجزائرم كجعؿ العقكبة السجف المؤقت، كيقترف الركف المادم 
( التي تعاقب عمى حيازة الكياف اإلرىابي 4مكرر 54لجريمة إنشاء كياف إرىابي مع نص المادة )

المكاد لألسمحة أك الذخائر الممنكعة ميما كاف مصدرىا كتشدد العقكبة إلى اإلعداـ في حيازة 
المتفجرة أك أية مادة تدخؿ في صناعة المتفجرات، ككسع المشرع الجزائي مف نطاؽ العقاب 
بمكجب ىذا النص ليشمؿ حتى األسمحة البيضاء إذا كانت حيازتيا تستعمؿ في أغراض مخالفة 

 لمقانكف.
كاإلشادة ( بالسجف المؤقت كبالغرامة المالية عمى تمكيؿ كتشجيع 1مكرر 54كما تعاقب المادة )

بأفعاؿ الكياف اإلرىابي المنشئ عمى خالؼ القانكف، ككذا عمى طبع أك نشر الكثائؽ كالمطبكعات 
 (.2مكرر 54كالتسجيالت التي تشيد بأفعاؿ الكياف اإلرىابي كفقا لنص المادة )

كما يشمؿ الركف المادم لجريمة إنشاء أك تأسيس كياف إرىابي أفعاؿ االنخراط كالمشاركة  -
حد فركعو حتى كاف اختمفت تسميتو، كذلؾ كفقا لما نصت عميو المادة أضماـ إليو أك إلى كاالن

 سنة ضد كؿ انخراط  93سنكات إلى  23( كذلؾ بالسجف مف 9الفقرة 0مكرر 54)
أك مشاركة ميما كاف شكميا في الكياف اإلرىابي مع معرفة غرضيا أك أنشطتيا، كتشترط المادة 

مية في الكياف اإلرىابي المكجكد حقيقة، كليس مجرد إبداء الرغبة في االنخراط كالمشاركة الفع
االلتحاؽ كما يشترط أف يككف االنخراط بمحض إرادة الشخص فإذا كقع نتيجة لمضغط أك اإلكراه 
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فاف ذلؾ يعد مف مكانع إيقاع المسؤكلية الجنائية، أما إذا التحؽ الشخص بالكياف اإلرىابي كرفض 
و فاف ىذا االلتحاؽ مرتب لممسؤكلية الجزائية، كيختمؼ األمر في حالة إبداء ىذا األخير ضمو إلي

الشخص الرغبة في االلتحاؽ إال أف الكياف اإلرىابي رفض ذلؾ ألم حجة كانت )الخكؼ مف 
، كتنصرؼ (1)االختراؽ( فاف الركف المادم المرتبط بالمشاركة كاالنخراط ال يقـك في مثؿ ىذه الحالة

نخراط أك النشاط ضمف الكياف اإلرىابي غير المكجكد فعميا داخؿ اإلقميـ الكطني المشاركة أك اال
 (.3مكرر 54عمى كؿ الجزائرييف بما فييـ المقيميف بالخارج كفقا لما تـ شرحو أعاله )المادة 

 ( مف قانكف العقكبات بالنسبة لكؿ عسكرم 32كتشدد العقكبة إلى اإلعداـ كفقا لنص المادة )
خدمة الجزائر يقـك بحمؿ السالح ضد الجزائر )تأخذ معنى االنخراط أك المشاركة في أك بحار في 

كياف إرىابي كتتعمؽ بالعسكرييف في الخدمة الفاريف كالممتحقيف بأحد التنظيمات اإلرىابية(، أك يقـك 
 بتسميـ قكات جزائرية تحت قيادتو أك سمطتو أك أراض أك مدف أك حصكف أك منشات أك مراكز 

خازف أك مستكدعات حربية أك عتاد أك ذخائر أك مباف أك سفف أك مركبات المالحة الجكية أك م
حد عمالء دكلة أجنبية )قد يأخذ ىذا العميؿ صفة الكياف اإلرىابي(، كمف أالمممككة لمجزائر إلى 

 المفترض أف عبارة "عسكرم" المستعممة ىنا تشمؿ رجاؿ الدرؾ كاألمف الكطني كحتى الجمارؾ.      
( بالحبس كالغرامة كؿ مف يقـك كقت السمـ بتجنيد 43كاستكماال ليذا الركف المادم تعاقب المادة )

مرتزقة لصالح دكلة أجنبية في األرض الجزائرية كيأخذ الكياف اإلرىابي ىنا صكر  متطكعيف أك
 ممثؿ أك ككيؿ الدكلة األجنبية عمى غرار ما يحدث في شماؿ سكريا عمى سبيؿ المثاؿ.

كيمـز في كؿ األحكاؿ أف يككف الشخص المنضـ أك الممتحؽ أك المنخرط في الكياف اإلرىابي عالما 
 بغرضو كأىدافو.

 ( مف قانكف العقكبات باإلعداـ كؿ مف يقـك بإدارة أك تنظيـ حركة تمرد 63ما تعاقب المادة )ك
أك مف يزكدىا أك يمدىا عمدا أك عف عمـ باألسمحة أك الذخائر أك أدكات الجرائـ أك يرسمكف إلييا 

ات المادة مؤنا أك يجركف مخابرات بأية طريقة كانت مع مسيرم أك قكاد الحركة كىذا إنفاذا لمتطمب
ـ، كالتي 9392جكاف  5المؤرخ في  35-92مكرر( في تتميميا األخير بمكجب األمر  54)

نصت عمى أف السعي بأم كسيمة لمكصكؿ إلى السمطة أك تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ 
الدستكرية أك التحريض عمى ذلؾ أك المساس بأم كسيمة بالسالمة الترابية أك التحريض عمى ذلؾ 

ال إرىابيا  أك تخريبيا، كمنو فإذا كاف إنشاء الكياف اإلرىابي غرضو المساس بأحد مقكمات يعتبر فع
 امف الدكلة فاف إدارة أك إنشاء حركة تمرد يدخؿ ضمف ىذا اإلطار.  

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة، ج ـ ع،  ، الجزء شرح األصول العامة في قانون العقوبات القسم العاميسر أنكر عمي،  1

 كما يمييا.    ـ، ص    سنة 
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جكاف  26المؤرخ في  39-23( بمكجب القانكف 29مكرر 54أما الجريمة المستحدثة بنص المادة )
ات فيي تعد استكماال لمركف المادم لمجريمة المنصكص عمييا بنص ـ المتمـ لقانكف العقكب9323
( إذ تعاقب بالسجف المؤقت كبالغرامة كؿ مف يستخدـ التكنكلكجيا لتجنيد 0مكرر 54المادة )

األشخاص لصالح الكياف اإلرىابي أك ينظـ شؤكنيا أك يدعـ أعماليا أك أنشطتيا أك ينشر أفكارىا 
 . بصكرة مباشرة أك غير مباشرة

( 1مكرر 54( ك)0مكرر  54الجرائـ المنصكص عمييا بمكجب المكاد )الركن المعنوي:  -2
( 43( ك)32( ككذا المكاد)29مكرر  54( ك)4مكرر  54( ك)3مكرر 54( ك)2مكرر 54ك)
دراؾ 63( ك)53ك) ( مف قانكف العقكبات يجب فييا تكافر القصد الجنائي المبني عمى عمـ كا 

 ركع اإلرىابي كتكجو إرادتو الحرة إلى القياـ بيا أك التدخؿ فييا.الجاني بالجريمة كبالمش
إذ يجب في ىذه الجريمة أف يعمـ مقترفيا أف إنشاء الكياف اإلرىابي غرضو القياـ باألفعاؿ 

مكرر( كاف يقـك بذلؾ عمى خالؼ القانكف، كما ال يجب أف يشكب  54المنصكص عمييا بالمادة )
االشتراؾ في اإلنشاء أك التأسيس أك إييامو أف غرض الكياف غير إرادة الجاني أم إكراه عمى 

إرىابي كيتعمؽ بأعماؿ إنسانية أك خيرية عمى سبيؿ المثاؿ تستعمؿ لمتغطية عمى الغرض الحقيقي 
 لمتنظيـ.  

ال انتفى القصد الجنائي فمف  كما يجب أف يتكافر عنصر العمـ بالغرض الذم يدعك إليو الكياف كا 
 معية ما معتقدا أنو يقدـ مساعدات لجية منككبة طبيعيا ثـ يتبيف أف أمكالو يمكؿ ماديا ج

أك مساعداتو قد حكلت عف مسارىا لتغدك تصب في تغيير نظاـ الحكـ بغير الطرؽ الدستكرية، ال 
يمكف إيقاع العقاب عميو، كعميو فال يكفي لتكافر القصد الجنائي في ىذه الجريمة مجرد تقديـ 

كياف بؿ يجب تتجو إرادة الجاني إلى مساعدتو عمى التأسيس كتحقيؽ أىدافو األمكاؿ إلى ال
 .(1)اإلرىابية مع عممو باف تمكـ األمكاؿ ستستخدـ لتحقيؽ تمكـ األغراض

 أما االنخراط كاالنتماء كاالشتراؾ في كياف إرىابي، فيجب أف يعمـ الجاني بأنو يمتحؽ 
 أك يتدخؿ في نشاط جماعة إرىابية غرضيا تحقيؽ احد األىداؼ المنصكص عمييا بالمادة 

 مكرر(. 54)
أما اإلشادة كالتشجيع كالتركيج كالدعكة إلنشاء أك لتأسيس الكياف اإلرىابي كذلؾ بانصراؼ عمـ 

 ر نو يستخدـ القكؿ أك الفعؿ أك أية طريقة مف طرؽ التركيج كتكزيع المناشيأالجاني إلى 
 أك المطبكعات ألغراض كياف إرىابي قيد اإلنشاء.

                                                           
، اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة  ، دار المطبكعات الجامعية، الطبعةقانون العقوبات: القسم العاممحمد زكي أبك عامر،  1

 .   ـ، ص    
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أما حيازة أدكات الجريمة ككسائميا مف أسمحة كذخائر كمتفجرات كتطبيقات برمجية خبيثة كغيرىا 
 فتتحقؽ بعمـ الجاني بطريقة حيازتو إياىا كبغرض ىذه الحيازة المخالفة لمقانكف. 

الحؽ كانضمامو أك انخراطو في تنظيـ يدعك إلى  كقد ال يتكافر القصد الجنائي لمجاني إال في كقت
تغيير نظاـ الحكـ بطرؽ دستكرية ثـ تغير ىدؼ التنظيـ كتطرؼ فأصبح يطالب بتغيير النظاـ 
بغير الطرؽ الدستكرية كالجاني ال يعمـ بيذا التغيير ثـ عمـ بذلؾ الحقا، فاف استمر في العضكية 

القصد، مف المحظة التي استمر فييا باالنتماء، كاف عدؿ  كاالنتماء ترتبت مسؤكليتو الجزائية بتكافر
عنو أك اختار تبميغ السمطة اإلدارية أك القضائية قبؿ البدء أك الشركع في تأسيس الكياف اإلرىابي 

 ( مف قانكف العقكبات.69فانو يعفى مف العقكبة المقررة طبقا لنص المادة )
 الخارج في كيان إرىابي.الفرع الثاني: جريمة النشاط أو االنخراط في 

 أوال: النص العقابي. 
سنكات  23( مف قانكف العقكبات عمى إيقاع عقكبة السجف المؤقت مف 3مكرر 54تنص المادة )

سنة كبغرامة مالية بحؽ كؿ جزائرم ينشط أك ينخرط أك يتعاكف في الخارج في كياف  93إلى 
كانت أفعالو غير مكجية ضد الجزائر، كال إرىابي أك تخريبي  ميما كاف شكمو أك تسميتو حتى كاف 

ييـ ىنا إف كاف االلتحاؽ لغرض ممارسة أعماؿ إرىابية فعمية أك لغرض التدريب كالتككيف عمى أف 
يككف مكاف تكاجد التنظيـ اإلرىابي خارج اإلقميـ الكطني، كما يعاقب النص الجزائرييف العائديف مف 

ذككرة في نص المادة بالخارج سكاء كاف نشاطيـ مكجيا الخارج كالذيف يثبت قياميـ باألفعاؿ الم
ضد مصالح الكطف أك ال، كيعاقب النص كذلؾ الجزائرييف المقيميف بالخارج كذلؾ عمى ىذه 
األفعاؿ في حالة دخكليـ إقميـ الكطف بأم شكؿ أك في حالة طمبيـ لمتسميـ مف طرؼ القضاء 

، كمنو فمعيار التمييز ىنا يتعمؽ بالجنسية الكطني في إطار التعاكف الدكلي لتسميـ المجرميف
الجزائرية المكتسبة أك الممنكحة، كيعتبر متعدد الجنسيات جزائريا إذا كانت إحدل جنسياتو جزائرية 
كيعاقب بنص ىذه المادة، كمنو فاألجنبي ال يطبؽ عميو ىذا النص العقابي أما مف فقد الجنسية 

  اريخ التحاقو بالكياف اإلرىابي.  الجزائرية ألم سبب مف األسباب فيعتد بت
 ثانيا: الركن المادي.

 كيقـك الركف المادم ليذه الجريمة بمجرد التحاؽ الجزائرم بالكياف اإلرىابي المكجكد بالخارج 
أك التحاقو بالقكات المسمحة لدكلة أجنبية  تنكم االعتداء بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى الكطف 
 كبالخصكص إعالف الحرب، أك يقـك بتحريض العسكرييف عمى االنضماـ إلى دكلة أجنبية 
أك تسييؿ السبيؿ ليـ في ذلؾ كالقياـ بعمميات تجنيد لحساب دكلة في حرب مع الجزائر طبقا لنص 

 ( مف قانكف العقكبات، كال ييـ في تحقؽ ىذه الجريمة التحاؽ الجزائرم بقكات نظامية 39المادة )
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أك بميميشيات منظمة أك أحزاب سياسية أك عقائدية تباشر العمؿ اإلرىابي في الخارج، كال تنطبؽ 
ىذه المادة إال عمى الكيانات اإلرىابية الناشطة خارج الكطف، كيقـك التساؤؿ حكؿ معيار كصؼ 

لكياف باإلرىابي مف عدمو في ظؿ كجكد حركات لمتحرر كحركات مقاكمة لالحتالؿ كمدل ترتب ا
 مسؤكلية التحاؽ الجزائرم بيا.

إال أف ضباط الشرطة القضائية كجكاسيس الدكلة المتسربيف بإذف ال تنطبؽ عمييـ أحكاـ ىذه المادة 
 إرىابية. بقدر التزاميـ بخدمة مصالح الكطف حتى كاف شارككا في أعماؿ 

كما يثكر التساؤؿ عف العبرة مف معاقبة الجزائرم الممتحؽ بكياف إرىابي ينشط بالخارج كال يمس 
ىذا النشاط بمصالح الجزائر، فالعبرة مف ذلؾ باستباؽ الجريمة داخؿ الكطف أك خارجو عمى أف 

جزائر، كما تككف مكجية ضد مصالح الكطف، أك أف يغير الجاني مف قناعاتو كيكجو نشاطو ضد ال
تبرز العبرة في حماية صكرة الكطف بالخارج ضد الدعاية المغرضة مف أطراؼ معادية لمجزائر 
باستغالؿ جنسية مرتكب األعماؿ اإلرىابية لممساس بمصالح الجزائر أك تكجيو أعماؿ عدائية 

القياـ ضدىا، كيدخؿ ضمف ىذه األفعاؿ التخابر مع الدكؿ كالمنظمات األجنبية بقصد حمميا عمى 
بأعماؿ عدكانية ضد الجزائر، أك التخابر مع دكلة أجنبية أك مع أحد عمالئيا بقصد معاكنة ىذه 
الدكلة في خططيا ضد الجزائر، أك يجرم الجاني مع عمالء دكلة أجنبية مخابرات مف شانيا 

ا لنص اإلضرار بالمركز العسكرم أك الدبمكماسي لمجزائر أك بمصالحيا االقتصادية الجكىرية طبق
 ( مف قانكف العقكبات.42( ك)39( ك)32المكاد )

كيتساكل مركز الجاني سكاء كاف قد رجع إلى أرض الكطف بعد ارتكابو الجناية أك كاف مرتكبا 
لألفعاؿ اإلرىابية بالخارج مكجية ضد مصالح الجزائر أك ال، كىذه الجريمة مف جرائـ الخطر إذ 

ات إلى تقع بمجرد االلتحاؽ أك النشاط أك االنخراط في تنظيـ إرىابي ينشط خارج البالد، دكف االلتف
 تحقؽ الغرض مف النشاط أك االنخراط أك مف تحقؽ األىداؼ اإلرىابية التي تصبك إلييا الدكلة 

 ية.أك التنظيمات األجنب
 ثالثا: الركن المعنوي. 
دراؾ    ىذا النكع مف الجرائـ اإلرىابية يككف عمديا كيمـز تكافر القصد الجنائي القائـ عمى عمـ كا 

 كجو إرادتو الحرة كاآلثمة إلى تحقيؽ غرضيا عف عمـ.الجاني بماديات الجريمة كت
كتمـز اإلشارة إلى أف المكاطف الجاني يعمـ بحقيقة جنسيتو الجزائرية ألنيا مف عناصر الجريمة 
باعتبارىا مفترضة إذ ال يسأؿ عف التحاقو بتنظيـ إرىابي أك بقكات مسمحة لدكلة أجنبية كىك يعتقد 

عنو، أك كاف يجيؿ أف السمطة المخكلة قد منحتو الجنسية  أف الجنسية الجزائرية قد سقطت
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، كيجب أف يككف الجاني مدركا لخطكرة أفعالو عمى مصالح الكطف فال (1)الجزائرية بعد أف طمبيا
يكفي أف يككف مثال معتقدا باف أفعالو ىدفيا تحقيؽ السالـ كالقضاء عمى التكتر بيف الدكؿ، كالكاقع 

يدرؾ كيعمـ الجاني بأنو التحؽ بكياف إرىابي أجنبي دكف إذف مف السمطة غير ذلؾ، كما يجب أف 
الكطنية المخكلة، كال تتكافر فيو صفة الضبطية القضائية أك صفة جاسكس الدكلة، كال يمكف 
لمجاني أف يتستر بعدـ عممو بكجكد نص قانكني يجـر األفعاؿ المشار إلييا أعاله ألف ذلؾ يعد 

 .(2)عالقة لو بأحكاـ القصد الجنائي عدـ عمـ بنص تجريمي ال
 أما ما تعمؽ بالتحاؽ الجزائرم في الخارج بتنظيـ أك حركة مسمحة مقاكمة ضد االحتالؿ 
أك ضد أشكاؿ االستعمار، أك قيامو بتجنيد متطكعيف لصالح ىذه الكيانات المقاكمة، فالحاؿ أف 

 ذه الفئة بالعقكبة المناسبة.( مف قانكف العقكبات يجب تعديمو بحيث يشمؿ ى43نص المادة )
 الفرع الثالث: جريمة اإلشادة وتشجيع وتمويل الجرائم اإلرىابية.

 أوال: النص العقابي.
سنكات  23سنكات إلى  2( عمى إيقاع عقكبة السجف المؤقت مف 1مكرر 54نصت المادة )

كسيمة كانت، كيعتبر كبغرامة مالية ضد كؿ مف يشيد باألفعاؿ اإلرىابية أك يشجعيا أك يمكليا بأية 
التركيج كنشر الدعاية لألفكار المتطرفة كالمتعارضة مع مبادئ المجتمع الجزائرم كدكلتو الكطنية 
جكىر ىذه الجريمة، كتتخذ كسيمة لذلؾ التسجيؿ كالنشر كالبث ماديا أك افتراضيا عبر االنترنت 

المستعممة في الجريمة قد  كبكافة الطرؽ المعمكمة لمدعاية، كسياف في ذلؾ إف كانت الدعامات
 استعممت أك أعدت لالستعماؿ كلك بصفة ظرفية.

 ثانيا: أركان الجريمة.  
 الركن المادي. -1
كتبرز عناصره مف خالؿ قياـ أم صكرة مف صكر العمؿ اإلرىابي المحددة في النص كىي  

كيمـز لقياـ الركف اإلشادة كالتشجيع كالتمكيؿ، كجكىرىا بث الدعاية ضد مبادئ المجتمع كدكلتو، 
 .(3)المادم لمجريمة أف تككف الكسائؿ المعدة لالستعماؿ قد تـ إعدادىا حتى كاف لـ تستعمؿ

كاإلشادة ىي التفضيؿ كالمدح كالتحبيذ كاإلفراد بالفضؿ مقارنة باألشياء مف الصنؼ ذاتو،  -
ياف اإلرىابي كتكجياتو كمقكماتيا الجنائية تتمثؿ في الدعاية كتكرارىا بكافة الكسائؿ ألفكار الك

                                                           
 .    ، مرجع سابؽ، صأثر العمم في تكوين القصد الجنائينايؿ إبراىيـ عيد،  1
 كما يمييا.     سابؽ، صالمرجع النايؿ إبراىيـ عيد،  2
جراءات مالحقتيا7 جرائم اإلرىابمحمد محمكد سعيد،  3 ، دار الفكر العربي، القاىرة،  ج ـ ع، سنة أحكاميا الموضوعية وا 

 .   ـ، ص    
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خراج أعمالو لمعمف كاإلشادة بيا باعتبارىا أعماؿ ثكرية أك جياد كذلؾ بكاسطة القكؿ أك الفعؿ   كا 
 أك بأية طريقة مف طرؽ الدعاية.

يياـ  - كاليدؼ مف ىذه الجريمة ىك كسب تأييد المتعاطفيف مع الفكر المتطرؼ كدفعيـ لمتجنيد كا 
 الكياف اإلرىابي نبيمة كسامية.عامة الناس بأف غايات 

أما إقحاـ التمكيؿ في ىذه الجريمة فالقصد منو تمكيؿ أعماؿ اإلشادة كالتشجيع كليس تمكيؿ  -
 32-32الجراـ اإلرىابية كالكيانات اإلرىابية التي يحكميا نص قانكني خاص كمستقؿ، ىك القانكف 

مكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما ـ المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األ9332فيفرم  3المؤرخ في 
ـ، ككذا اتفاقية األمـ المتحدة لقمع 9322فيفرم  22المؤرخ في  33-22المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 

ـ، المصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 2666ديسمبر  6تمكيؿ اإلرىاب المعتمدة بتاريخ 
 ـ.9333ديسمبر  90المؤرخ في  9333-112

فيتمثؿ في حث عناصر التنظيـ عمى بذؿ الجيد كالعطاء ككذا دفع المتعاطفيف إلى أما التشجيع  -
التجند كااللتفاؼ كمؤازرة الكياف اإلرىابي لغرض ضماف استمرار نشاطو، كيككف ىك اآلخر بجميع 

 الطرؽ كالكسائؿ حتى استعماؿ الشعر أك األغاني.
 الركن المعنوي. -2

ميا تكافر القصد الجنائي بعناصره العمـ كاإلدراؾ كاإلرادة الحرة كىي مف جرائـ العمد التي يتطمب قيا
اآلثمة المترجمة في السمكؾ اإلجرامي المادم، فعمـ الجاني بأف إشادتو كتشجيعو كتمكيمو ليذه 
األفعاؿ يتـ استغالليـ في الدعاية ألفكار كتكجيات الكياف اإلرىابي المتطرفة كالداعية لمعنؼ كالتي 

رادة تيدؼ إلى تقكي ض أركاف الدكلة كما يجب أف تتجو إرادة الجاني إلى اقتراؼ الجريمة بحرية كا 
 اختيار.

 الفرع الرابع: جريمة الترويج بالطبع والنشر لمجرائم اإلرىابية.
 أوال: النص العقابي.

( ىذه الجريمة المرتبطة أساسا بجريمة اإلشادة كالتشجيع المنكه بيا في 2مكرر 54تناكلت المادة )
(، ككاف عمى المشرع في الكاقع جمعيا في نص كاحد الف جكىر األفعاؿ 1مكرر 54لنص )ا

المجرمة فييا يشمؿ حقؿ متجانس ىك التركيج كاإلشادة، كيعاقب عمى أفعاؿ إعادة الطبع كالنشر 
العمدم لمكثائؽ كالمطبكعات كالتسجيالت التي تشيد باألفعاؿ اإلرىابية  بنفس العقكبات الكاردة في 

 سنكات كبالغرامة المالية.  23سنكات إلى  2( أم السجف المؤقت مف 1مكرر 54المادة ) نص
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 ثانيا: أركان الجريمة.   
 الركن المادي. -1
كىي نفس عناصر الركف المادم لجرائـ اإلشادة كالتشجيع إال أنو يضاؼ إلييا عنصر حيازة  

 كسائؿ الدعاية ماديا أك إحرازىا عرضيا. 
كيقصد بيا كضع اليد كالسيطرة المادية عمى الكثائؽ كالمستندات كالمطبكعات  الحيازة: -

كالتسجيالت كقكاعد المعطيات الرقمية كدعائـ النشر كالدعاية، ككذا إظيار إرادة السيطرة عمييا مف 
خالؿ الظيكر بمظير المختص كالمستأثر بيا، كقد عبر المشرع الجزائي عف ىذا باستعمالو عبارة 

مف يعيد عمدا...".كتظير كسائؿ الطباعة كالنشر كممحقاتيا المعمكمة كقرائف متساندة لقياـ "...كؿ 
 الجريمة.

كيقصد بو الحيازة العرضية دكف الرغبة في الظيكر بمظير المسيطر ماديا كمعنكيا  اإلحراز: -
 عمى كسائؿ الجريمة، كاإلحراز في ىذه الجريمة يتمثؿ في اكتشاؼ كجكد الكثيقة 

 مطبكعة أك الدعامة المستعممة في التركيج كاإلشادة لإلرىاب مع الجاني أك في منزلو أك ال
 أك مركبتو...، كيككف ذلؾ لغرض االطالع أك الحفظ كليس لغرض إعادة الطبع أك النشر العمدم.

كيشترط في الركف المادم ليذه الجريمة إثبات أف الجاني يكتسب حدا أدنى كاؼ مف المعارؼ  -
 كالقدرة عمى استعماؿ كسائؿ الطباعة كالنشر كاإلشادة كالتحكـ فييا. كالمكاسب

 الركن المعنوي. -2
كىي مف جرائـ العمد التي يتطمب قياميا تكافر القصد الجنائي بعناصره العمـ كاإلدراؾ كاإلرادة الحرة 

بالفعاؿ  المختارة كيضاؼ إلييا تكافر عنصر معرفة الغرض مف إعادة الطبع أك النشر أم اإلشادة
اإلرىابية مع تكافر نية التحريض كالتشجيع عمى االستمرار في دفع النشاط اإلرىابي مف خالؿ 
الدعاية لو بكاسطة إعادة الطبع كالنشر، لما ليا كلإلعالـ مف أثر بميغ عمى الكعي الجماعي 

ر كالدعاية كالفردم لألشخاص مف خالؿ تكجيو إرادتيـ بعد إعادة برمجة أفكارىـ، كمجابية األفكا
 المضادة الصادرة عف الجيات الحككمية أك معارضي اإلرىاب كمنتقديو. 

الفرع الخامس: جريمة قيام الجزائري أو األجنبي المقيم بالسفر أو محاولة السفر إلى دولة أخرى 
 بغرض ارتكاب جرائم إرىابية.

 أوال: النص العقابي.
( مف قانكف العقكبات ضمف قانكف مكافحة اإلرىاب الجزائرم بمكجب 22مكرر 54أدرجت المادة )

ـ بعد ثبكت قياـ العديد مف المكاطنيف الجزائرييف 9323جكاف  26المؤرخ في  39-23القانكف 
كغيرىـ )األجانب( مف المقيميف بالجزائر بالسفر إلى بؤر التكتر في العالـ كمشاركتيـ في أعماؿ 
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رىابية ضمف جماعات إرىابية تنشط خارج الكطف، كسكريا كالعراؽ كاليمف كالساحؿ اإلفريقي، إال إ
أف إدراج ىذه المادة جاء متأخر جدا كغير مكاكب لمحقائؽ، فقد انضـ مكاطنكف جزائريكف خالؿ 
الثمانينيات كتسعينيات القرف الماضي إلى تنظيمات إرىابية في أفغانستاف كباكستاف كمصر 

لسكداف كالشيشاف كالبكسنة كغيرىا، كلـ يقـ المشرع برد فعؿ نحك ذلؾ كبعضيـ عاد لمكطف كلـ كا
يتابع، إال أف استفحاؿ الظاىرة كاقترانيا بأعماؿ الدكؿ كالمنظمات األجنبية العدائية الساعية لضرب 

دراجيا حماية لممجتمع مف آثارىا  الكخيمة عمى استقرار الكطف جعؿ تدارؾ المشرع ليذه الجريمة كا 
 األمف الكطني. 

 سنكات كبالغرامة ضد كؿ جزائرم  23سنكات إلى  2كتعاقب ىذه المادة بالسجف المؤقت مف 
أك أجنبي مقيـ بالجزائر بطريقة شرعية أك غير شرعية يسافر أك يحاكؿ السفر إلى دكلة أخرل 

ييا أك التدريب عمى ارتكابيا بغرض ارتكاب أفعاؿ إرىابية أك تدبيرىا أك اإلعداد ليا أك المشاركة ف
 أك تمقي تدريب عمييا. 

كما يعاقب بنفس العقكبة كؿ مف يكفر أك يجمع عمدا أمكاال بأم كسيمة كبصكرة مباشرة أك غير  -
مباشرة بقصد استخداميا أك مع عممو بأنيا ستستخدـ في تمكيؿ سفر أشخاص إلى دكلة أخرل 

 بغرض ارتكاب األفعاؿ المذككرة أعاله. 
كيعاقب بنفس العقكبة كؿ مف قاـ عمدا بتمكيؿ أك تنظيـ سفر أشخاص إلى دكلة أخرل بغرض  -

ارتكاب أفعاؿ إرىابية أك تدبيرىا أك اإلعداد ليا أك المشاركة فييا أك التدريب عمى ارتكابيا أك تمقي 
 تدريب عمييا أك تسييؿ ذلؾ السفر.

عالـ كاالتصاؿ الرتكاب األفعاؿ المذككرة كيعاقب بنفس العقكبة كؿ مف يستخدـ تكنكلكجيات اإل -
 أعاله.

 ثانيا: أركان الجريمة.  
 الركن المادي. -1

اشترط المشرع لقياـ الركف المادم ليذه الجريمة تكافر عدة شركط7 كىي أف يككف الجاني جزائرم 
ي الجنسية عمى النحك الذم شرحناه في جريمة النشاط أك االنخراط في الخارج في كياف إرىاب

مف قانكف العقكبات(، كال يشترط بنص ىذه المادة أف يككف المكاطف الجاني  3مكرر 54)المادة )
مقيما في الجزائر أك خارجيا أك حامال لعدة جنسيات مف بينيا الجنسية الجزائرية، كينسحب ىذا 
ؿ األمر عمى األجانب المقيميف بالجزائر بطريقة شرعية أك غير شرعية كيشترط كذلؾ عدـ حصك 

الجاني عمى إذف بالسفر مف السمطة المختصة لاللتحاؽ بكياف إرىابي ينشط خارج الكطف، كما 
تشترط المادة حيازة الجاني عمى كثائؽ صحيحة لمسفر، كأف يككف السفر إلى خارج الجزائر في 
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اتجاه دكلة أخرل، كيثكر التساؤؿ ىنا حكؿ سفر الجاني إلى دكلة اندثرت مؤسساتيا أك تالشت 
رتيا عمى إقميميا كحاؿ العراؽ كسكريا كليبيا فجيات غير حككمية نظامية ىي مف تسيطر سيط

عمى اإلقميـ، كما يثكر التساؤؿ في حالة السفر إلى دكلة أخرل تعتمد كممر لالنتقاؿ إلى دكلة ثالثة 
يراف كأفغانستاف كباكستاف كليبيا ك  اليمف لكف دكف القياـ بإجراءات عبكر الحدكد، كحالة تركيا كا 

كدكؿ الساحؿ، فالمعابر الحدكدية مفتكحة لمجميع دكف أية رقابة تذكر، ككذا حالة كقكع المعابر 
الحدكدية تحت سيطرة عصابات كميميشيات إجرامية ال تحمؿ صفة النظامية، كما يثكر التساؤؿ 

أيف تتعقد يخفي جنسيتو، أك عديـ الجنسية  حكؿ المقيـ غير الشرعي الذم ال يحمؿ ىكية ثبكتية أك
إجراءات التحرم كالتحقيؽ كيصعب ترحيمو خارج البالد، كتشترط المادة كذلؾ عكدة المسافر إلى 
أرض الكطف بعد ارتكابو لمجرائـ اإلرىابية أك تكقيفو لحظة شركعو أك محاكلتو السفر عبر المحطة 

عبكر غير شرعية،  البرية أك الجكية أك عند المعبر الحدكدم أك حاؿ خركجو مف اإلقميـ عبر نقاط
كتشترط المادة أف يككف اليدؼ مف السفر أك محاكلتو ارتكاب أفعاؿ إرىابية أك التدخؿ فييا بأم 

بمفيـك المشركع اإلرىابي(، كما تشترط  ىناضمنيا  شكؿ كاف )يعترؼ المشرع الجزائي الجزائرم
 المادة تكافر عنصر الكجكد المادم لكثائؽ السفر أك الشركع في تحضيرىا مف خالؿ تحيينيا 
أك الحصكؿ عمى تراخيص العبكر الضركرية، كال يستثي األمر ىنا كثائؽ السفر المزكرة فيي 

نسبة لممقيميف غير الشرعييف الذيف صحيحة في مكاجية المشركع اإلرىابي لمجاني بالسفر، أما بال
ال يمكف التعرؼ بدقة عمى ىكياتيـ فيقـك الركف المادم لمجريمة بمجرد ضبطيـ في حالة محاكلة 
أك شركع بالخركج غير القانكني مف اإلقميـ، أك في حالة عكدتيـ إلى الجزائر كثبكت ارتكابيـ 

 إلقميـ حاؿ تكجيو لمدكلة األخرل.لألفعاؿ اإلرىابية خارجيا بعد التأكد مف مركرىـ عبر ا
أما الركف المادم لجريمة تكفير أك جمع األمكاؿ لغرض تسفير أشخاص إلى دكلة أخرل بيدؼ  -

ارتكاب أعماؿ إرىابية فيتمثؿ في قياـ السمكؾ المادم بتحصيؿ األمكاؿ كجمعيا كتكفيرىا بأم شكؿ 
سكاء كاف ذلؾ مف قبيؿ أعماؿ الجاني كطريقة كانت شرعية أك غير شرعية كالسرقة كالسطك مثال، 

الشخصية أك كمؼ مف ينكب عنو في ذلؾ، كيقـك بيذه األفعاؿ عمكما كسطاء كككالء الكيانات 
 اإلرىابية كمخبرم الدكؿ األجنبية ذات المصمحة.

أما الركف المادم لجريمة تمكيؿ أك تنظيـ أك تسييؿ تسفير أشخاص إلى دكلة أخرل لغرض  -
نفاقيا حصرا القياـ بأعماؿ  إرىابية، فيتمثؿ في سمكؾ الجاني المادم في الحصكؿ عمى األمكاؿ كا 

لغرض تسفير األشخاص، كالتدخؿ في الجريمة مف خالؿ تنظيـ كتنسيؽ ككضع الكسائؿ كالجداكؿ 
الزمنية كالقياـ بتقديـ طمبات تراخيص العبكر كدفع مقابميا، كتحضير كيفيات استقباؿ األشخاص 

الدكلة األخرل، كتحضير نقميـ كضماف أمنيـ كمرافقتيـ في حاالت التسفير غير المسافريف في 
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المشركع، مع تكفير النقؿ كالمؤف الضركرية لذلؾ، كيصؿ األمر حتى تزكير كثائؽ السفر، كيضاؼ 
إلى ذلؾ شرط تكافر عنصر االتصاؿ بيف الجاني كالراغبيف في التسفير، ككذا بيف الجاني 

لطرؽ، ككذا بيف الجاني كمستقبمي المسفريف في الدكلة األخرل حتى تستكمؿ كمستكشفي المعابر كا
 جميع حمقات الجريمة، كتتطمب ىذه الجريمة جيكدا منسقة كمتكاصمة كتمكيؿ كافر كمستمر.

أما الركف المادم لجريمة استخداـ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في تسفير األشخاص إلى دكلة  -
اؿ إرىابية، فيتمثؿ ركنيا المادم في ضركرة كجكد مجتمع معمكمات قائـ، أخرل بغية القياـ بأعم

ككذا كجكد مادم ألنظمة المعالجة اآللية لممعطيات تنفيذا لبرنامج معيف مف خالؿ منظكمة 
معمكماتية تعرض المعمكمات كالكقائع في شكؿ جاىز لممعالجة بكاسطة البرامج التي مف شانيا أف 

كأف تككف فضال عف ذلؾ متزامنة مع تكافر نظاـ اتصاؿ اليكتركني ىدفو تجعميا تؤدم كظيفتيا، 
التراسؿ أك إرساؿ كاستقباؿ عالمات أك إشارات أك كتابات أك صكر أك أصكات أك معمكمات 

 22-31بكاسطة أم كسيمة اليكتركنية، كاف يقـك الجاني بإحدل الجرائـ المنكه بيا بمكجب القانكف 
المتضمف القسـ السابع مكرر "المساس بأنظمة المعالجة اآللية  9331نكفمبر  23المؤرخ في 

، كأف يمج الجاني 5مكرر 061مكرر إلى غاية  061لممعطيات" مف قانكف العقكبات المكاد مف 
إلى نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات البيكمترية كيقـك بتغيير أك حذؼ أك إضافة في إحدل بيانات 

 تسفيرىـ إلى دكلة أخرل لغرض الحصكؿ عمى بطاقات ىكية  ىكية أك صكر األشخاص المراد
أك رخص سياقة أك جكازات سفر صحيحة بيكيات مغشكشة، أك كأف يدخؿ الجاني إلى نظاـ 
المعالجة اآللية لممعطيات الخاص بشرطة الحدكد بحيث يقـك بحذؼ أك إزالة أك تغيير المعطيات 

 يرىـ إلى الخارج، كحذؼ بطاقات التفتيش التي يمكف أف تعرقؿ خركج األشخاص المراد تسف
 أك التغيير في قائمة األشخاص المبحكث عنيـ قضائيا أك المشمكليف بالمنع مف السفر، 
أك التعديؿ في قائمة الكيانات اإلرىابية كاإلرىابييف المبحكث عنيـ، كتشترط المادة أف يككف ذلؾ 

ت كاألجيزة الذكية كالفرط ذكية( كالبرامج بكاسطة كؿ الترتيبات التقنية كاألجيزة )الكمبيكترا
كقد ضاعؼ  ،كالبرمجيات المساعدة ككؿ الكسائؿ المستعممة ككذا المكقع االليكتركني المستعمؿ

المشرع الجزائي العقكبة في حالة استيداؼ الجريمة الدفاع الكطني أك الييئات كالمؤسسات 
االت تسفير العسكرييف الفاريف أك أعكاف كح (0مكرر 061)الخاضعة لمقانكف العاـ بمكجب المادة 

 الدكلة العامميف في مجاالت األمف كالدفاع.
 كما يعاقب عمى الشركع في ىذا النكع مف الجرائـ بنفس العقكبة المقررة لمجناية أك الجنحة ذاتيا. 

كتتطمب ىذه الجريمة في ركنيا المادم مف الجاني أف يككف ممما باستخدامات الكمبيكتر 
كالبرمجيات الحميدة كالخبيثة، ككذا استخدامات االنترنت كتقنيات االتصاؿ كأجيزتيا ككيفيات فؾ 
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الرمكز كالتشفير ككسر جدراف الحماية كالكممات السرية ككممات المركر كأسماء المستخدميف 
 زميات الحماية.كخكار 

 الركن المعنوي. -2
ىذه الجريمة عمدية كتشمؿ نطاؽ جرائـ الضرر كجرائـ الخطر، كيتطمب فييا القصد الجنائي العاـ  

دراؾ كحرية اختيار، كيشترط أف يككف الجاني عالما بغرض سفره الرتكاب أفعاؿ إرىابية  مف عمـ كا 
 مف السفر ىك لمسياحة أك لمعالج خارج الكطف، كيخرج عف ذلؾ مف تـ إييامو أف الغرض 

أك غيره، إال أف ذلؾ مرتبط بشرط عدـ ثبكت التدخؿ في إحدل الجرائـ اإلرىابية أك المشاركة فييا 
في الدكلة األخرل حاؿ العكدة، كيثكر السؤاؿ حكؿ حالة الزكجة المرافقة لزكجيا كىي ال تعمـ 

بكييـ كىـ ال يعممكف الغرض مف السفر، ككذا الغرض مف سفره، ككذا األبناء البالغيف المرافقيف أل
حالة اكتشافيـ الغرض كىـ في الدكلة األخرل كال يمكنيـ الرجكع إلى أرض الكطف الحتجاز كثائؽ 

 سفرىـ مف أم طرؼ كاف بغير إرادتيـ.
كتتطمب جريمة تكفير كجمع األمكاؿ عمدا مع العمـ بقصد استخداميا لغرض تسفير أشخاص إلى 

رتكاب أفعاؿ إرىابية، إلى جانب القصد العاـ تكافر القصد الخاص المتمثؿ في إرادة دكلة أخرل ال
لغرض  تحصيل المال بأي وسيمة وبأي صورةالجاني تحقيؽ نتيجة محددة بصكرة نيائية كىي 

 تسفير اإلرىابييف.
بينما تتطمب جريمة تمكيؿ أك تنظيـ أك تسييؿ سفر اإلرىابييف لغرض ارتكاب أفعاؿ إرىابية في 
الخارج إلى جانب القصد العاـ، تكافر عنصر القصد الجنائي الخاص المتمثؿ في تكجو إرادة 

دراؾ إلى تنظيـ األعماؿ المكجيستية الضركرية لتسفير اإلرىابييف بكؿ ما يتطم بو الجاني عف كعي كا 
ذلؾ مف أعماؿ مركبة كمتساندة كصعبة كخطرة، كاالستمرار فييا بحسب الترتيب كالمجاؿ الزمني 
المتاح، كيشترط كذلؾ قياـ الجاني عف إدراؾ ككعي باالتصاؿ مع الراغبيف في التسفير أك مع 

 شركائو كمعاكنيو كالمستفيديف مف الجريمة. 
ؿ في ارتكاب أفعاؿ تسفير اإلرىابييف إلى دكلة أما جريمة استخداـ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصا

أخرل الرتكاب جرائـ إرىابية فتشترط إلى جانب عناصر العمـ كاإلدراؾ كاإلرادة اآلثمة، قصدا 
جنائيا خاصا يتمثؿ في إدراؾ الجاني انو يستخدـ معارفو كمكتسباتو العممية في أغراض جنائية 

 ض القياـ بأعماؿ إرىابية. ىدفيا تسفير إرىابييف إلى دكلة أخرل ألغرا
 
  



.مطابقة المعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية مع نطاق الحقوق والحريات الدستورية           الفصل الثاني:    

 

    
 

الفرع السادس: جريمة استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتجنيد أشخاص لصالح كيان 
 إرىابي أو لتنظيم شؤونو أو دعم أعمالو أو نشر أفكاره. )التجنيد االليكتروني لصالح اإلرىاب(.

 أوال: النص العقابي.
مف قانكف العقكبات، التي أقرت عقكبة السجف  (29مكرر 54نصت عمى ىذه الجريمة المادة )

سنكات كبالغرامة المالية ضد كؿ مف يستخدـ تكنكلكجيات اإلعالـ  23سنكات إلى  2المؤقت مف 
كاالتصاؿ لتجنيد أشخاص لصالح إرىابي أك كياف إرىابي أك لتنظيـ شؤكف ىذا الكياف أك دعـ 

القياـ بأعماؿ إرىابية محددة في قانكف أعمالو أك أنشطتو أك لنشر أفكاره بحيث يككف غرضو 
مكافحة اإلرىاب، كتعد مف جرائـ الضرر كالخطر بحسب الكسيمة المتبعة كاآلثار المترتبة عمى 

 المصمحة المراد حمايتيا.
 ثانيا: أركان الجريمة.  

  الركن المادي. -1
التصاؿ المعرفة في اشترط المشرع لقياـ ىذه الجريمة استعماؿ إحدل كسائط تقنيات اإلعالـ كا 

الفرع الخامس مف ىذا المطمب كمعارؼ عممية تقنية كميارية تتطمب مناىج كاليات تطبيقية لتحقيؽ 
، لغرض جمع كاستقطاب كانتقاء كتكجيو األفراد الذيف يبدكف قابمية لمتفاعؿ االيجابي (1)نتائج عممية

منيـ خدمة ألىدافيا اإلجرامية،  مع أفكار كأفعاؿ كيانات إرىابية كبالخصكص الشباب كالمغتربيف
مف خالؿ نقؿ المعمكمات كالمعارؼ كالسمككيات بكاسطة أدكات النشر كاإلعالـ كبالخصكص 
الرقمية كاالليكتركنية منيا كتحكيميا إلى المستيدفيف بكاسطة رسائؿ شفيية أك نصية أك إمائية 

المعمـك أف ىذه التقنيات الحديثة )باإلشارات( مفتكحة أك مشفرة بصفة مستمرة أك متقطعة دكرية، ك 
كفرت فرص النشر كاالتصاؿ كالتجنيد كالصدل اإلعالمي غير المسبكقة، كليا قكة انتشار رىيبة 

طرؽ سيككلكجية لمتأثير في عقكؿ المستخدميف  الستقطاب المجنديف الشباب بالخصكص باستعماؿ
مع شيكع أنماط جديدة كمتزايدة مف السمككيات كالقيـ  "التمدد االليكتروني"مف خالؿ تقنيات 

االجتماعية االفتراضية التي ال يمكف لممجتمع أك الدكلة فرض رقابو عمييا نتيجة لمنح اإلعالـ 
كبالخصكص االنترنت مف خالؿ  ،الجديد الفرصة لمجميع دكف إقصاء أك غربمة لمتعبير عف ذاتو

(، VVOIPاالتصاؿ الصكتي كالمرئي عبر االنترنت )برمجيات التكاصؿ االجتماعي كبرمجيات 
كاستخداميا لغرض تجنيد األشخاص كتحفيز المتعاطفيف كصناعة األتباع لصالح كياف إرىابي 
سكاء بالكعد أك باليبة أك التحريض أك باالستغالؿ أك بالتحفيز أك غيرىا مف كسائؿ التجنيد، كذلؾ 

                                                           
ي اإلعالـ العممي كالتقني، 7 معجـ قانكف تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ، مركز البحث فالمغيثعبد القادر خالدم،  1

 .   ـ، ص    ، الجزائر، سنة  الطبعة
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لكراىية كغالبا ما تستيدؼ الفئات الشابة لتميزىا مف خالؿ بث ثقافة التطرؼ كنشر الدعاية كا
، كما يقـك الركف المادم ليذه الجريمة بتعمد (1)باالندفاع كالحيكية كالنشاط كضعؼ ركح النقد لدييا

قياـ الجاني باستعماؿ تقنيات االتصاؿ كاإلعالـ لتنظيـ شؤكف الكياف اإلرىابي اإلدارية كالمدنية 
كضعيات مجنديو االجتماعية كغيرىا مف األعماؿ التنظيمية كذلؾ  كالمالية متابعة ككذا شؤكف

بتسخير الكسائط كالدعائـ االليكتركنية كالرقمية كالتكاصؿ عمى مككنات الكياف كمع الغير مف 
أصحاب المصمحة، كيشمؿ الركف المادم ليذه الجريمة قياـ الجاني بنفسو بيذه األعماؿ أك تكميفو 

قياـ بيا أك حتى بالكاسطة كذلؾ بمجرد اكتشاؼ اقتفاء األثر االليكتركني لغيره أك مف ينكب عنو لم
 لمفاعؿ كركابطو.

أما بالنسبة لمركف المادم لجريمة دعـ أعماؿ أك أنشطة الكياف اإلرىابي باستعماؿ كسائط اإلعالـ 
لتخطيط كاالتصاؿ فتقـك بمجرد سعي الجاني إلى استغالؿ التكنكلكجيا االليكتركنية كالرقمية في ا

لمعمميات اإلرىابية كاستخداـ تطبيؽ "قكقؿ ايرث"، أك لمحصكؿ عمى معطيات أك معمكمات عف 
عمى االتصاالت، أك الدخكؿ غير الشرعي ألنظمة  التصنتالقكات كاألجيزة الحككمية بكاسطة 

ائؿ معالجة المعطيات الرقمية كاستغالليا بما يدعـ جرائـ الكياف، كيدخؿ في نطاؽ الدعـ بث الرس
الرقمية عمى اليكاتؼ النقالة لممستيدفيف أك متابعة تحركاتيـ مف خالؿ أجيزتيـ، كاستخداـ 
رساؿ كاعتراض االتصاالت الالسمكية أك التشكيش عمييا، ككؿ األعماؿ  الطائرات المسيرة لجمع كا 

 بي. االليكتركنية كالرقمية األخرل التي تعد تعزيزا كمساندة كتقكية مف نشاط الكياف اإلرىا
أما جريمة نشر أفكار الكياف اإلرىابي فتتمثؿ في قياـ الجاني بإصدار كبث كعرض معتقدات 

بما  كتصكرات كرؤل الكياف اإلرىابي عمى الفئة المستيدفة بغية شحنيـ كبرمجتيـ نفسيا كذىنيا
يديكلكجيات اإلرىاب.  ءيتال  ـ كا 

 كيشمؿ الركف المادم ليذه الجريمة قياـ الجاني بنفسو بيذه األعماؿ كميا أك إتياف بعضا منيا 
أك يكمؼ غيره أك مف ينكب عنو لمقياـ بيا أك حتى بالكاسطة كذلؾ بمجرد اكتشاؼ اقتفاء األثر 

التقنية  االليكتركني لمفاعؿ كركابطو، كما يشترط تساند قرائف الميارة كالتحكـ مع تراكـ المعارؼ
كمنيجية كضعيا في خدمة المشركع اإلرىابي مف طرؼ الجاني، كيعاقب عمى الشركع فييا بنفس 
عقكبة الجريمة التامة الف ىذه الجريمة ال تتطمب تحقؽ النتيجة لقياميا، كىي مف الجرائـ المادية 

 عسكرييف ذات البعد االفتراضي، كتضاعؼ عقكبة الجنحة إذا كاف التجنيد غرضو تصيد أفرادا 
 أك أمنييف.

                                                           
، مقاؿ منشكر في المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لمواقع التواصل االجتماعيبكقريف عبد الحميـ،  1

 .    -   ـ، ص    ، تاريخ جكاف  ، العدد   مجمة جامعة الشارقة لمعمـك القانكنية، المجمد 
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  الركن المعنوي. -2
ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية كبقية الجرائـ اإلرىابية فال تقع إال نتيجة "مشركع إرىابي" ال مجاؿ 
فيو لتكقع الخطأ أك الغمط الجكىرم أك اإلىماؿ أك السيك، كيقع القصد الجنائي فييا كامال بعناصر 

 إرادة الجاني إلى تجنيد األفراد كبخاصة الشباب منيـ ذككرا أك إناثا  العمـ كاإلرادة كاإلدراؾ باتجاه
أك قصرا باستخداـ كسائؿ كتقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ)كما تبيف في عدد مف التحقيقات المعمقة أف 
غراءىـ  اإلرىابييف كمف في خدمتيـ أصبحكا يبحثكف عف تجنيد المرضى الميؤكس شفاءىـ كا 

لجنة بغرض القياـ بعمميات انتحارية، كما يتـ التركيز عمى الشباب المغتربيف كعائالتيـ باألمكاؿ كبا
بالخصكص(، أما القصد الجنائي الخاص فيبرز مف خالؿ الفئة المستيدفة بالتجنيد كبالخصكص 
في حالة تركيزىا عمى العسكرييف كاألمنييف، ككذا بخصكصية أفعاؿ التجنيد عف غيرىا مف العماؿ 

ممية سيككلكجية باألساس تتطمب تكافر تكخي عناصر السرية في االتصاالت ككذا اإلرىابية فيي ع
جمع المعمكمات المتأني عف الفئة المستيدفة كالشخص المستيدؼ كاالقتراب منو في شكؿ نشاط 
 شبكي استخبارم مف الككالء كالعمالء، عكس عمميات تنظيـ شؤكف الكياف أك دعـ أعمالو 

كىي األعماؿ التي يقـك بيا أشخاص معمكمة ىكياتيـ مف طرؼ أجيزة  أك أنشطتو أك نشر أفكاره
 إنفاذ القانكف. 

 الفرع السابع: جريمة االنخراط أو المشاركة أو االنضمام إلى كيان إرىابي.
كقد ارتأينا كضع ىذا الترتيب حتى يتسنى مراعاة نيج الكيانات اإلرىابية في اإلعداد لممشركع 

اء كالتأسيس كالتركيج الذم يميو التجنيد مما يجعؿ مف الفرد جاىزا اإلرىابي مف خالؿ اإلنش
 لالنخراط كاالنتماء لمكياف اإلرىابي.

 أوال: النص العقابي. 
( عمى عقاب كؿ مف انخراط أك مشاركة ميما يكف 0مكرر 54نصت الفقرة الثانية مف المادة )

 93سنكات إلى  23المؤقت مف شكميا في كياف إرىابي مع معرفة غرضيا أك أنشطتيا بالسجف 
 سنة.

 ثانيا: أركان الجريمة.
 الركن المادي: -1

كيتحقؽ بالسمكؾ المادم المتمثؿ في االنتماء كااللتحاؽ كاالنضماـ أك المشاركة، كيبرز ذلؾ مف 
خالؿ تكجو الجاني سعيا منو أك بكاسطة لمكقع تكاجد الكياف اإلرىابي أك مقر قيادة عممياتو أك احد 

،  (3مكرر 45)المعدة ليذا الغرض داخؿ إقميـ الكطف )تمييزا عنو ما نصت عميو المادة  أفرعيا
يجاب الجاني مف  كيقصد باالنخراط أك االنضماـ قبكؿ الكياف اإلرىابي بانضماـ الجاني إليو، كا 
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خالؿ عرضو االنخراط في التنظيـ اإلرىابي، ليميو صدكر قرار مف قيادة التنظيـ باعتبار الجاني 
حد عناصره، كىذه الصكرة تقبؿ صدكر اإليجاب مف الكياف اإلرىابي كقبكؿ الجاني بالعرض أ

كاالنتماء، كيتجمى الركف المادم لالنخراط في حصكؿ الجاني عمى ىكية أك كنية مزكرة كعمى 
أسمحة كذخائر كتمقيو مرتب أك دخؿ ككذا كضعو عمى قائمة أعضاء التنظيـ حسب التدرج القيادم 

 مى رتبة تميز مركزه في سمـ التنظيـ كغيرىا مف مظاىر االنخراط.كحصكلو ع
أما المشاركة فيقصد بيا التدخؿ بالمساىمة في نشاط الكياف اإلرىابي كيقـك الركف المادم فييا 
بمجرد تحقؽ المشاركة كلك لـ يتعدل األمر مجرد تقديـ تكجييات أك نصائح لصالح الكياف أك أحد 

ىذه الفقرة ال تتعمؽ بالمساىمة في التأسيس أك اإلنشاء إنما يقصد بيا  أعضاءه، كالمشاركة بنص
 المشاركة في أعماؿ التنظيـ اإلرىابي بعد التأسيس أك اإلنشاء بشتى أشكاليا أك صكرىا.

كالحاؿ أف الجريمتيف منفصمتيف عف بعضيما فاالنخراط متعمؽ باالنتماء كالعضكية بأف يصبح 
ع اإلرىابي القائـ، أما جريمة المشاركة فال يشترط لقياميا انخراط الجاني جزء مف كياف المشرك 

الجاني في التنظيـ أك االنتماء إليو فيكفي تقديـ استخبارات مجانية أك مدفكعة أك تقديـ مساىمة 
( 62عينية أك "اشتراؾ" مالي أك نصائح بشكؿ دائـ أك دكرم عمى النحك المبيف مثال بنص المادة )

 . (1)اتمف قانكف العقكب
 الركن المعنوي: -2
دراؾ بمقاصد   رادة كا  كىي مف جرائـ العمد كيتطمب قياميا تكافر القصد الجنائي العاـ مف عمـ كا 

المشركع اإلرىابي كأغراضو، كىك ما قصده المشرع بعبارة "... مع معرفة غرضيا أك أنشطتيا"، 
 كقصد المشرع التمييز بيف معرفة غرض الكياف اإلرىابي كىك المساس بأمف الدكلة كالعمؿ عمى
تقكيض مؤسساتيا عف أنشطتيا التي قد تككف ظاىرة كبارزة كلكف ذات غرض مستتر لـ يدركو 

 الجاني أك لـ يظير لو، مما يغمؽ باب اإلفالت مف الجريمة عميو. 
كيشترط عمـ الجاني باف الكياف اإلرىابي غير قانكني كبالرغـ مف ذلؾ يقبؿ االلتحاؽ بو كاالنتماء 

 . (2)طتو عف حرية كاختيارإليو أك المشاركة في أنش
 
 

                                                           
، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج ـ ع، مواجية اإلرىاب في التشريع المصريمحمد أبك الفتكح الغناـ،  1

 .  ـ، ص    سنة 
، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، السياسة الجنائية لممشرع المصري في مواجية اإلرىابنكر الديف ىنداكم،  2

 .  ص ـ،    القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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 الفرع الثامن: جريمة حيازة أسمحة ممنوعة أو ذخائر أو متفجرات أو مواد تدخل في تركيبيا.
 أوال:النص العقابي.

( عمى إيقاع عقكبة السجف المؤقت كالغرامة المالية عمى كؿ مف يحكز 4مكرر 54نصت المادة )
 ا أك يتاجر فييا أك يستكردىا أك يصدرىا أسمحة ممنكعة أك ذخائر يستكلى عمييا أك يحممي

أك يصنعيا أك يصمحيا أك يستعمميا دكف رخصة مف السمطة المختصة، كىي األفعاؿ المحظكرة 
ـ 2664جانفي  92المؤرخ في  33-64( مف األمر رقـ 2) (1)أصال بمكجب المادة األكلى

 25المؤرخ في  63-65المتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة، ككذا المرسـك التنفيذم رقـ 
 . (2)33-64ـ المحدد لكيفيات تطبيؽ األمر 2665مارس 

مرتكب أفعاؿ  ( عمى إيقاع عقكبة اإلعداـ عمى4مكرر 54كما تنص الفقرة الثانية مف المادة )
حيازة مكاد متفجرة أك أية مادة تدخؿ في تركيبيا أك صناعتيا، لما ليذه الجريمة الفتاكة مف خطكرة 
كآثار جسيمة عمى األشخاص كالممتمكات، بحيث يككف نطاقيا كاسع كغير انتقائي كتكقع مف 

 ـ الرئاسي الضحايا كالخسائر ما ال يمكف تكقعو، كيطبؽ عمييا مف جية أخرل أحكاـ المرسك 
ـ المتضمف التنظيـ الذم يطبؽ عمى المكاد المتفجرة 2663جكاف  03المؤرخ في  63-265

 ـ، ككذا المرسـك2666مارس  22المؤرخ في  31-66المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك الرئاسي 
 ـ المتعمؽ بصناعة المكاد المتفجرة.2630جكاف  22المؤرخ في   30-251 

ت صيغتيا عامة كفضفاضة كتتنافى مع مبدأ اشتراط كضكح المصمحة ( فجاء0أما الفقرة الثالثة )
المحمية كفؽ مناىج العقاب الحديثة مف تناسب كيقيف، فمف غير الممكف تجريـ بيع األسمحة 

مف المرسـك التنفيذم  1البيضاء التي تعد عتادا غير حربي مف الصنؼ السادس بمفيـك المادة 
تشكؿ فعال أسمحة خطيرة عمى األمف العمكمي، إال أف سالؼ الذكر بالرغـ مف أنيا  65-63

استعماؿ المشرع لعبارة "ألغراض مخالفة لمقانكف" يجعؿ مف صياغة الفقرة الثالثة تفتقر لشركط 
التضميف في سياؽ الجرائـ اإلرىابية حتى كاف كانت األسمحة البيضاء أحد أكسع األسمحة استعماال 

ككلكجية الضحايا كالمستيدفيف كبث شعكر عظيـ بالرعب نتاج مف طرؼ اإلرىابييف لمتأثير عمى سي
أف استعماؿ ىذا النكع مف األسمحة يتطمب اتصاال مباشرا أك قريبا جدا بيف الجاني كضحيتو، إال 

                                                           
، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ـ المتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة    جانفي    المؤرخ في    -  األمر رقـ  1

 . ـ، ص    جانفي    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة  ش، العدد 
، الجريدة الرسمية لػ   -  ـ المحدد لكيفيات تطبيؽ األمر     مارس    المؤرخ في    -  المرسـك التنفيذم رقـ  2

 . ـ، ص    مارس    ، الصادرة بتاريخ   ، السنة   ج ج د ش، العدد 
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 أف المشرع اقر عقاب كؿ مف يبيع عف عمـ أسمحة بيضاء أك يشترييا أك يكزعيا أك يستكردىا 
 . أك يصنعيا ألغراض مخالفة لمقانكف

 ثانيا: أركان الجريمة.
 الركن المادي: -1
كيتحقؽ بالسمكؾ المادم المتمثؿ في حيازة الجاني المادية بنية االحتفاظ كاالستعماؿ كالتداكؿ  

 33-64بطريقة غير قانكنية لألسمحة كالذخائر الممنكعة المحددة كالمصنفة بمكجب األمر رقـ 
تطبيؽ  المحدد لكيفيات 63-65المتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة ككذا المرسـك التنفيذم 

، كيستكم في ذلؾ اكتسابيا باستيالء الجاني عمييا بأم كسيمة كانت )السرقة، تجريد 33-64األمر 
رجاؿ إنفاذ القانكف منيا،...( كيعاقب كذلؾ عمى حمميا كالمقصكد ىنا قياـ عناصر التنظيـ 

اإلرىابي،  اإلرىابي بعد تجنيدىـ بحمؿ األسمحة كالذخائر كبينة عمى انخراطيـ في أعماؿ التنظيـ
كال يتعمؽ األمر بكؿ مف يحمؿ أسمحة أك ذخائر ممنكعة فقد يككف ذلؾ نتيجة النتياء أجؿ 
الترخيص الممنكح مف السمطة المختصة بالحمؿ أك ضياع نسختو أك تمفيا، خاصة كأف المرسـك 

ـ المحدد لشركط ممارسة عمؿ الدفاع المشركع في إطار 2664جانفي  1المؤرخ في  64-31
مكرر  54يرخص ألفراد الدفاع الذاتي بحيازة أسمحة حربية كذخائر، كما يعاقب نص المادة منظـ 

الفقرة األكلى عمى المتاجرة في ىذه األسمحة الممنكعة كالذخائر حتى كاف كاف فعؿ المتاجرة  4
يقترف باالعتياد كالتكرار كيؼ يككف كضع مف باع سالحو مرة كاحدة دكف القياـ باإلجراءات 

كنية ذات الشأف كىك ال يعمـ أف مقتني السالح سيستعممو لغرض إرىابي، أما التصدير القان
كالتصنيع فيما مخكالف حصرا لكزارة الدفاع الكطني كمؤسساتيا التابعة ليا ككذلؾ لكؿ مف رخص 

 لو كزير الدفاع الكطني ككزير الداخمية بذلؾ كؿ بحسب اختصاصاتو. 
الذخائر الممنكعة فيخص أعضاء الكياف اإلرىابي في ارتكاب أما تجريـ استعماؿ ىذه األسمحة ك 

 جرائميـ باالشتباؾ مع رجاؿ القكة العمكمية أك في تنفيذ عمميات االغتياؿ كالقتؿ الجماعي 
 أك االختطاؼ بالتيديد أك السرقة كالسطك باستعماؿ األسمحة.

 تدخؿ في تركيبيا  كيقـك الركف المادم في جريمة حيازة المكاد المتفجرة أك أية مادة
( بمجرد 4مكرر 54أك صناعتيا كفقا لألشكاؿ كالصكر المحددة بنص الفقرة األكلى مف المادة )

استعماليا مف طرؼ الجاني أك تحضيرىا كتجييزىا لالستعماؿ أك ضبطيا بحكزتو ماديا أك في 
يب المتفجرات نطاؽ يككف تحت سيطرتو الفعمية، كيشمؿ األمر ذاتو حالة ضبط مادة تدخؿ في ترك

 أك صناعتيا، إال أنو يشترط لقياـ الركف المادم في جريمة حيازة المادة الداخمة في صناعة 
ال فاف ىذا الركف ينتفي  أك تركيب المادة المتفجرة أف تثبت قابمية المادة لالنفجار داخؿ المخبر كا 
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يمكف أف تستعمؿ في  لشيكع كاتساع المكاد الكيميائية كالعضكية المصنعة كغير المصنعة التي
 تحضير كصناعة المتفجرات كالتي يمكف اقتناءىا بكؿ يسر مف أم متجر عاـ.

كما يشترط إضافة إلى تكافر عنصر المشركع اإلرىابي أف يككف الجاني مف العارفيف بطبيعة المادة 
 ة حقيقة، كيتساند في ذلؾ عممو بكيفيات التحضير كالضبط كاالستعماؿ كمقادير المكاد الصمب

 أك السائمة أك الغازية أك الذرية كطرؽ تحفيزىا.
كيتمثؿ الركف المادم في جريمة بيع أك المتاجرة أك شراء أك تكزيع أك استيراد أك تصنيع األسمحة 
البيضاء ألغراض مخالفة لمقانكف في قياـ الجاني عف عمـ بإحدل ىذه الصكر الحصرية لصالح 

ف كانت صياغة ىذا النص القانكني أكسع مف أف يدركيا كياف إرىابي أك خدمة لمشركعو، حتى كا  
نطاؽ نفاذ القانكف )العقالنية في التجريـ(، فاف مقصد المشرع بالنص عمييا ىك ارتباط ىذه 
الجريمة بالنشاط اإلرىابي ال غير نظرا لكركد نصكص عقابية أخرل مف القانكف تعاقب عمى مثؿ 

 ىذه السمككيات في غير جرائـ اإلرىاب. 
 الركن المعنوي: -2
دراؾ   رادة كا  بأىداؼ كىي جرائـ عمدية يتطمب قياميا تكافر القصد الجنائي العاـ مف عمـ كا 

، كىك ما قصده المشرع بعبارة7 "...يحكز أسمحة ممنكعة...مكاد متفجرة المشركع اإلرىابي كأغراضو
 ة"، فكما رأينا سابقالمختصأك أية مادة تدخؿ في تركيبيا أك صناعتيا...دكف رخصة مف السمطة ا

تتميز الحيازة لغرض االكتساب بأىداؼ الحمؿ كاالستعماؿ التي تتطمب السيطرة المادية الفعمية 
أك صناعة المتفجرات، ككذا إظيار  عمى األسمحة كالذخائر كالمتفجرات كالمكاد الداخمة في تركيب

ة لممتفجرات(، بينما اإلحراز إرادة السيطرة عمييا مف خالؿ البركز بمظير المختص )خاصة بالنسب
أك الحيازة العرضية لألسمحة كالذخيرة كالمتفجرات كمكادىا فيقصد بو المشرع ىنا االستيالء كالتداكؿ 

 دكف االستئثار بو. بالشيءبالمتاجرة أك البيع أك اإلصالح )صيانة( كقصد الجاني ىنا االحتفاظ 
كيمكف أف يقـك الجاني بالحيازة بذاتو أك بالكاسطة كفي ىذه الحالة يبقى الجاني مسيطرا عمى 

 رغـ كجكده في حيازة الكسيط. الشيء
أما جناية استيراد كتصدير األسمحة الممنكعة كالذخائر كالمتفجرات كالمكاد الداخمة في تركيبيا 

مـ كاإلدراؾ كاإلرادة أف يككف الجاني قد شرع كصناعتيا فالقصد الجنائي فييا يتطمب إضافة إلى الع
في جمعيا كتحضيرىا كتكضيبيا كالقياـ باإلجراءات اإلدارية الخاصة مع إدارة الجمارؾ أك ككالء 
الجمارؾ إذا كاف قصده تمريرىا عبر النقاط الجمركية كىك يعمـ أنيا مكجية لالستعماؿ النيائي لدل 

كل الحاكية أك بتكضيبيا ككضعيا مع مكاد أخرل غير كياف إرىابي، سكاء بتزييؼ أكراؽ محت
 ممنكعة مف التصدير أك االستيراد.
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أما جناية حيازة متفجرات أك مكاد متفجرة فتتطمب قصدا جنائيا خاصا يتمثؿ في عمـ الجاني 
 مكجو ألغراض إرىابية بحتة كالقتؿ الجماعي استخداميابطبيعة ىذه المكاد كخطكرتيا، كاف 

منشآت، كأف تحضيرىا كاستعماليا يتطمب خبرة كمعارؼ كميارات لما يمكف أف تشكمو أك تخريب ال 
عادة إخراجيا مف المخازف عممية  مف خطر حتى بالنسبة لمكياف اإلرىابي في حد ذاتو، فتخزينيا كا 
تقنية حرجة كتحتاج إلى محترفيف كشركط تقنية كأمنية مضبكطة خاصة مع التطكر اليائؿ في ىذا 

 المجاؿ.
ما ما تعمؽ ببيع األسمحة البيضاء أك شرائيا أك تكزيعيا أك استيرادىا أك تصنيعيا فيشترط المشرع أ

قياـ قصد جنائي عاـ مف خالؿ استعمالو لعبارة "...عف عمـ...ألغراض مخالفة لمقانكف"، كمنيا 
 غرض تيديد النظاـ العاـ. 

ير قانكني كأف األسمحة كالذخائر كيشترط في ىذه الجرائـ عمـ الجاني بأف الكياف اإلرىابي غ
كالمتفجرات كمكادىا الكيميائية كاألسمحة البيضاء ممنكعة كأف الجاني يدرؾ عدـ حيازتو عمى 

 ترخيص مف السمطة المختصة كبالرغـ مف ذلؾ يقـك عف كعي باألفعاؿ المجرمة.
 الفرع التاسع: جريمة التحكم في إحدى وسائل النقل والمواصالت. 

 لعقابي.أوال:النص ا
مكرر( مف قانكف العقكبات كؿ مف يقـك باستعماؿ العنؼ أك التيديد مف أجؿ  124جرمت المادة )

التحكـ في طائرة عمى متنيا ركاب أك السيطرة عمييا بإيقاع عقكبة اإلعداـ عميو، كبالسجف المؤقت 
التحكـ في  سنة كبالغرامة المالية إذا استعمؿ العنؼ كالتيديد مف أجؿ 93سنكات إلى  23مف 

مكرر الفقرة الخاصة بتحكيؿ  54كسيمة لمنقؿ البحرم أك البرم، ارتباطا بما نصت عميو المادة )
( 9الفقرة 2مكرر 54الطائرات أك السفف أك أم كسيمة أخرل مف كسائؿ النقؿ(، كتبعا لنص المادة )

رم تككف السجف المؤبد فاف عقكبة استعماؿ العنؼ أك التيديد لمتحكـ في كسيمة النقؿ البحرم أك الب
 نظرا لكقكع الفعؿ ألغراض إرىابية. 

 ثانيا: أركان الجريمة.
 الركن المادي: -1

كالثابت أف المشرع قد تجاكز الحد المعقكؿ في تناسب العقكبة مع األفعاؿ المجرمة، إذ أقر عقكبة 
اإلعداـ عمى كؿ حاالت االختطاؼ الخاصة بالطائرات كبالسجف المؤبد بالنسبة لمكسائؿ البرية 

كسيمة كالبحرية )المائية(، إذ كاف عميو التمييز بيف حاالت كقكع جرحى أك قتمى نتيجة اختطاؼ 
النقؿ مع تعريض راكبييا لمخطر ككذا حالة مقاكمة الجاني بالقكة كالعنؼ لرجاؿ إنفاذ القانكف أثناء 
تأديتيـ لخدمتيـ في استعادة كسيمة النقؿ، ككذا حالة تعدد الجناة أك قياـ الجاني لكحده باألفعاؿ، 
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بي )المتعاطؼ أك في كمف الضركرم ىنا التمييز بيف الجاني غير المنخرط في المشركع اإلرىا
طكر التجنيد( كبيف إرىابي أك إرىابييف أعضاء منتميف لكياف إرىابي، مف حيث البحث عف الدافع 
كراء العممية، كيستعمؿ عمكما ىذا النكع مف الجرائـ اإلرىابية لغرض مفاكضة السمطة عمى طمب 

  .الفدية أك لطمب إطالؽ سراح إرىابييف مكقكفيف
 كمناطيدادة اشترط كقكع الفعؿ المادم عمى كسيمة لمنقؿ الجكم كالطائرة كالمشرع بنص ىذه الم

البحرم كالسفف النقؿ أك  ،البرم كالحافالت كالقطارات ك الترامكام كالمترك كغيرىاالنقؿ السياحة أك 
المائي )النقؿ عبر األنيار كالبحيرات كالسدكد...(، النقؿ كاليخكت كالزكارؽ كغكاصات السياحة أك 

يستمـز قياـ الركف المادم أف تككف كسيمة النقؿ مخصصة حصرا لنقؿ المسافريف أك المتنزىيف كال 
أك البضائع أك حتى فارغة إال مف طاقميا، كال يشترط أف تككف الكسيمة رابضة في مطار أك محمقة 
 في الجك أك راسية بميناء أك طافية في أعالي البحار أك متكقفة بمحطة أك تسير في اتجاه خط
سفرىا، كما ال يشترط أف تككف كسيمة النقؿ مممككة لمدكلة أك ممكية خاصة، إذ يشترط النص 
تعريض حياة الركاب لمخطر سكاء باستعماؿ العنؼ أك بالتيديد بقتميـ حتى كلك لـ يقع ىذا القتؿ، 

 ـ ككذا تعريض المنشات البرية )كؿ األىداؼ ذات األىمية القصكليكتعريض كسيمة النقؿ لمتحط
لممشركع اإلرىابي7 رئاسة، كزارات، منشات صناعية كبرل، سدكد، مخازف بتركؿ كغاز، أماكف 
تجمع الجماىير....( أك البحرية )المكانئ كنيائيات تصدير المحركقات العائمة...( أك الجكية 

 الجاني لكسيمة النقؿ المتحكـ فييا استعماؿ)منشآت المطارات كالطائرات الرابضة....( في حالة 
 كسالح تفجيرم أك ارتطامي.

كما يستكم قياـ السمكؾ المادم في ىذه الجريمة في حاالت كقكعو عمى كسيمة نقؿ مأىكلة متحكـ 
 فييا بشريا أك غير مأىكلة متحكـ فييا عف بعد بحسب أىداؼ المشركع اإلرىابي.

كيعد سمكؾ الخطؼ ىك المرجع األساس في تحديد معالـ ىذه الجريمة كيقع ىذا الفعؿ بإتياف 
الجاني أم سمكؾ مادم ينتج عنو التسمؿ أك الصعكد أك اقتحاـ أك االستيالء أك السيطرة عمى 

ويشمل ذلك أعمال السيطرة كسيمة النقؿ سكاء شرع الجاني بالفعؿ كىك بداخميا أك بخارجيا، 
 والتوجيو من برج المطار والرادار ووسائل االتصال مع الطائرة سواء كانت في الجو  والتحكم

التكجيو في ك أك مف مقر التحكـ أو متجية إلى المرابض أو تقوم بعمميات اإلقالع أو اليبوط، 
حركة السفف بالميناء، أك في قاعة التحكـ كالسيطرة عمى حركة القطارات كميترك األنفاؽ كغيرىا 
مف كسائؿ النقؿ البرية، كما يشمؿ الركف المادم أفعاؿ إجبار كتيديد المتحكميف النظامييف في 

مسارىا أك تكقيؼ  كسائؿ النقؿ )قائد الطائرة أك رباف السفينة أك سائؽ المركبة..( عمى تغيير
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حركتيا أك جعميا ترتطـ بمنشأة أك بطائرة أك بسفينة أك بمركبة أك بقطار آخر، أك إغراقيا داخؿ 
 المياه. 

كيقـك الركف المادم كذلؾ في حاالت استعماؿ الجاني لكسيمة نقؿ خاصة بو يقترب بيا مف كسيمة 
تعرضيا لمخطر محاكال االتصاؿ مع  النقؿ المستيدفة كيقـك بجانبيا بمجمكعة تصرفات أك مناكرات

المتحكـ النظامي فييا لتيديده أك إرغامو عمى االستجابة ألكامره، كما يستكم في ذلؾ قياـ الجاني 
أك الجناة بكضع متفجرات داخؿ كسيمة النقؿ، كيسعى الجاني بعدىا بأم طريقة كانت لالتصاؿ مع 

راقبة كقاعات التحكـ كالسيطرة إلبالغيـ بذلؾ المتحكـ النظامي فييا أك أحد أطقمو أك بأبراج الم
كتيديده بتفجير كسيمة النقؿ أك تخريبيا إذا لـ يستجب ألكامره بالتحكـ فييا كقد نصت المادة 

 ( مف قانكف العقكبات عمى صنؼ مف ىذه األفعاؿ.  132)
 الركن المعنوي: -2

فر عناصر القصد الجنائي العاـ مف كىي مف الجرائـ العمدية كيتطمب لقياـ الركف المعنكم فييا تكا
دراؾ، كيجب إثبات عمـ الجاني بأنو اقترؼ عمؿ االختطاؼ أك التحكـ غير الشرعي  رادة كا  عمـ كا 
في كسيمة النقؿ ألغراض إرىابية، كأف يدرؾ بأنيا كسيمة نقؿ مف األصناؼ المذككرة في المادة 

 مكرر مف قانكف العقكبات. 124
اف وقبض واحتجاز شخص دون أمر السمطة المختصة وحبسو الفرع العاشر: جريمة اختط

 كرىينة.
كتعد ىذه الجريمة مف ابرز كأكسع نشاطات الكيانات اإلرىابية نشاطا، لما ليا مف أثر بميغ عمى 

 المحتجز كمحيطو كعمى صانعي القرار في الدكلة. 
 أوال:النص العقابي.

سنكات إلى  23كبة السجف المؤقت مف ( مف قانكف العقكبات عمى إيقاع عق962نصت المادة )
سنة  كؿ مف اختطؼ أك قبض أك حبس أك حجز أم شخص بدكف أمر مف السمطات  93

ذا استمر الحبس   المختصة كخارج الحاالت التي يأمر فييا القانكف بالقبض عمى األفراد، كا 
( 2مكرر 54) أك الحجز لمدة أكثر مف شير فتككف العقكبة السجف المؤبد، كتطبيقا لنص المادة

مف قانكف العقكبات فاف العقكبة تككف السجف المؤبد في الحالة األكلى )الفقرة األكلى( مف المادة 
 (، كتككف اإلعداـ في حالة استمرار الحبس أك االحتجاز لمدة تزيد عف شير.962)

 ( بنفس العقكبة كؿ مف أعار مكانا لحبس أك حجز ىذا الشخص،9الفقرة 962كتعاقب المادة )
كالحاؿ انو كاف عمى المشرع إضافة عبارة "ككاف يعمـ بالجريمة" لتفادم إدانة مف ال يعمـ بكقكع 

 الجريمة داخؿ المحؿ الذم أعاره.
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كىي مف جرائـ االعتداء عمى الحرية الشخصية لشخص أك أشخاص طبيعييف كتعريض حياتيـ  
 ع القرار األمني كأمنيـ لمخطر، كغرض الجريمة اإلرىابية فييا التأثير عمى صان

أك السياسي في السمطة العامة لدفعو لالستجابة لطمبات الكياف اإلرىابي أم الحصكؿ عمى منفعة 
 كالتفاكض مثال.  

 ثانيا: أركان الجريمة. 
 الركن المادي: -1
كيتجسد السمكؾ اآلثـ في إتياف الجاني لفعؿ سمب حرية شخص طبيعي بدكف أمر مف السمطات  

المختصة )القضاء حصرا( كخارج الحاالت التي يجيزىا أك يأمر بيا القانكف، كالمقصكد ىنا قياـ 
رجاؿ إنفاذ القانكف بعمميات االختطاؼ كالقبض كاالحتجاز كالحبس خارج أكامر القضاة في أماكف 

ر التي ينص عمييا القانكف )أماكف الكضع تحت النظر كالمؤسسات العقابية تقع تحت رقابة غي
( ىذه الطائفة مف األفراد النظامييف، ككاف عمى المشرع تكخي الحذر 962القضاة( لتشمؿ المادة )

في استعمالو لعبارة "االختطاؼ" ألف القبض عمى شخص مف طرؼ رجاؿ إنفاذ القانكف ككضعو 
حتجاز في المركز األمني كمباشرة إجراءات معو دكف إبالغ ككيؿ الجميكرية ال يعد رىف اال

اختطافا القتراف الفعؿ بمكاف معمـك كعاـ، كيعاقب الفاعميف عمى التراخي في تبميغ الجية 
القضائية، كىذه الحالة تنطبؽ عمى رجاؿ إنفاذ القانكف في حالة عدـ ارتدائيـ لشاراتيـ أك ألبستيـ 

تيـ الرسمية المميزة لمجية األمنية أك العسكرية التي ينتمكف إلييا، بينما إذا ارتكبت األفعاؿ أك بزا
السابقة مع ارتداء رجاؿ إنفاذ القانكف البزة الرسمية أك حمميـ الشارة النظامية الظاىرة كالمميزة، 

ـ أحكاـ المادة كلكف باستعماؿ أمر مزكر مف السمطة القضائية أك بانتحاؿ اسـ كاذب فتطبؽ عميي
 ( مف قانكف العقكبات، أما إذا سيؽ المجني عميو إلى مكاف غير معمـك أك معركؼ 969)

أك مخصص مف طرؼ القانكف لالحتجاز أك الكضع تحت النظر فيسمى الفعؿ حينئذ باالختطاؼ 
 ميما كانت الجية التي قامت بذلؾ. 

ف إرادتو كالحد مف مجاؿ حركتو كالقبض في ىذه الجريمة يعني إمساؾ الفرد جسديا رغما ع
 بحرمانو مف نطاؽ مجاؿ حياتو المعتاد، كالتنقؿ كالتجكؿ دكف قياـ ذلؾ عمى أساس رابطة زمنية.

أما الحجز أك الحبس فيك كضع الشخص المختطؼ في مكاف اختاره الجاني عمى أف تنصرؼ 
 زمف االحتجاز.إرادتو إلى إبقاءه فيو دكف رغبة المجني عميو دكف ارتباط ذلؾ بفترة 
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كقد استعمؿ المشرع الجزائي في نص المادة مفيكميف مترادفيف ىما الحجز كالحبس كىذا التعدد ىك 
 . (1)رمف باب التزيد ال غي

كيختمؼ القبض عف االحتجاز أك الحبس في ككف أف القبض يبدأ بعد االختطاؼ كينتيي عند تقييد 
 حركة المجني عميو كحرمانو مف مجاؿ حركتو المعتاد ككؿ ما يأتي بعد فعؿ التقييد يعد احتجازا 

 .(2)أك حبسا
اؿ حياتيا قسرا كبسرعة، كاختطاؼ الرىينة يعني انتزاعيا مف مج الشيءكاالختطاؼ ىك أخذ 

المعتاد بسرعة باستعماؿ القكة الجسدية أك غيره مف كسائؿ العنؼ كاإلكراه القتيادىا عنكة إلى نطاؽ 
مكاني آخر، كقد يتـ االختطاؼ دكف عنؼ باالستدراج أك بالتدليس أك اإلغكاء عمى النحك المحدد 

 مكرر( مف قانكف العقكبات. 960بنص المادة )
ف االختطاؼ كالقبض كاالحتجاز كحبس المجني عميو كرىينة حتى كتشترط المادة ضمنا أف يكك 
 بقـك الركف المادم لمجريمة.

كينسحب األمر نفسو بالنسبة لمف أعار عف عمـ بالجريمة مكانا لحبس أك لحجز المجني عميو، 
 اتفاؽ يمتـز بو المعير أف يسمـ المستعير شيئان )محال معينا( غير قابؿ لالستيالؾكاإلعارة تعني 

ليس لممستعير ، ك ليستعممو بال عكض لمدة معينة أك في غرض معيف عمى أف يرده بعد االستعماؿ
، فاف استعممو المستعير أف يستعمؿ الشيء )المكاف( المعار إال عمى الكجو المعيف كبالقدر المحدد

 في غير ما اتفؽ عميو مع المعير كاف عمى ىذا األخير إنياء االتفاؽ 
 الركن المعنوي: -2

كىذه الجريمة عمدية كيستمـز لقياـ الركف المعنكم فييا تحقؽ القصد العاـ بتكافر عناصر العمـ 
 كاإلرادة كاإلدراؾ، فالعمـ يبرز مف خالؿ ارتكاب الجاني لمسمكؾ المجـر المتمثؿ في االختطاؼ 

مف أك القبض أك الحجز أك الحبس مدركا بعدـ مشركعية فعمو كأف السمكؾ قد نفذ بدكف أمر 
 السمطات المختصة كخارج الحاالت التي يجيزىا أك يأمر فييا القانكف بالقبض عمى األفراد.

إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف كضع المجني عميو كرىينة يتطمب قياـ القصد الجنائي الخاص مف 
مو الجريمة كالمتمثؿ في الضغط عمى صانع القرار لدفعو لالستجابة ألكامر الكياف اإلرىابي، كحم

عمى أداء تصرؼ عمى نحك معيف يبتغيو الكياف اإلرىابي كمنفعة لصالحو كال ييـ اقتراف زمف 

                                                           
7 القسـ الخاص، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج ـ الوسيط في شرح قانون العقوباتاحمد فتحي سركر،  1

 .219، ص9326ع، سنة 
 .    7 القسـ الخاص، مرجع سابؽ، صشرح قانون العقوباتمحمد زكي أبك عامر،  2



.مطابقة المعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية مع نطاق الحقوق والحريات الدستورية           الفصل الثاني:    

 

    
 

االحتجاز أك الحبس غير المشركع مع زمف استجابة السمطات، مع البحث في مدل حفاظ الجاني 
 عمى حياة المجني عميو أك استعماؿ العنؼ أك التعذيب بكؿ صكره معو.

ئ أو تسييل يلتواطؤ عمى ىروب إرىابيين مسجونين أو تييالفرع الحادي عشر: جريمة ا
 ىروبيم. )جريمة مساعدة إرىابي مقبوض عميو عمى اليروب(.

 أوال:النص العقابي. 
( مف قانكف العقكبات عمى جريمة التكاطؤ عمى اليركب كالمساعدة عميو، 262عاقبت المادة )

 سنكات كؿ القكاد )القادة( الرؤساء  2( إلى 9كيعاقب الجناة بالحبس مف سنتيف )
 أك المأمكركف مف رجاؿ إنفاذ القانكف أك مف العسكرييف الذيف ىيئكا أك سيمكا ىركب مسجكف 

كلك عمى غير عمـ ىذا األخير كحتى إذا لـ يتـ اليركب أك يشرع فيو كتكقع أك شرعكا في ذلؾ 
العقكبة حتى كلك اقتصرت المساعدة عمى اليركب عمى امتناع اختيارم كيجكز أف تضاعؼ 

( قد حدد 1الفقرة  2مكرر 54العقكبة إذا تضمنت المساعدة تقديـ السالح، كاعتبارا أف نص المادة )
 ليذه الجريمة عندما ترتكب ألغراض إرىابية.عقكبة مضاعفة بالنسبة 

كما يقضى بمكجب ىذه المادة عمى الجاني بالحرماف مف ممارسة أية كظيفة أك خدمة عمكمية 
 لمدة سنة عمى األقؿ كخمس سنكات عمى األكثر.     

بينما يعاقب كؿ مف ىيأ أك سيؿ اليركب أك شرع في ذلؾ مف غير األشخاص المذككريف أعاله 
إنفاذ القانكف كالعسكرييف( بالحبس مف شير إلى ستة أشير كبغرامة مالية حتى كلك لـ يتـ )رجاؿ 

( كبالغرامة المالية إذا كانت 2( إلى خمس سنكات )9اليركب، كتككف العقكبة الحبس مف سنتيف )
( سنكات 2( إلى خمس )9ىناؾ رشكة لمحراس أك تكاطؤ معيـ، كتككف العقكبة الحبس مف سنتيف )

( مف قانكف 269رامة المالية إذا تضمنت المساعدة تقديـ سالح، طبقا لنص المادة )كبالغ
العقكبات.، كتبعا لذلؾ فاف ىذه العقكبات تتـ مضاعفتيا إذا كانت المساعدة عمى اليركب غرضيا 

 ارتكاب إحدل الجرائـ اإلرىابية.
 ثانيا: أركان الجريمة.

 الركن المادي: -1
المجرد في تمكيف اإلرىابي المسجكف أك الشركع في تمكينو في اليركب مف كيتمثؿ السمكؾ المادم 

مكاف حبسو، كيتجسد ذلؾ بتدخؿ الجاني أك الجناة ماديا في رفع قيد االحتجاز القانكني المفركضة 
عمى شخص مسجكف لدكاعي اقترافو لجرائـ إرىابية، بطريقة مخالفة لمقانكف مع تمكينو مف 

 .(1)الفرار
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.مطابقة المعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية مع نطاق الحقوق والحريات الدستورية           الفصل الثاني:    

 

    
 

ـ المسجكف في ىذه المادة اإلرىابي المقبكض عميو كالمكضكع في المركز األمني تحت كيأخذ مفيك 
النظر، ككذا اإلرىابي المكضكع مف طرؼ قاضي التحقيؽ رىف الحبس المؤقت، ككذا اإلرىابي 
المحكـك عميو باإليداع في المؤسسة العقابية مف طرؼ قاضي اإلرىاب، كيستكم في ذلؾ كجكد 

و أك خالؿ نقمو أك عكدتو أك كجكده في المحكمة أك في المستشفى أك خالؿ اإلرىابي داخؿ سجن
 استبداؿ سجنو مف مؤسسة عقابية إلى أخرل.

 كقد يككف الفرار بعد االعتداء بالقكة غير المتكازية عمى الحراس المكمفيف بحراسة المسجكف، 
 يـ ألعماؿ الحراسة أك بتكاطؤ ىؤالء معو أك مع القائميف بالتدخؿ في الجريمة أك بإىمال

أك تسييميـ الفرار بأم طريقة كانت كتعطيؿ أجيزة االستشعار كالحركة أك حبس الكالب الحارسة 
 المدربة، أك تقديـ سالح لممسجكف الفار أك رشكة لمحراس أك أية صكرة لمتكاطؤ معيـ.    

ة بتحقؽ النتيجة كيتساكل العقاب في حؽ الجاني أك الجناة سكاء في حالة كقكع الجريمة التام
 اإلجرامية المبتغاة بتمكف المحبكس مف اليرب كبيف الشركع في تمكينو مف الفرار.

 الركن المعنوي: -2
رادة  كىي مف الجرائـ العمدية التي تتطمب لقياـ الركف المعنكم فييا تحقؽ القصد العاـ مف عمـ كا 

دراؾ، فالجاني يجب إثبات عممو بالغرض مف الجريمة المتمثؿ  في تمكيف المحبكس مف الفرار كا 
بحيث ترسخ إدراكو بأف اإلرىابي المراد تيريبو مقيدة حريتو بمكجب أمر باإليداع أك بمكجب حكـ 
قضائي أك بمكجب أمر الكضع تحت النظر، كما يجب أف تتكافر اإلرادة الحرة كتتكاتؼ الجيكد 

 . (1)كتستمر الرتكاب السمكؾ اآلثـ دكف إكراه أك ضغط
الثاني عشر: جريمة التخابر مع دولة أجنبية أو أحد عمالئيا أو مع تنظيم إرىابي في الفرع 

  الخارج لمقيام بعمل إرىابي.
 أوال:النص العقابي.

( مف قانكف العقكبات عمى إيقاع عقكبة اإلعداـ في حؽ كؿ جزائرم ككؿ 9الفقرة 32نصت المادة )
ع دكلة أجنبية بقصد حمميا عمى القياـ بأعماؿ عسكرم أك بحار في خدمة الجزائر يقـك بالتخابر م

عدكانية ضد الجزائر أك تقديـ الكسائؿ الالزمة لذلؾ سكاء بتسييؿ دخكؿ القكات األجنبية إلى 
 أك بأية طريقة أخرل. األرض الجزائرية أك بزعزعة كالء القكات البرية أك البحرية أك الجكية

 23كبات عمى إيقاع عقكبة السجف المؤقت مف ( مف قانكف العق0الفقرة 42كما نصت المادة )
سنة كؿ مف يجرم مع عمالء دكلة أجنبية مخابرات مف شأنيا اإلضرار بالمركز  93سنكات إلى 
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العسكرم أك الديبمكماسي لمجزائر أك بمصالحيا االقتصادية الجكىرية، كتبعا لما نصت عميو المادة 
 ف المؤبد القترانيا بأفعاؿ ذات أىداؼ إرىابية.( فاف ىذه العقكبة تصبح السج9الفقرة 2مكرر 54)

المعدؿ  (1)ـ9393أفريؿ  95المؤرخ في  33-93مكرر( مف القانكف  62كما نصت المادة )
سنكات كبغرامة مالية كؿ  4سنكات إلى  2كالمتمـ لقانكف العقكبات عمى أنو يعاقب بالحبس مف 

 دكلة أك مؤسسة أك أم ىيئة عمكمية مف يتمقى أمكاال أك ىبة أك مزية بأم كسيمة كانت مف 
أك خاصة أك مف أم شخص طبيعي أك معنكم داخؿ الكطف أك خارجو قصد القياـ بأفعاؿ مف 
شأنيا المساس بأمف الدكلة أك باستقرار مؤسساتيا كسيرىا العادم أك بالكحدة الكطنية أك السالمة 

أك يحرض عمى ذلؾ،  العمكمييفالترابية أك بالمصالح األساسية لمجزائر أك باألمف كالنظاـ 
كتضاعؼ العقكبة إذا تـ تمقي األمكاؿ في إطار جمعية أك جماعة أك منظمة أك تنظيـ ميما كاف 

 شكمو أك تسميتو.
سنة  93سنكات إلى  23( مف قانكف العقكبات بالسجف المؤقت مف 2الفقرة  49كما تعاقب المادة )

أك عمالء دكلة معادية  مة عالقات مع مكاطنيكؿ مف يرتكب كقت الحرب إجراء مراسالت أك إقا
بغير إذف مف الحككمة، كتصبح ىذه العقكبة السجف المؤبد إذا كاف مكضكع المراسالت أك لعالقات 

 متعمؽ بتنظيـ أعماؿ إرىابية مكجية ضد الكطف.
ة سنكات كبغرامة مالي 23( إلى 9( مف قانكف العقكبات بالحبس مف سنتيف )43كما تعاقب المادة )

كؿ مف يقـك كقت السمـ بتجنيد متطكعيف أك مرتزقة لصالح دكلة أجنبية في األرض الجزائرية، 
( فاف ىذه العقكبة تصبح مضاعفة إذا كاف التجنيد لصالح 1الفقرة  2مكرر 54كطبقا لنص المادة )

 الدكلة األجنبية غرضو القياـ بنشاطات إرىابية أك تخريبية.
سنكات كبغرامة مالية كؿ مف  2العقكبات بالسجف مف سنة إلى  ( مف قانكف40كتعاقب المادة )

يرتكب عمدا أم عمؿ مف شأنو اإلضرار بالدفاع الكطني غير منصكص عميو كغير معاقب عميو 
( 0الفقرة  2مكرر 54بأم نص آخر كذلؾ في كقت الحرب، كتصبح ىذه العقكبة بمكجب المادة )

 سنكات. 23يف إلى سنت 9مف قانكف العقكبات السجف المؤقت مف 
الفقرة  3مكرر 54أما التخابر مع تنظيـ إرىابي أجنبي لمقياـ بعمؿ تخريبي بالكطف فتناكلتو المادة )

 الثانية( التي سبؽ اإلشارة إلييا في الفرع الخامس مف ىذا المطمب.
 
 

                                                           
ـ المتضمف     جكاف   المؤرخ في     -  مـ األمر يعدؿ كيت ـ    أفريؿ    المؤرخ في    -  القانكف  1

 .  ـ، ص    أفريؿ    ، الصادرة بتاريخ   السنة    قانكف العقكبات، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 
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 ثانيا: أركان الجريمة.
 الركن المادي: -1

 كىي مف جرائـ الخطر إذ تتجسد بمجرد التخابر أك السعي إليو مف الجيتيف )الجاني 
 أك الجية األجنبية( بغض النظر عف تحقؽ النتيجة منيا أم كقكع أعماؿ إرىابية داخؿ الكطف 
أك ضد مصالحو بالخارج، كيقـك الركف المادم في ىذه الجريمة بمجرد قياـ الجاني بالتخابر مع 

ة أك أحد عمالئيا أك مع تنظيـ إرىابي مقره بالخارج بأحد الصكر المحددة في المكاد دكلة أجنبي
السالفة الذكر كبقية مكاد القسـ األكؿ مف الباب األكؿ الخاص بجرائـ الخيانة كالتجسس، مف خالؿ 
اتصاؿ الجاني بإحدل كسائط االتصاؿ أك التكاصؿ بأحد ممثمي أك عمالء أك كسطاء يعممكف 

دكلة المعادية لمجزائر لغرض مساندة مشركع أك أنشطة لصالح ىذه الدكلة مكجية ضد لصالح ال
 الكطف، كىك نفس الحاؿ في حالة االتصاؿ بكياف إرىابي يقع مقره في الخارج.  

 كيعاقب كذلؾ عمى نشاط الجاني بالسعي شخصيا أك بالكاسطة لدل الدكلة األجنبية المعادية 
أف يقـك مرتكب الجريمة قبؿ الشركع في التخابر مع األجنبي المعادم أك التنظيـ اإلرىابي كذلؾ ب

باالتصاؿ بالدكلة المعادية أك الكيانات األجنبية المحددة بالنصكص العقابية التي ال تربطيا معو 
)الجاني( أم عالقة سابقة، كيسعى لتقديـ خدماتو التجسسية أك التخريبية لصالحيا أك لصالح 

 ؼ إرىابية مستغال في ذلؾ حالة العداء سكاء بمقابؿ أك بدكنو.التنظيـ خدمة ألىدا
 كيمكف أف يككف التخابر مباشرا مع العمالء أك بالكاسطة كجكىره التفاىـ مع األجنبي المعادم 
أك إحدل الجيات الخارجية المحددة في النصكص العقابية ضمف مشركع مكجو ضد مصالح 

لى التخابر صادر بإرادة الجاني أك صادر عف الجية الكطف كال ييـ في ىذا أف يككف السعي إ
 . (1)األجنبية كأف يحدث اتفاؽ يمي التفاىـ عمى المشركع كالبدء فيو

كما أف الطريقة المتبعة في التخابر تعد مكمال لمركف المادم فيمكف أف يككف ذلؾ مف خالؿ 
 األجيزة االليكتركنية المعقدة أك بالبريد العادم أك عف طريؽ المشافية أك الكتابة بالحركؼ 

حدكث أك باألرقاـ أك بالرمكز أك باإلشارات، كما التيـ دكرية االتصاؿ بالعمالء األجانب إذ يكفي 
اتصاؿ كاحد فقط، كغالبا ما ال ينقطع االتصاؿ بالعميؿ داخؿ الكطف حتى تضمف الجية األجنبية 
عدـ كقكعو بيد الجيات األمنية الكطنية، أك تشغيمو كعميؿ مزدكج، كما أف استمرار المشركع 
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تدارؾ  التخريبي يشترط مف جانب آخر تكافر التمكيؿ كخاصة المالي منو، كىك ما دفع بالمشرع إلى
 .  (1)سالؼ الذكر 33-93ىذا األمر بمكجب القانكف 

( مف قانكف العقكبات أما بقية 32كال يمـز أف تككف جنسية الجاني جزائريا إال كفؽ النص العقابي )
نصكص ىذه الجريمة فجاءت بصيغة "...كؿ مف..."، أم قد يككف الجاني أجنبيا، كما يشترط 

المعادية خارج البالد، كيمـز كذلؾ أف يككف الغرض مف  النص أف يككف مقر الجية األجنبية
أك خارجيا كضرب  التخابر القياـ بأعماؿ إرىابية خالؿ أكقات السمـ أك الحرب داخؿ البالد

مصالحيا أك ممثمييا أك ممتمكاتيا بالخارج، كأف يككف المشركع التخريبي المعادم منسقا كأف يتـ 
المكاصالت العامة أك في األماكف كالمرافؽ العامة التي التخابر عمى كضع متفجرات في كسائؿ 

، مف خالؿ اختيار زمف (2)يرتادىا عادة الجميكر لضرب األمف داخؿ البالد كبث جك مف انعدامو
كمكاف اليجـك بدقة، كتقع الجريمة سكاء بتقديـ معمكمات أك معطيات تساعد الدكلة المعادية أك أحد 

ص العقابية تتعمؽ بالمكاقع الحساسة داخؿ الكطف مما يسيؿ اليجـك الكيانات المشار إلييا بالنصك 
 عمييا.

 الركن المعنوي: -2 
كتقـك ىذه الجريمة بتكافر القصد الجنائي العاـ كالخاص، فأما العاـ فمرتبط بمدل إرادة الجاني  

 خريبي.المتجية لتحقيؽ النتيجة كعممو بقكاـ الجريمة كذلؾ في نطاؽ المشركعيف اإلرىابي كالت
كنظرا ألف ىذه الجريمة مف جرائـ الخطر كالضرر معا فاف سمكؾ الجاني يتـ قياسو عمى سمـ 
 الخطكرة كجسامة اآلثار، إذ يجب أف يدرؾ الفاعؿ أنو يتخابر أك يسعى لمتخابر مع دكلة أجنبية 

ال فاف القصد أك أحد عمالئيا أك كسطائيا أك أحد الكيانات اإلرىابية المكجكد مقرىا في الخارج، كا  
الجنائي ينتفي إذا كاف مقر الكياف داخؿ الكطف أك أف الكسيط أقنع الجاني بأف مقر الكياف يقع 

 داخؿ الكطف كليس خارجو.
كما يشترط أف يدرؾ الجاني أف الغرض مف التخابر كالسعي إليو ىدفو القياـ بعمؿ مف األعماؿ 

 أك إكراه أك تيديد.  ي اقتراؼ الفعؿ دكنما ضغطالحرة فاإلرىابية داخؿ الكطف مقترنا ذلؾ بإرادتو 
 بينما يبرز القصد الجنائي الخاص في ىذه الجريمة في تجسيد المشركع اإلرىابي 
أك التخريبي المتفؽ عميو عمى ارض الميداف، فإذا اتجيت إرادة الجاني إلى ىدؼ آخر غير 

                                                           
، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج  ، الطبعة الخاص في قانون العقوبات القسمعبد الميميف بكر سالـ،  1

 .  ـ، ص    ـ ع، سنة 
، دار النيضة العربية السياسة الجنائية في مواجية اإلرىاب بين القانون المصري والقانون الفرنسيإبراىيـ سيد نايؿ،  2

 كما يمييا.   صـ     لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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الغرض اإلرىابي فاف القصد الجنائي ينتفي، مف قبيؿ اإلضرار بالعالقات االقتصادية بيف الجزائر 
حدل زبائنيا، أك إثارة نعرة مف النعرات الطائفية أك الدينية ألغراض منفعية ضيقة.   كا 

  الفرع الثالث عشر: جريمة ترأس أو قيادة وتولي قيادة كيان إرىابي.
 أوال:النص العقابي.

( 0مكرر 45شرع الجزائرم لـ ينص عمى ىذه الجريمة بصيغتيا الحالية لكف نص المادة )الم
الخاص بإنشاء أك تأسيس أك تنظيـ أك تسيير كياف إرىابي قابؿ لمتطبيؽ حياؿ أكؿ نكاة إلنشاء 
الكياف كتزعمو، كلكف كيؼ يككف الحاؿ بعد التأسيس كاإلنشاء، مف حيث تكلي الزعامة كقيادة 

إلرىابي خاصة بعد القضاء عمى رئيسو األكؿ أك كفاتو أك االنقالب عميو مف داخؿ التنظيـ ا
( مف قانكف العقكبات أقر إيقاع عقكبة اإلعداـ ضد كؿ مف 53التنظيـ، كالحاؿ أف نص المادة )

يرأس عصابات مسمحة أك يتكلى فييا ميمة أك قيادة ما كذلؾ قصد اإلخالؿ بأمف الدكلة بارتكاب 
اء عمى نظاـ الحكـ أك تغييره أك تحريض المكاطنيف أك السكاف عمى حمؿ السالح جنايات القض

ضد سمطة الدكلة أك ضد بعضيـ البعض أك المساس بكحدة التراب الكطني ككذا جنايات االعتداء 
الذم يككف غرضو نشر التقتيؿ أك التخريب في منطقة أك أكثر، كىذا أخذا بالتعديؿ األخير لقانكف 

مكرر( مف  54ـ الذم تمـ نص المادة )9392جكاف  5المؤرخ في  35-92قا لألمر العقكبات كف
السعي بأم كسيمة لمكصكؿ إلى السمطة أك تغيير نظاـ الحكـ بغير  -قانكف العقكبات بإضافة فقرة7 

 الطرؽ الدستكرية أك التحريض عمى ذلؾ. 
ا أك قيادة ما"، كيكمف كلقد استعمؿ المشرع عبارة "ترأس عصابات مسمحة أك تكلي ميمة فيي

االختالؼ في ككف أف ترأس كياف إرىابي يعني تزعمو كتسيده ما يجعؿ مف مركز الرئيس بمثابو 
لزاـ عضك مف الكياف بتفكيض  مرجع ركحي لألتباع كالمنضكيف، أما تكلي ميمة فتعني تكميؼ كا 

رة أك التمكيف أك جمع مف الرئيس لمقياـ بمجمكعة مياـ باختصاصات محددة ككالية الجند أك اإلدا
الماؿ، أما القيادة فيي أدنى مرتبة مف الترؤس كتشمؿ بالخصكص إدارة الشؤكف العسكرية كاألمنية 

 كالتنظيمية كقيادة العمميات كالتخطيط ليا كتنفيذىا.
 ثانيا: أركان الجريمة.

 الركن المادي: -1
ميمة أك قيادة فيو، كعادة ما تنظـ كيبرز سمكؾ الجاني في تزعـ الكياف اإلرىابي كترأسو أك تكلي 

الكيانات اإلرىابية تسمسؿ القيادة فييا في أشكاليا المختمفة كاليرمية منيا عمى الخصكص، كيتـ 
ذلؾ بالكالء لألمير كمبايعتو كتطبيؽ أكامره كتعميماتو كتكجيياتو كطاعة أكامر قادتو كمأمكريو، كال 
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د جزائريا كالمعيار ىك نشاط الكياف اإلرىابي عمى أرض تشترط المادة ىنا أف يككف الرئيس أك القائ
 .(1)الكطف، كعميو قد يككف رئيس التنظيـ أك القادة أجنبيا أك عديـ الجنسية

كتتطمب رئاسة التنظيـ قدرا مف الشركط لتزعمو7 منيا القدرة عمى السيطرة كالتحكـ في الرجاؿ  
يـ كفقا ألىداؼ المشركع اإلرىابي كشحذ كفرض االنضباط عمييـ، كاختيارىـ كاختبارىـ كتكجيي

عزيمتيـ كتدبير شؤكنيـ الدنيكية كاإلغداؽ عمى الدائرة المقربة لضماف الكالء، كتتطمب قدرا مف 
القسكة كاالنضباط، كيقـك الركف المادم ليذه الجريمة بضبط األختاـ كالطكابع كالشعارات كالشارات 

 المختكمة مف طرؼ رئيس التنظيـ أك أحد قادتو، كالمراسالت كالكثائؽ التنظيمية المكقعة ك 
أك اعتراض كتسجيؿ مكالماتو السمكية أك الالسمكية التي يصدر فييا أكامره أك تعميماتو لعناصره 

 مما يثبت مركز الجاني داخؿ التنظيـ.
 الركن المعنوي: -2
رادة بترؤس   دراؾ كا  ىذه الجريمة عمدية كيقـك فييا الركف المعنكم بمجرد قياـ الجاني عف عمـ كا 

التنظيـ غير المشركع كقيادتو أك تكلي أحد شؤكنو، كبإصدار األكامر كالتكجييات كالتعميمات 
 يا ستنفذ.   الشفيية كالمكتكبة كاإليحائية عف إرادة حرة كآثمة لمرؤكسيو عمى سبيؿ التسمسؿ مدركا أن

  الفرع الرابع عشر: جريمة االعتداء عمى أحد رجال إنفاذ القانون.
 أوال:النص العقابي.

سنكات  2( إلى 9نو يعاقب بالحبس مف سنتيف )أ( مف قانكف العقكبات عمى 215نصت المادة )
 لقكاد حد المكظفيف أك اأكبالغرامة المالية كؿ مف يتعدل بالعنؼ أك القكة عمى احد القضاة أك 

أك رجاؿ القكة العمكمية أك الضباط العمكمييف في مباشرة أعماؿ كظائفيـ أك بمناسبة مباشرتيا، 
ذا ترتب عف العنؼ إسالة دماء أك جرح أك مرض أك كقع عف سبؽ إصرار أك ترصد سكاء ضد  كا 
أحد القضاة أك األعضاء المحمفيف في جمسات محكمة أك مجمس قضائي أك عمى إماـ في مسجد 

سنكات كبالغرامة  23سنكات إلى  2مناسبة تأدية العبادات تككف العقكبة السجف المؤقت مف ب
ذا كانت ىذه االعتداءات مقترنة بغرض أك ىدؼ إرىابي فاف عقكبة السجف المؤقت  المالية، كا 

سنة، كتضاعؼ العقكبة في  93سنكات إلى  23الكاردة في الفقرة الثانية تصبح السجف المؤقت مف 
 سنكات، كما تضاعؼ الغرامة المالية. 23( إلى 9ة األكلى لتصبح الحبس مف سنتيف )الفقر 
 
 

                                                           
، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة جريمة اإلرىابمحمد عبد المطيؼ عبد العاؿ،  1

 .   ـ، ص    
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 ثانيا: أركان الجريمة.
 الركن المادي: -1

حد رجاؿ إنفاذ القانكف، كالقضاة كأعضاء أكيشترط طبقا لمنص العقابي أف يككف المجني عميو 
العسكرية، كأضاؼ المشرع إلييـ طائفة النيابة العامة كقضاة التحقيؽ كالحكـ كقضاة المحاكـ 

ـ 9333جكيمية  22المؤرخ في  30-33المكظفيف )كؿ مف لو صفة مكظؼ طبقا لألمر 
المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية( كالقادة )قادة الجيش كاألجيزة األمنية( كالضباط 

المكثقيف كالمحضريف العمكمييف المفكضيف مف طرؼ السمطة العامة )كؿ مف يحمؿ صفة 
القضائييف كالمترجـ الرسمي كمحافظ البيع بالمزاد كمأمكر السجؿ التجارم(، خالؿ مباشرتيـ 
أعماليـ أك بمناسبتيا، عمى أف يتعمؽ مكضكعيا بقمع الجرائـ اإلرىابية أك تنفيذ أحكاـ القضاء 

لشرطة كالدرؾ الصادرة فييا، ككاف عمى المشرع إضفاء المركنة عمى النص بجعؿ أعضاء ا
كأعكانيا ككؿ مستخدـ أك مكمؼ بخدمة عامة ممف يككف مف كاجباتيـ حتى الثانكية منيا تنفيذ 

 أحكاـ القضاء المتعمقة بالجرائـ اإلرىابية مشمكليف بتطبيؽ النص العقابي.
( مف قانكف العقكبات أم7 التعدم 215كيتحقؽ السمكؾ المادم بإحدل الصكر المحددة في المادة )

عنؼ كيقصد بو المس بجسد المجني عميو، أك استعماؿ القكة أيا كاف شكميا، كما يمكف أف بال
 مكرر( كىي االعتداء المعنكم  54يتحقؽ السمكؾ المادم بإحدل الصكر المحددة في المادة )

أك الجسدم عمى األشخاص أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر، أك عرقمة عمؿ 
 ، أك عرقمة سير المؤسسات العمكمية أك االعتداء عمى حياة أعكانيا السمطات العمكمية

أك ممتمكاتيـ أك عرقمة تطبيؽ القكانيف كالتنظيمات، كاف تككف أفعاؿ الجاني مف اعتداء كتيديد 
 . (1)كعرقمة كمقاكمة مكجية لمقائميف عمى إنفاذ القانكف

 الركن المعنوي: -2
كىي مف الجرائـ العمدية كيستمـز لقياـ الركف المعنكم فييا تكافر القصد الجنائي العاـ لدل   

مرتكب الجريمة بعنصريو العمـ كاإلرادة المدركة فالمجني عميو يدرؾ انو مف رجاؿ إنفاذ القانكف، 
( 215)كما أف الجاني يعمـ أف المجني عميو ىك أحد األشخاص المحدديف بصفاتيـ كفقا لممادة 

مف قانكف العقكبات، كاف تتجو إرادة الجاني  إلى إتياف العنؼ كالقكة أك التيديد لغرض مرتبط 
 بأعماؿ إرىابية. 
غفؿ اإلشارة إلى جرائـ إرىابية أتجب اإلشارة إلى أف المشرع الجزائي الجزائرم قد  * رأي الباحث:

األثر البميغ عمى مصالح الفرد أخرل عمى قدر كبير مف الجسامة، كتستجيب لمعايير الضركرة ك 
                                                           

 .  ، مرجع سابؽ، صمواجية اإلرىاب في التشريع المصري والمقارنأسامة بدر،  1



.مطابقة المعايير الجنائية لمواجية الجريمة اإلرىابية مع نطاق الحقوق والحريات الدستورية           الفصل الثاني:    

 

    
 

جريمة كالمجتمع المحمية، كما تكرر حدكثيا إباف مرحمة مكافحة اإلرىاب في الجزائر، كمنيا7 
)الرجكع لممجتمع(، ككذا  إجبار شخص عمى االنخراط في تنظيم إرىابي ومنعو من االنفصال عنو

ة السطو عمى األموال باستعمال جريمكجريمة تخريب اآلثار التاريخية والمعالم والنصب العامة، 
جريمة تيجير السكان من كجريمة اإلبادة الجماعية في حق السكان، كالعنف لغرض إرىابي، 

 جريمة السرقة بالعنف لموارد الدولة االقتصادية والمتاجرة بيا مع دول أجنبية.كموطن معاشيم، 
رنا أنيا بصيغتيا الحالية ليست ( فاف تقدي23مكرر 54أما ما تعمؽ بالجنحة الكاردة بنص المادة )

مف الجرائـ اإلرىابية، إذ يمكف إدراجيا في النظاـ القانكني لممسجد كأماكف العبادة كممارسة الشعائر 
 الدينية.

 دوار الوقاية والقمع في مواجية التيديدات اإلرىابية.   أالمطمب الثالث: القانون الجنائي بين 
تستحؽ عقكبات رادعة بمستكل كحشيتيا، ألف األضرار التي تحدث ال شؾ في أف الجرائـ اإلرىابية 

ا االعتقاد بأف رد القانكف الجنائي  عادة عند ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ جسيمة، كمف المنطقي أيضن
عمى جرائـ اإلرىاب يجب أف يككف مختمفنا عف رد فعمو عمى الجرائـ العادية، نظرنا ألف جرائـ 

منظما تزيد أخطاره عمى األفراد بتعاظـ قدرة الكياف اإلرىابي في  اإلرىاب تشمؿ عادة مشركعا
عالقة مضطردة، كتميؿ الكيانات اإلرىابية إلحداث ضرر جماعي ضد ضحايا يتـ اختيارىـ 
عشكائينا إال بسبب تكاجدىـ المحظة مع مكعد تنفيذ الجريمة، أما الُبعد السياسي فيك متأصؿ في 

كلكف رد الفعؿ الحالي لمقانكف الجنائي الجزائرم عمى  رائـ العادية،النشاط اإلرىابي كغائب في الج
اإلرىاب ال يتناسب بشكؿ كبير مع نكع الضرر الذم تسببو الجرائـ اإلرىابية، حتى لك أخذنا في 

 االعتبار حساب الفركؽ بيف الجرائـ اإلرىابية كالجرائـ الشائعة.
ئي عمى اإلرىاب مميء بالبنكد كالترتيبات غير كعالكة عمى ذلؾ فاف الرد الفعمي لمقانكف الجنا

الدستكرية بحيث تفرض عقكبات قاسية كغير عادية كتجـر بشكؿ غير مبرر األفعاؿ التي ال تسبب 
بكضكح ضررنا يمكف التعرؼ عميو، كما يحد القانكف الجنائي بشكؿ كبير كغير مبرر مف حقكؽ 

ب، كبالتالي فانو لتبرير سمات النيج الحالي إجراءات التقاضي السميمة لممتيميف بجرائـ اإلرىا
كبحسب ىذه الحجة مف منظريو فإف اتخاذ مثؿ ىذه الترتيبات كاإلجراءات  لمكافحة اإلرىاب

 المتطرفة تبرره الضركرة الممحة لمنع الجرائـ اإلرىابية في المستقبؿ. 
كبالتالي فانو لتقييـ ما إذا كاف اعتماد مثؿ ىذه القكانيف المتطرفة ضركرينا في الكاقع لمنع الجرائـ 
اإلرىابية في المستقبؿ يتطمب الحاؿ دراسة أىداؼ المنيج المتبع مف طرؼ المشرع لمكاجية 

جكاز  الجرائـ اإلرىابية مف خالؿ ككف أف اإلرىاب ىك في حد ذاتو ظرؼ مشدد لمعقكبة، لنقيس
كمقدار تأثير ظركؼ التخفيؼ عمى النصكص العقابية المخصصة لقمع الجريمة اإلرىابية، كىؿ 
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يمكف ربط الجريمة اإلرىابية ببعدىا السياسي ككذا اثر التدابير األمنية كظركؼ اإلعفاء مف العقاب 
 ، لنخمص إلى تعكيض ضحايا الجرائـ اإلرىابية.

 من طرف المشرع لمواجية الجرائم اإلرىابية.الفرع األول: أىداف المنيج المتبع 
 03المؤرخ في  30-69انتيج المشرع الجزائرم منيجا متشددا منذ كضع المرسـك التشريعي 

ـ المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب كالتخريب حيز النفاذ، مستندا إلى ضركرة تفعيؿ دكر 2669سبتمبر 
االجتماعي ضد الجريمة كتكييؼ التشريع الكطني في تجريـ اإلرىاب مف خالؿ أسس الدفاع 

العقكبة باعتباره مف أعماؿ السيادة الداخمية، كبتطكر األحداث كما سايرىا مف منتكج تشريعي كالذم 
القانكف الجنائي الكطني ارتبط تطكره  فاف (1)استمد بعضو مصدره غير المباشر مف الكثائؽ الدكلية

، إذ جرل يقة التي يستخدـ بيا لمرد عمى اإلرىابفي القرف الحادم كالعشريف ارتباطنا كثيقنا بالطر 
العمؿ بمبدأ تحديد العقكبة بقدر جسامو الفعؿ المؤثـ، كذلؾ الستيداؼ الردع العاـ كالخاص 
عادة التأىيؿ، باعتباره اليدؼ األساسي مف العقاب عمى اإلرىاب، كىذا ما عبرت عنو  كاإلصالح كا 

ـ 9332( لسنة 2040مختمفة، أىميا ما كرد بنص القرار )العديد مف االتفاقيات الدكلية بتعبيرات 
الصادر مف مجمس  األمف  في فقرتو الثانية)ق( الذم يستمـز كفالة أف تعكس العقكبات عمى النحك 

 .(2)الكاجب جسامة األعماؿ اإلرىابية، كذلؾ باإلضافة إلى تدابير أخرل قد تتخذ في ىذا الصدد
أخذت منحى كصؼ الجرائـ الدكلية كبالخصكص بعد أحداث كنظرا ألف الجرائـ اإلرىابية قد 

، كتكحش الكيانات اإلرىابية بقياميا بجرائـ ضد اإلنسانية مف إبادة جماعية 9332نيكيكرؾ 
فانو أصبح ينظر ليا كجريمة دكلية كفي ىذه الحالة فاف المشرع ، كاستعباد كاعتداء عمى اإلنسانية

مة العقكبات المقررة مع جسامة الفعؿ المرتكب ضمف الدكلي ىك المخكؿ لمنظر في مدل مالئ
 . (3)النظاـ األساسي لممحكمة الدكلية المختصة بمحاكمة اإلرىابييف مرتكبي الجرائـ اإلرىابية الدكلية

 الفرع الثاني: اإلرىاب كظرف تشديد لمعقوبة. 
عمى تحققو زيادة  أساسا فاف كجكد الظرؼ مف عدمو ال يؤثر في الكجكد القانكني لمجريمة كيترتب
، إال أنو كنظرا (4)أك نقص في جسامة الجريمة مما يستكجب تشديد المسؤكلية الجنائية أك تخفيفيا

                                                           
ص  ـ،9335، مركز األىراـ لمنشر، القاىرة، ج ـ ع، سنة 9الطبعة ،لإلرىابالمواجية القانونية  ،أحمد فتحي سركر 1

093. 
 ، مرجع سابؽ.    سبتمبر    المؤرخ في      األمـ المتحدة، مجمس األمف الدكلي، القرار   2
مة ـ، الخاص بإنشاء محكمة ذات طابع دكلي لمحاك    مارس    المؤرخ في      قرار مجمس األمف الدكلي رقـ   3

 جميع مف تثبت مسؤكليتيـ عف الجريمة اإلرىابية التي أكدت بحياة رئيس كزراء لبناف األسبؽ رفيؽ الحريرم كمف معو.
،   ، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، السنة النموذج القانوني لمجريمةأماؿ عبد الرحيـ عثماف،   4

 .   ك    ، ص   ، الفقرة    عدد جانفي 
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الجريمة اإلرىابية جريمة مركبة تبعا لما يتضمنو الفعؿ اإلرىابي في ثناياه مف اجتماع عدة أف 
كاالختطاؼ كاالحتجاز، لكف جرائـ معتادة كالقتؿ العمد كاالغتصاب ككضع النار كالتخريب العمد 

البعد السياسي الظاىر مف خالؿ الباعث إلى ارتكاب الجريمة يحمؿ في طياتو أخطارا جسيمة 
تتجمى في تطكر كسائؿ كغايات المشركع اإلرىابي، ككذا طبيعة المصالح المعتدل عمييا باإلضافة 

قيا كمدل ارتباطيما بالغاية إلى تجذر النية اإلرىابية بتقكيض أسس الدكلة، فظركؼ الجريمة كسيا
المبتغاة مف الفعؿ ىي الصفات المميزة لجسامة الفعؿ، فالجريمة اإلرىابية  تكلد رعبا كفزعا أكثر 

، كما تشمؿ شرائح كاسعة مف األشخاص (1)جسامة مما يمكف أف يترتب عمى الجرائـ المعتادة
ألضرار الناتجة عنيا، كليذا فإف مقارنة بمحدكدية أطراؼ الجرائـ األخرل، كنظرا كذلؾ لفداحة ا

اإلرىاب يعاقب عميو بعقكبة جسيمة ال لمجرد ككنو جريمة بؿ ألنو جريمة أكثر خطرا مف غيرىا، 
 .(2)كليذا قيؿ بحؽ إف اإلرىاب ليس مجرد جريمة في حد ذاتو بؿ ىك مجمكعة مف الجرائـ

الجرائـ بالرغـ مف اف ظرؼ  كلقد اعتبر قانكف العقكبات الجزائرم اإلرىاب ظرفا مشددا في بعض
 دكف أف يغير في جكىره، فنص في المادة  الشيءالتشديد ما ىك إال كعاء يؤثر في مقدار 

المنصكص عمييا في قانكف العقكبات أك في  تكون العقوبة ضعف العقوبة( عمى أنو 9مكرر 54)
النصكص الخاصة األخرل غير المدرجة في ىذا النص )يقصد في ىذا القسـ الرابع مكرر( بالنسبة 

مكرر مف قانكف العقكبات عندما  54لكؿ األفعاؿ غير التابعة لألصناؼ المشار إلييا في المادة 
( مف قانكف 2مكرر 54يب، كما نصت المادة )تككف نفس ىذه األفعاؿ مرتبطة باإلرىاب أك التخر 

العقكبات عمى أف العقكبات التي يتعرض ليا مرتكب األفعاؿ اإلرىابية تشدد إلى اإلعداـ عندما 
تككف العقكبة المنصكص عمييا في القانكف ىي السجف المؤبد كتصبح السجف المؤبد عندما تككف 

سنة كىكذا  93سنكات إلى  23قت مف العقكبة المنصكص عمييا في القانكف ىي السجف المؤ 
دكاليؾ، كمنو فإف المشرع اتجو نحك تشديد العقكبة عمى قائمة الجرائـ المنصكص عمييا إذا كاف 
 اإلرىاب مف الطرؽ التي تستخدـ في تحقيؽ أك تنفيذ األغراض التي يدعك إلييا المشركع اإلرىابي.

باإلرىاب يعد نشاطا يضفي سمة اإلرىاب  كيجب األخذ بعيف االعتبار أف مجرد ارتباط األفعاؿ 
عمى ىذه الجرائـ، حتى كلك كاف االرتباط عرضيا كىذا متى تكافر القصد اإلرىابي في نفس 
السياؽ، فاإلرىاب عنؼ جسيـ يشمؿ استخداـ القكة الفتاكة أك التيديد بيا، كيمجأ إليو الجاني في 

نكنا أف يترتب عمى تخمؼ استخداـ الكسيمة إطار أىداؼ المشركع اإلرىابي، فال يكجد ما يحكؿ قا

                                                           
1 Abir G. Larson, Essai sur la Notion d’acte Terroriste en Droit International Publique, Thèse de doctorat, 

Université Aix – Marseille III, France, Année : 2011, p : 53 et S. 
2

 Mohammed S.Aldeen Wattad, Is Terrorism a Crime or an Aggravating Factor in Sentencing?  

Journal of International Criminal Justice, Volume: 4, №:5, Year: 2006, Pp: 1017-1030  
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اإلرىابية عمى نحك مف شأنو أف يؤدم إلى عدـ قياـ السمكؾ اإلجرامي المطمكب لقياـ جريمة 
 اإلرىاب تكافر جريمة أخرل تحمؿ كصفا قانكنيا آخر أخؼ.

ينما أما ظركؼ التشديد فيي التي تؤثر في مقدار العقكبة دكف أف تؤثر في كصؼ الجريمة، ىذا ب 
تندمج الكسيمة في السمكؾ اإلجرامي في الجريمة اإلرىابية اندماجا يؤدم إلى تكييؼ الجريمة تحت 

، كىك ما عبر عنو (1)كصؼ اإلرىاب طالما تكافر القصد الجنائي المطمكب لقياـ الجريمة اإلرىابية
قة بالجريمة ( مف قانكف العقكبات بالظركؼ المكضكعية المصي11المشرع الجزائرم بنص المادة )

التي تؤدم إلى تشديد أك تخفيؼ العقكبة التي تكقع عمى مف ساىـ فييا بحسب إذا كاف المساىـ 
 في الجريمة يعمـ أك ال يعمـ بيذه الظركؼ.

كمنو فاف اثر النتيجة اإلجرامية لمجرائـ اإلرىابية يعد ظرؼ تشديد مقترف بجسامة اآلثار كىك األمر 
عقكبة حيازة المكاد المتفجرة، كما أف صفة مرتكب الجريمة في الكاضح مف خالؿ التشديد في 

جريمة ترؤس تنظيـ إرىابي أك تأسيسو تعد ظرفا مشددا مقارنة مع االنضماـ أك االنخراط، كما 
 شدد المشرع العقكبة تبعا لصفة المجني عميو كما ىك الحاؿ في حالة االعتداء عمى القاضي 

لعمكمي حاؿ أدائو لكظيفتو أك بمناسبتيا إذا تعمؽ األمر بغرض أك المكظؼ أك القائد أك الضابط ا
 إرىابي، كما أف المشرع شدد مف عقكبة تمكيف اإلرىابي المسجكف مف الفرار مع تقديـ سالح لو 
أك رشكة حراسو، كاعتبر المشرع كذلؾ أف الظركؼ المشددة المرتبطة بالغرض اإلرىابي سبب 

أك االنخراط في كياف إرىابي بالخارج كتستيدؼ أفعالو اإلضرار لتشديد العقكبة في جريمة النشاط 
 بمصالح الجزائر.   

 الفرع الثالث: أثر ظروف التخفيف واألعذار القانونية عمى العقوبة.
كىي الحاالت التي يخكؿ فييا المشرع لقاضي الحكـ السمطة التقديرية في النزكؿ بالعقكبة دكف 

، كفي مثؿ ىذا (2)إذا رأت في ظركؼ القضية ما يكجب ذلؾالحد األدنى منيا المنصكص عميو 
مف قانكف العقكبات،   06الحالة ال يمكف إعماؿ اإلعفاء الكمي مف العقاب الذم نصت عميو المادة 

فالجريمة قد كقعت كتحققت نتائجيا، كمع ذلؾ يمكف أف يستفيد الجاني مف تخفيض أك إنقاص في 
 مقدار العقكبة7

                                                           
، دار الفكر العربي، القاىرة، سنة فة في قانون العقوبات فقيا وقضاءالظروف المشددة والمخفسيد حسف البغاؿ،   1

 .   ، ص    
ـ،     ، دار النيضة العربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة العامة لمظروف المخففةالنظرية حسنيف إبراىيـ صالح عبيد،   2

 كما يمييا.    ص
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نو ال يمكف في كؿ الحاالت أف تككف أ( مف قانكف العقكبات  تنص عمى 5مكرر  54فالمادة )
سنو سجنا  93الصادرة تطبيقا ألحكاـ قانكف مكافحة اإلرىاب أقؿ مف  المؤقتةعقكبات السجف 

مؤقتا عندما تككف العقكبة الصادرة )يقصد المنصكص عمييا( عقكبة السجف المؤبد، كالنصؼ 
عندما تككف العقكبة الصادرة عقكبة السجف المؤقت، كما تخفض العقكبة بدرجة كاحدة في حؽ كؿ 

 القضائية عف جناية أك جنحة ضد أمف الدكلة بعد انتياء تنفيذىا  مف يبمغ السمطات اإلدارية أك
أك الشركع فيو كلكف قبؿ بدء المتابعات، كتخفض كذلؾ لمفاعؿ درجة كاحدة إذا مكف مف القبض 
عمى الفاعميف أك الشركاء في نفس الجريمة أك في جرائـ أخرل مف نفس النكع كنفس الخطكرة كذلؾ 

 ( مف قانكف العقكبات.69ما نصت عميو المادة )بعد بدء المتابعات طبقا ل
المتعمؽ  30-69( مف المرسـك التشريعي 13ف سف المادة )أكقد سبؽ لممشرع الجزائي مثال ك 

بمكافحة اإلرىاب كالتخريب، التي نصت عمى أنو إذا تسبب األشخاص المذككريف )المنتميف إلى 
سنة  22نو يتـ الحكـ عمييـ بالسجف لمدة تنظيـ إرىابي( في قتؿ أك إصابة أشخاص بعجز دائـ فا

سنة إذا كانت العقكبة المقررة ىي اإلعداـ...، كأشعركا السمطات بمغادرتيـ التنظيـ  93إلى 
، كىي نفس  اإلرىابي كتكقفكا عف كؿ نشاط خالؿ أجؿ شيريف ابتداء مف تاريخ صدكر ىذا المرسـك

ابير الرحمة كالتي تكررت فييا نفس المتضمف تد 29-62( مف األمر 1الحاؿ مع نص المادة )
 35-66، كما تضمف القانكف 30-69( مف المرسـك 13تدابير التخفيؼ الكاردة في المادة )

المتعمؽ باستعادة الكئاـ المدني آلية لمتخفيؼ مف العقكبات كالكضع رىف اإلرجاء كفقا لما جاء في 
المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ  32-33ألمر (، ىذا كقد تضمف ا94الفصؿ الرابع منو كبالخصكص المادة )
 ( كيفيات استبداؿ العقكبات كتخفيضيا. 93إلى  29السمـ كالمصالحة الكطنية في مكاده مف )

كىكذا يككف المشرع الجزائرم قد نص عمى ظركؼ التخفيؼ تبعا لمنحى تطكرات الجريمة 
رية كاألمنية، ليكافقيا فيما بعد اإلرىابية، مستعمال غي البداية التشدد القاسي المقترف بالحمكؿ العسك
 في سياسات مد اليد إلى مف ظمت بيـ السبيؿ لمعكدة إلى المجتمع.  

 الفرع الرابع: اإلعفاء من العقوبة.
كىي األعذار المعفية مف العقاب كالتي تتعمؽ بالحاالت التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر 

ارتكاب الجريمة كثبكت المسؤكلية عمييا فالمادة كيترتب عمييا منع تطبيؽ العقكبة عمى الرغـ مف 
( مف قانكف العقكبات تنص عمى إعفاء أقارب أك أصيار لغاية الدرجة الثالثة مف العقكبة كؿ 62)

شخص عمـ بكجكد خطط أك أفعاؿ الرتكاب جرائـ الخيانة أك التجسس أك غيرىا مف النشاطات 
 كلـ يبمغ عنيا السمطات العسكرية أك اإلدارية التي يككف مف طبيعتيا اإلضرار بالدفاع الكطني 
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( مف قانكف العقكبات عمى إعفاء كؿ مف يبمغ 69أك القضائية فكر عممو بيا، كما نصت المادة )
 السمطات عف جناية أك جنحة ضد أمف الدكلة قبؿ البدء في تنفيذىا أك الشركع فييا.

اف عاـ، لكف الشريؾ الذم قدـ القنبمة كمثاؿ ذلؾ7 عـز كتصميـ كياف إرىابي تفجير قنبمة في مك
إلى ىذه المجمكعة عدؿ عف رأيو، فقاـ بإخطار رجاؿ إنفاذ القانكف كقدـ ليـ معمكمات ساعدت 

 عمى تحديد ىكية أك شخصية باقي أعضاء المجمكعة كالقبض عمييـ.
لدعكل المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة عف طريؽ انقضاء ا 32-33ىذا كقد أعفى األمر 

 ( فئات مف المستفيديف كىـ37العمكمية ستة )
ـ كتاريخ 9333جانفي  20األشخاص الذيف سممكا أنفسيـ إلى السمطات خالؿ فترة محددة ) -

 نشر األمر(.
كؿ شخص يمثؿ طكعا أماـ السمطات كيكؼ عف ارتكاب الجرائـ اإلرىابية المحددة بنص قانكف  -

 ( أشير.3العقكبات في اجؿ ستة )
شخاص محؿ بحث داخؿ أك خارج الكطف كالذيف لـ يتكرطكا في المجازر الجماعية كسممكا األ -

 أنفسيـ لمسمطات في نفس اآلجاؿ.
األشخاص الذيف كضعكا حدا لنشاطات اإلشادة كالتشجيع أك تمكيميا كالتركيج كالنشر كصرحكا  -

 نشر األمر. بذلؾ أماـ السمطات المختصة في اجؿ أقصاه ستة أشير ابتداء مف تاريخ
 األشخاص المحكـك عمييـ غيابيا غير المتكرطيف في المجازر الجماعية. -
 األشخاص المحبكسيف كغير المحكـك عمييـ نيائيا. -

 سالؼ الذكر. 32-33( مف األمر 6( ك)5( ك)4( ك)3( ك)2( ك)1كىذا طبقا ألحكاـ المكاد )
كيترتب أف حاالت اإلعفاء في المادة اإلرىابية تبرز مف خالؿ اإلعفاء الناتج عف صمة القرابة 
ككذلؾ اإلعفاء الناتج عف القانكف في صكرة انقضاء الدعكل العمكمية رغبة في دفع كتشجيع 
اإلرىابييف في الرجكع إلى جادة الصكاب كعدـ المضي في ارتكاب الجريمة، كيتحقؽ اإلعفاء كذلؾ 

 نتيجة لمكشؼ عف الجناة. 
(، 69كما تجدر اإلشارة إلى أف المشرع مطالب مستقبال بأخذ أسباب اإلعفاء في نص المادة )

بحيث ال يجب أف تعمؽ عمى شرط االنفصاؿ عف المجمكعة اإلرىابية، إذ يكفي التعاكف اإليجابي 
بالقياـ بإبالغ مف جانب اإلرىابي سكاء تـ تجنيده كعميؿ أك تصرؼ بمحض إرادتو، كذلؾ 

السمطات فيكفي أف يقدـ اإلرىابي معمكمات إلى السمطات العامة مف شأنيا أف تؤدم إلى القبض 
عمى كؿ الفاعميف أك جزء منيـ كبالخصكص قادتيـ، كمنو في الحالتيف يمـز أف يستفيد التائب 

كاء نككف قد ضيقنا المبمغ مف اإلعفاء المقرر، ألننا إذا تطمبنا القبض عمى كؿ الفاعميف أك الشر 
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مف نطاؽ اإلعفاء، خصكصا إذا نظرنا إلى المخاطر اليائمة التي قد يتعرض ليا التائب، كما يمـز 
 لتطبيؽ الحالتيف إضافة شرط التأكد مف صدؽ المعمكمات حتى كشرط الستفادة المبمغ مف اإلعفاء.

 الفرع الخامس: تعويض ضحايا الجرائم اإلرىابية.
ئرم صاحب ريادة دكلية في إنشاء نظاـ تعكيضي خاص كمتكامؿ في تعكيض يعتبر المشرع الجزا

بو لجبر ضرر ضحايا اإلرىاب مف حيث حمكؿ  يحتذضحايا اإلرىاب، كىك نمكذج مرجعي عالمي 
الدكلة بإمكانياتيا محؿ الكياف اإلرىابي في تعكيض الضحايا نظرا الستحالة ذلؾ كفقا لنظاـ طمب 

ني أك الجنائي، كتـ ذلؾ مف خالؿ إنشاء صندكؽ بحساب خاص التعكيض أماـ القضاء المد
 لتعكيض ضحايا اإلرىاب مع كضع نظاـ قانكني يحدد كيفيات التعكيض كحدكده.

كالضحية ىك الشخص الذم أصابو الضرر المحقؽ المباشر كالشخصي مف جراء الجريمة سكاء  
اإلرىابية تخمك مف العنصر الشخصي ، كاعتبارا أف الجرائـ (1)كاف الضرر مباشرا أك غير مباشر

النعداـ كجكد رابطة بيف الجاني اإلرىابي كضحيتو أك ضحاياه، فضحايا اإلرىاب في غالب 
األحياف كفقا لإلحصائيات يختاركف كفؽ معامؿ عشكائي غير انتقائي، فقد يككنكا مف مختمؼ 

محؽ األضرار كذلؾ كت، شرائح المجتمع كمف مختمؼ األعمار كاألجناس كاألعراؽ كاألدياف
كيمكف أف يختار الكياف اإلرىابي صنفا معينا مف  ،(2)الممتمكات كالمنشآت العامة كالخاصة

الضحايا الستيدافيـ كرجاؿ السياسة كالماؿ كاألعماؿ كالقادة كالمشاىير ممف يعارضكف إيديكلكجيتو 
ث الرعب كالفزع في كىذا بحثا عف الرمزية كاإلشيار كالدعاية، فغرض اإلرىاب الرئيسي ىك ب

 .(3)النفكس، كمنو فاألثر النفسي لمسمكؾ اإلرىابي ىك اليدؼ كليس الضحايا
أما التزاـ الدكلة بتعكيض ضحايا الجرائـ اإلرىابية فنابع مف مسؤكليتيا في ضماف األمف في ربكع 

يف األفراد كما اإلقميـ كتحقيقو بالتساكم بيف المكاطنيف عمال بالمبدأ الدستكرم القاضي بالمساكاة ب
أف جسامة األضرار كالخسائر الالحقة جراء الجريمة اإلرىابية ال يمكف لمكياف اإلرىابي أك عناصره 

، ذلؾ بالرغـ مف ككف أف األعباء المالية المترتبة (4)تحمميا بالرغـ مف ترتب مسؤكليتيـ الجنائية
                                                           

، رسالة دكتكراه مناقشة في حقوق المجني عميو في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالميةعادؿ محمد الفقي،   1
 .  ـ، ص    الحقكؽ كمية الحقكؽ جامعة عيف شمس، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، المواجية التشريعية لجرائم اإلرىاب في التشريع المصري والقانون المقارنأحمد عبد العظيـ مصطفى المصرم،   2
 كما يمييا.     ـ، ص    رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة الزقازيؽ، محافظة الشرقية، ج ـ ع، سنة 

، رسالة دكتكراه في الحقكؽ، الناشئة عن جرائم اإلرىاب تعويض المجني عمييم عن األضراررباب عنتر السيد إبراىيـ،   3
 .  ـ، ص    كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، دار الفجر لمنشر تطبيق عمى ضحايا جرائم اإلرىاب7 الدولة وحقوق ضحايا الجريمةأحمد عبد المطيؼ الفقي،   4
 كما يمييا.   صـ،     كالتكزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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ي الزمف كيتعدد المستفيدكف عمى الدكلة لدفعيا لصالح الضحايا أك لذكم حقكقيـ ضخمة كتمتد ف
 تكزيعيا كتقتطع حتما مف ميزانية الدكلة. 

ـ المتعمؽ 2666فيفرم  20المؤرخ في  14-66كقد أصدر المشرع الجزائرم المرسـك التنفيذم 
بمنح تعكيضات لصالح األشخاص الطبيعييف ضحايا األضرار الجسدية أك المادية التي لحقت بيـ 

ادث كقعت في إطار مكافحة اإلرىاب ككذا لصالح ذكم حقكقيـ، ككذا نتيجة أعماؿ إرىابية أك حك 
 ـ الذم يحدد كيفيات إعادة إدماج 9333مارس  94المؤرخ في  291-33المرسـك الرئاسي 

أك تعكيض األشخاص الذيف كانكا مكضكع إجراءات إدارية لمتسريح مف العمؿ بسبب األفعاؿ 
فيفرم  95المؤرخ في  61-33رع المرسـك الرئاسي المتصمة بالمأساة الكطنية، كما اصدر المش

صدر أـ كالمتعمؽ بإعانة الدكلة لألسر التي ابتميت بضمكع أحد أقاربيا في اإلرىاب، كما 9333
ـ المتعمؽ بتعكيض ضحايا 9333فيفرم  95المؤرخ في  60-33إلى جانب ذلؾ المرسـك الرئاسي 

كذلؾ فئة النساء ضحايا االعتداءات اإلرىابية  المأساة الكطنية )فئة المفقكديف(، كشمؿ التعكيض
ـ 9321فيفرم  2المؤرخ في  93-21الجنسية )االغتصاب( مف خالؿ المرسـك التنفيذم رقـ 

، كفؽ نظاـ اآلليات الجماعية لمتعكيض في إطار صناديؽ 14-66المتمـ لممرسـك التنفيذم 
" كيعد كزير الداخمية ىك ضماف في شكؿ حساب مفتكح يسمى "صندكؽ تعكيض ضحايا اإلرىاب

األمر بالصرؼ الرئيسي فيو كيتصرؼ الكالة فيو بصفتيـ آمريف بالصرؼ ثانكييف بحسب نص 
 . 14-66مف المرسـك  239المادة 

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع تفطف باكرا لمكضعية الخاصة بمعالجة تبعات أضرار الجرائـ 
ـ 2669سبتمبر  03المؤرخ في  30-69تشريعي اإلرىابية بأف أصدر بالتكازم مع المرسـك ال
الصادر بمكجب  2660مف قانكف المالية لسنة  212المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب كالتخريب، المادة 

، كىي المادة التي خصيا المشرع (1)ـ2660جانفي  26المؤرخ في  32-60المرسـك التشريعي 
، ليمييا صدكر تعميمة كزارية (2)ـ2660جكيمية  94المؤرخ في  252-60بمرسـك تنفيذم رقـ 
ـ تحدد شركط ككيفيات تخصيص المعاش الشيرم المنصكص 2664مام  02مشتركة مؤرخة في 

عميو بعنكاف "تعكيض األضرار البدنية الناجمة عف عمؿ إرىابي أك حادث كقع في إطار مكافحة 

                                                           
ـ، الجريدة الرسمية لػ ج 2660ـ المتضمف قانكف المالية لسنة 2660جانفي  26المؤرخ في  32-60المرسـك التشريعي  1

 .0ـ، ص2660جافي  93، الصادرة بتاريخ 03، السنة 31ج د ش، العدد 
مف المرسـك  212أحكاـ المادة ، يحدد كيفيات تطبيؽ ـ2660جكيمية  94المؤرخ في  252-60تنفيذم رقـ الالمرسـك  2

ـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 2660ـ المتضمف قانكف المالية لسنة 2660جانفي  26المؤرخ في  32-60التشريعي رقـ 
 .3ـ، ص 2660جكيمية  95، الصادرة بتاريخ 03، السنة 23ش، العدد 
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بخصكص الصعكبات  9324أكتكبر  95المؤرخة في  2اإلرىاب"، كتمتيا تعميمة الكزير األكؿ رقـ 
 التي تكاجييا فئة ضحايا اإلرىاب. 

كبالمقابؿ تجرل جؿ محاكمات اإلرىابييف الجنائية دكف حضكر أك تأسيس لألطراؼ المدنية كتتـ 
ىذه المحاكمات عمى أساس مبدأ الدكلة الجزائرية ضد الجاني اإلرىابي بيكيتو، بينما تتكفؿ 

الء الضحايا كال يمكنيـ التأسيس كضحايا أماـ صناديؽ التعكيض بطريقة إدارية بتعكيض ىؤ 
( مف 05القضاء عبرة بمبدأ عدـ إمكانية الجمع بيف تعكيضيف المنصكص عميو بمكجب المادة )

المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة بسبب ترتب قياـ المسؤكلية المدنية لمدكلة،  32-33األمر 
أبعاد الجريمة اإلرىابية مف حيث امتداد آثارىا  كمنو فيذه النصكص تمثؿ قفزة نكعية في احتكاء

داخؿ المجتمع، ككذلؾ المتصاص جذكة الجريمة في حد ذاتيا مف حيث كبح محفزات الثأر مف 
اإلرىابييف كعائالتيـ، كذلؾ فاف ما تحدثو جرائـ اإلرىاب مف خطر جسيـ كازدياد عددىا بصكرة 

ـ في التكيؼ مع النمط 2660نت مكجكدة قبؿ خطيرة، ككذا عدـ مالئمة أنظمة التعكيض التي كا
الخاص لمخاطر اإلرىاب، لكف تبقى حدكد التعكيض الخاصة باألضرار الالحقة بالممتمكات 

 كاألضرار االقتصادية الالحقة بالشركات كالمؤسسات ال تسمح بطبيعتيا بإقامة تعكيض عادؿ.
 المبحث الثاني: المواجية اإلجرائية لإلرىاب. 

 أوالاجية اإلجرائية لمجرائـ اإلرىابية في التشريع الجزائرم إلى مصدريف رئيسييف ىما7 استندت المك 
 11-69مرسـك إعالف حالة الطكارئ  وثانيا، (1)القانكف العاـ كعمى رأسو قانكف اإلجراءات الجزائية

المؤرخ  32-22ـ الذم بقي سارم المفعكؿ إلى غاية صدكر األمر 2669فيفرم  36المؤرخ في 
 ـ المتضمف رفع حالة الطكارئ.9322فيفرم  90في 

ـ المعدؿ كالمتمـ 2633جكاف  5المؤرخ في  222-33فقد تضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 
مجمكعة مف القكاعد اإلجرائية مف شأنيا تنظيـ القكاعد اإلجرائية الخاصة بمكاجية اإلرىاب كالفصؿ 

في تكسيع قاعدة حاممي صفة ضباط الشرطة  في قضاياه في آجاؿ معقكلة، كتتمثؿ تمكـ القكاعد
القضائية المنكط بيـ ميمة البحث كالتحرم عف جرائـ اإلرىاب كجمع األدلة عنيا كالبحث عف 

المؤرخ  21-31، ككذلؾ تركيز الدعكل في األقطاب المتخصصة المنشئة كفقا لمقانكف (2)مرتكبييا
                                                           

بمكافحة اإلرىاب كالتخريب7 الفصؿ ـ، المتعمؽ 2669سبتمبر  03المؤرخ في  30-69تضمف المرسـك التشريعي  1 
الثالث المتعمؽ بالقكاعد اإلجرائية المتبعة لمتابعة كمحاكمة مقترفي الجرائـ اإلرىابية بالرغـ مف سرياف قانكف اإلجراءات 

 ـ. 2669أكتكبر  2الصادرة بتاريخ  43الجزائية آنذاؾ، انظر الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد
 25المؤرخ في  246-26ـ المعدؿ كالمتمـ لممرسـك الرئاسي 9392جكيمية  20المؤرخ في  951-92المرسـك الرئاسي   2

ـ، المتضمف إحداث مصمحة مركزية لمشرطة القضائية ألمف الجيش كمياميا كتنظيميا، الجريدة الرسمية ؿ ج 9326جكاف 
 .3ـ، ص9392جكيمية  25، الصادرة بتاريخ 25، السنة 23ج د ش، العدد 
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األشخاص الذيف تكجد ضدىـ دالئؿ ترجح ، كتمكيف النيابة مف منع (1)ـ9331نكفمبر  23في 
ضمكعيـ في جرائـ إرىابية مف مغادرة التراب الكطني إلى غاية االنتياء مف التحريات، مع تمديد 
االختصاص المحمي لككيؿ الجميكرية إلى دائرة اختصاص محاكـ أخرل في الجرائـ اإلرىابية، 

قضاء التحقيؽ كسمطة االتياـ كذلؾ بتمديد كالعمؿ عمى تيسير التحقيقات بتقرير سمطات استثنائية ل
االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ إلى دائرة اختصاص محاكـ أخرل في جرائـ اإلرىاب كذلؾ 

 13، كما أسست المادة (2)015-33بعد إنشاء األقطاب الجزائية المتخصصة بمكجب المرسـك 
مف قانكف اإلجراءات  13مادة آلية أمر تخمي قاضي التحقيؽ المختص محميا طبقا لنص ال 0مكرر

( 1( ك)0( ك)9الجزائية لصالح قاضي التحقيؽ لدل القطب الجزائي المتخصص بحسب المكاد )
، عمى أف يككف أمر التخمي غير قابؿ ألم طعف ما يعد مساسا 015-33( مف المرسـك 2ك)

ـ القانكف كباألساس بحقكؽ دفاع المتيـ بالجريمة اإلرىابية كاختالال في تطبيؽ مبدأ المساكاة أما
أن غرض المشرع من آلية  اعتبارامف الدستكر،  01بمبدأ األمف القانكني المكرس بمكجب المادة 

التخمي وفض يد القاضي الطبيعي من اختصاصو األصيل تعزيز فعالية مكافحة اإلرىاب وليس 
  تعزيز حياد القضاء.

ت التفتيش كالتدابير األخرل كالجرد كالحجز كما استثنت الجرائـ اإلرىابية مف أحكاـ إجراءات عمميا
العادية، كخصصت ليا إجراءات استثنائية كشاممة، كمددت فترة التكقيؼ لمنظر عمى أف يتـ ذلؾ 
في أماكف معمكمة سابقا مف طرؼ النيابة العامة كمخصصة لذات الغرض، كما أقر المشرع 

يؽ التحريات كالتحقيقات كذلؾ باعتراض اإلجرائي القياـ بإجراءات خاصة لتعزيز جمع األدلة كتعم
المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر كترتيب عمميات التسرب الجسدم كاالليكتركني كفقا 

ـ المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية عندما يتعمؽ 9333ديسمبر 93المؤرخ في  99-33لمقانكف 
د فترة الحبس المؤقت ككذا إجراء الكضع األمر بجرائـ إرىابية، مع منح قضاة التحقيؽ سمطة تمدي

رىف المككث في اإلقامة المحمية كعدـ مغادرتيا، كتمديد أجؿ إصدار غرفة االتياـ لقرارىا في 
 مكضكع االتياـ عندما يتعمؽ األمر بمتيـ محبكس بجنايات مكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية.

 

                                                           
ـ 2633جكاف  5المؤرخ في  222-33ـ المعدؿ كالمتمـ لألمر 9331نكفمبر  23المؤرخ في  21-31القانكف   1

نكفمبر  23، الصادرة بتاريخ 12، السنة 42المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 
 .1، ص9331

ـ يتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ كككالء 9333أكتكبر  2المؤرخ في  015-33المرسـك التنفيذم   2
 .96الجميكرية كقضاة التحقيؽ، ص
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 بتدائي في جرائم اإلرىاب.المطمب األول: جمع المعمومات التحري والتحقيق اال
مف الميـ تبياف القكاعد اإلجرائية الخاصة التي اقرىا المشرع الجزائي اإلجرائي لمكاجية خصكصية 

متيا ءساف كحرياتو،مع البحث في مدل مالخطكرة الجريمة اإلرىابية كأثرىا عمى حقكؽ اإلن
 إلمالءات المشرع الدستكرم في ىذا النطاؽ.

 الفرع األول: اختصاص جمع األدلة. 
كالمقصكد بو جمع المعمكمات كاالستدالالت مف خالؿ عمميات البحث كالتحرم كاالستقصاء 
كاالستعالـ عف الجرائـ كالمتكرطيف فييا، كتقـك الشرطة القضائية بيذه األنشطة كاختصاص نكعي 

يتمقى ضباط الشرطة القضائية ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كما 29طبقا ألحكاـ المادة )
جراء التحقيقات األكلية، كما يمكنيـ تكجيو نداء  الشكاكل كالبالغات كيقكمكف بجمع االستدالالت كا 
لمجميكر قصد تمقي معمكمات أك شيادات مف شانيا مساعدتيـ في التحريات الجارية، ككذلؾ أف 

عنكاف أك لساف أك سند إعالمي نشر يطمبكا بعد استئذاف ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا مف أم 
إشعارات أك أكصاؼ أك صكر تخص أشخاصا يجرم البحث عنيـ أك متابعتيـ طبقا لنص المادة 

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.24)
كيشمؿ الضبط القضائي7 ضباط الشرطة القضائية، كأعكاف الضبط القضائي كالمكظفيف كاألعكاف  

( مف قانكف اإلجراءات 22المنكط بيـ قانكنا بعض مياـ الضبط القضائي، كقد حددت المادة )
الجزائية قائمة ضباط الشرطة القضائية المتمتعيف بيذه الصفة، كيؤىؿ ىؤالء لمممارسة الفعمية 

حياتيـ بيذه الصفة بعد تأىيميـ بمكجب مقرر صادر عف النائب العاـ لدل المجمس القضائي لصال
الذم يكجد بإقميـ اختصاصو مقرىـ الميني كيككف ذلؾ بناء عمى اقتراح السمطة اإلدارية التي 
يتبعكنيا، كيستثنى مف ىذا اإلجراء ضباط الشرطة القضائية التابعيف لممصالح العسكرية لألمف 

يف يؤىمكف مف طرؼ النائب العاـ لمجمس قضاء الجزائر، كيضاؼ ليؤالء سمطة الكالة المؤقتة الذ
ساعة( في مجاؿ الضبط القضائي فيما يتعمؽ بجرائـ أمف الدكلة كعند االستعجاؿ  15)في حدكد 

( مف 95مع اشتراط عدـ عمميـ أف السمطة القضائية قد أخطرت بالحادث طبقا ألحكاـ المادة )
 اإلجراءات الجزائية.قانكف 

كيسكغ لكزير العدؿ صالحية إخطار النائب العاـ بالجرائـ المتعمقة بقانكف العقكبات كاف يكمفو كتابة 
بأف يباشر أك يعيد بمباشرة متابعات أك يخطر الجية القضائية المختصة بما يراه مالئما مف 

 ئية.( مف قانكف اإلجراءات الجزا03طمبات كتابية تبعا لنص المادة )
كيتحدد نطاؽ االختصاص المحمي لضباط الشرطة القضائية في الحدكد التي يباشركف ضمنيا 
كظائفيـ المعتادة، إال أنو في حالة االستعجاؿ يمكنيـ مباشرة مياميـ في كافة دائرة اختصاص 
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المجمس القضائي الممحقيف بو، كما يمكنيـ في حالة االستعجاؿ أف يباشركا مياميـ في كافة 
قميـ الكطني إذا طمب منيـ أداء ذلؾ مف القاضي المختص قانكنا كيتعيف عمييـ أف يخبركا مسبقا اإل

ككيؿ الجميكرية الذم يباشركف مياميـ في دائرة اختصاصو، بينما يشمؿ االختصاص المحمي 
ية لمصالح األمف العسكرم كافة اإلقميـ الكطني، إال انو فيما يتعمؽ ببحث كمعاينة الجرائـ اإلرىاب

فاف اختصاص ضباط الشرطة القضائية يمتد إلى كامؿ اإلقميـ الكطني كيعممكف تحت إشراؼ 
النائب العاـ لدل المجمس القضائي المختص إقميميا كيعمـ بذلؾ ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا 

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.23في جميع الحاالت، كىذا طبقا لنص المادة )
جميكرية لو جميع السمطات كالصالحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية كما أف ككيؿ ال

 ( الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 03طبقا لما نصت عميو المادة )
عمى أنو  (1)ـ9339أفريؿ  4المؤرخ في  294-39( مف المرسـك التنفيذم 2ىذا كنصت المادة )

ة خمية مستقمة لمعالجة االستعالـ المالي تكمؼ بمكافحة تمكيؿ تنشا لدل الكزير المكمؼ بالمالي
اإلرىاب بحيث تستمـ تصريحات االشتباه كتعالجيا بكؿ الكسائؿ أك الطرؽ المناسبة كترسؿ الممؼ 
المتعمؽ بذلؾ عند االقتضاء إلى ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا كمما كانت كقائع المعاينة قابمة 

 لممتابعة الجزائية.
ـ المتضمف 9336أكت  2المؤرخ في  31-36( مف القانكف 21ضافة إلى ذلؾ نصت المادة )إ

القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتيا عمى دكر 
الييئة الكطنية لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتو المتعمؽ 

اعدة السمطات القضائية كمصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجرييا بشاف الجرائـ بمس
ذات الصمة بتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ بما في ذلؾ تجميع المعمكمات كانجاز الخبرات 

( مف القانكف المذككر أعاله إلى أنو يمكف القياـ بعمميات المراقبة 0القضائية، ىذا كنصت المادة )
 مكقاية مف األفعاؿ المكصكفة بجرائـ اإلرىاب أك التخريب أك الجرائـ الماسة بأمف الدكلة. ل

كيقـك ضباط الشرطة القضائية بالتحفظ عمى المشتبو في اقترافيـ الجريمة اإلرىابية كذلؾ 
بضبطيـ، كالمحافظة عمى مسرح الجريمة، كأف يعرض عمييـ األشياء المضبكطة فيو عمى المشتبو 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ككذا منع أم 19اىمتيـ لمتعرؼ عمييا، طبقا لنص المادة )في مس
(، كيمكنو 23شخص مف مبارحة مكاف الجريمة ريثما ينتيي مف إجراء تحرياتو تبعا لنص المادة )

كذلؾ أف يكقؼ لمنظر شخصا أك أكثر مراعاة لمقتضيات التحقيؽ ممف تكجد ضدىـ دالئؿ كافية 
                                                           

ـ المتضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي كتنظيميا 9339أفريؿ  4المؤرخ في  294-39المرسـك التنفيذم  1
 .23ـ، ص 9339أفريؿ  4، الصادرة بتاريخ 06، السنة 90كعمميا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، العدد 
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مى االشتباه في ارتكابيـ جناية يقرر ليا القانكف عقكبة سالبة لمحرية، عمى أف يبمغ تحمؿ ع
الشخص المعني بالتكقيؼ بالقرار كيطمع فكرا ككيؿ الجميكرية بذلؾ مع تقديـ تقرير عف دكاعي 

( ساعة تمدد بإذف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية 15التكقيؼ لمنظر، عمى أف ال تتجاكز مدتو )
خمس مرات إذا تعمؽ األمر بجرائـ مكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية، لكف في المختص إلى 

حالة تكافر دالئؿ قكية كمتماسكة مف شانيا التدليؿ عمى تكجيو االتياـ لممشتبو فيو فيتعيف عمى 
( ساعة 15ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده إلى ككيؿ الجميكرية دكف أف يكقفو لمنظر أكثر مف )

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كالمقصكد ىنا بالدالئؿ الكافية 22ا ألحكاـ المادة )كذلؾ كفق
العالمات المستفادة كالمستنتجة مف ظاىر الكقائع كالتي تتخذ شكؿ فعؿ أك قكؿ أك حركة تصدر 
عف المشتبو فيو تفيد قيامو بارتكاب الجريمة، ذلؾ أف األعماؿ اإلجرائية تجرم عمى حكـ الظاىر 

ال تبطؿ مف بعد نزكال عمى قد ما يتكشؼ مف أمر الكاقع، عمال بمبدأ أف االعتقاد بارتكاب  كىي
الجريمة عمى أسباب كاقعية كمعقكلة يقـك مقاـ ارتكابيا فعال لغايات ممارسة رجاؿ السمطة العامة 

في ( مف ؽ. ا. ج 32، كىك األمر الذم نممسو كفقا لمقتضيات المادة )(1)لصالحياتيـ ككظائفيـ
( كلكف 22حالة تكافر دكاعي التحقيؽ االبتدائي مع ضركرة تقديـ المشتبو فيو بنفس كيفيات المادة )

أجاز المشرع بصفة استثنائية منح اإلذف بالتمديد بقرار مسبب دكف تقديـ الشخص إلى النيابة، 
الدستكر ذلؾ  ( مف0الفقرة01( لتعارضيا مع المادة )32كىي الفقرة التي نقترح حذفيا مف المادة )

( مف الدستكر يشمؿ 12أف جكىر الحقكؽ كالحريات عالكة عمى قرينة البراءة المنكه بيا بالمادة )
حؽ المشتبو فيو في أف ينظر قاض في قضيتو في آجاؿ معقكلة حتى كاف لـ يفصؿ فييا في 

 حينيا.
صية كبقرينة البراءة، كتمديد مدة التكقيؼ لمنظر في الجرائـ اإلرىابية يتضمف مساسا بالحرية الشخ

كليس عمى اليقيف كمف ثمة فاف في تقرير ىذه المدة كتمديدىا  االشتباهكىك قائـ باألساس عمى 
ىدار لحرية المشتبو فيو قد ينتيي التحقيؽ أك المحاكمة إلى عدـ إدانتو.   تعسؼ كا 

و غياب وما يعاب عمى التشريع الجزائري بخصوص مادة جمع األدلة وتحضير مادة اإلثبات ى
قانون خاص باإلثبات وكذلك غموض المشرع الجزائري في الرد عمى إشكالية األدلة المتحصل 

 عمييا بانتياك حقوق اإلنسان واألدلة المتحصل عمييا بطرق مخالفة لمقانون.
 
 

                                                           
، مقاؿ منشكر في القواعد الناظمة لسمطة تقدير الدالئل الكافية التخاذ اإلجراء الجزائياشرؼ محمد عبد القادر سمحاف،  1

 . 095-952، ص 9326، تاريخ7 مارس 92، العدد التسمسمي 2، العدد 4مجمة كمية القانكف الككيتية العالمية، السنة 
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 الفرع الثاني: اختصاص التحقيق.  
كالمقصكد بو العمؿ القضائي الذم يقـك بو قضاء التحقيؽ، كيككف حاؿ افتتاح التحقيؽ مف طرؼ 
الجية القضائية متمثمة في النيابة العامة كقاضي التحقيؽ كجزئيا سمطة االتياـ، باعتبار أف 

( مف قانكف اإلجراءات 33التحقيؽ الجنائي كجكبي في الجنايات اإلرىابية طبقا لنص المادة )
دارة نشاط الضبطية القضائية ا لجزائية، كيتمثؿ عمميا عمكما في7 مباشرة الدعكل العمكمية، كا 

كاألمر باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمبحث كالتحرم عف الجرائـ اإلرىابية، مراقبة  تدابير 
جراء االستجكاب، كالمكاجية، كالحبس ال مؤقت كأماكف التكقيؼ لمنظر، كتنفيذ قرارات التحقيؽ، كا 

الخبراء كسماع كاإلفراج، كاالنتقاؿ كالقبض كالتفتيش، كالضبط، كاإلحضار، كالمعاينة، كتعييف 
جراء اإل عادة التحقيؽ لظيكر أدلة جديدة، كيسمى الشيكد، كا  نابات القضائية الداخمية كالدكلية، كا 

كأكامره الصادرة ال  كذلؾ بالتحقيؽ االبتدائي السابؽ لمدعكل الجزائية أم مرحمة التمييد المحاكمة،
نما تجميع منسؽ لمعناصر التي تتيح لسمطة أخرل  تفصؿ في الدعكل سكاء باإلدانة أك بالبراءة كا 

 . (1)الفصؿ في الدعكل
كتمتمؾ النيابة العامة سمطات استثنائية في مكاجية الجريمة اإلرىابية منيا إصدار اإلذف المسبؽ 

حراز األدلة مف أكراؽ كأسمحة مف ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا بالتف تيش كالمعاينة كضبط كا 
كمتفجرات كتجييزات ككؿ ما يعتقد انو تـ استعمالو في ارتكاب الجريمة مف مطبكعات ككثائؽ سفر 
كرسائؿ عادية أك اليكتركنية عمى أم دعامة كانت، كطركد بريدية كالقياـ بحجزىا، كما يمكف لجية 

القياـ بإجراءات اعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط النيابة كقضاء التحقيؽ أف يأمر ب
الصكر كتتبع المشتبو فييـ عبر الكاميرات العامة كالخاصة باستعماؿ تطبيقات التعرؼ عمى كسـ 
 الكجو كالبدف، ككذا تقنيات التسرب الجسدم أك االليكتركني تبعا لما نصت عميو المكاد 

المؤرخ في  31-36( مف القانكف 1( ك)0.ج كالمكاد )( مف ؽ.ا25مكرر 32( إلى )2مكرر 32)
ـ المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيات اإلعالـ 9336أكت  2

 كاالتصاؿ كمكافحتيا، كىذا في كؿ محؿ سكني أك غير سكني في كؿ ساعة مف ساعات النيار 
و القياـ باإلجراءات السالفة الذكر عمى امتداد أك الميؿ، بينما بالنسبة لقاضي التحقيؽ فانو يمكن

 ( مف ؽ.ا.ج.14التراب الكطني طبقا ألحكاـ المادة )
 كال تتقيد النيابة العامة في مباشرتيا لمدعكل العمكمية في جرائـ اإلرىاب بأم طمب مكتكب 

مو الثاني أك شككل مف الجية المعتدل عمييا أك المتضررة، إال أف ميثاؽ السمـ كالمصالحة في قس
                                                           

، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، رح قانون اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالتشمحمكد نجيب حسني،  1
 كما يمييا. 403ـ، ص9326القاىرة، ج ـ ع، سنة 
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قيد مؤقتا حرية النيابة العامة وقضاء التحقيق في متابعة المتضمف انقضاء الدعكل العمكمية قد 
( 6( إلى )1لمفئات المحددة بنص المكاد مف ) إجراءات تحريك الدعوى العمومية والتحقيق فييا

االتياـ ، كقيد بمكجبيا حتى قضاء الحكـ بإعادة عرض الممؼ عمى غرفة (1)32-33مف األمر 
القكاعد التي تخضع ليا  32-33( مف األمر 22بطمب مف النائب العاـ، كفقا لما حددتو المادة )

بصورة نيائية  61-60( من األمر 54قيدت المادة )حاالت انقضاء الدعكل العمكمية، كما 
 بصكرة فردية  النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو سمطة االتيام الشروع في أي متابعة

جماعية في حؽ أفراد قكل الدفاع كاألمف لمجميكرية بجميع أسالكيا بسبب أعماؿ نفذت مف أك 
اجؿ حماية األشخاص كالممتمكات كنجدة األمة كالحفاظ عمى مؤسسات الجميكرية كيجب عمى كؿ 

 جية قضائية مختصة التصريح بعدـ قبكؿ كؿ إبالغ أك شككل.
ابؽ في تقييد النيابة العامة كقضاء التحقيؽ كسمطة كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائي لو سك 

سبتمبر  03المؤرخ في  30-69( مف المرسـك التشريعي 12( ك)13االتياـ، فبمكجب المادة )
ـ المتعمؽ بمكافحة التخريب كاإلرىاب، عف القياـ بالمتابعة القضائية خالؿ شيريف ابتداء 2669

تمى إلى كياف إرىابي كلـ يرتكب جرائـ أدت إلى مف صدكر المرسـك التشريعي كؿ مف سبؽ كاف ان
كفاة شخص أك إصابتو بعجز دائـ كاشعر السمطات بمغادرتو الكياف )االنفصاؿ عنو( كبتكقفو عف 
 كؿ نشاط، كما يعفى مف المتابعة خالؿ نفس األجؿ كؿ مف كاف حائزا ألسمحة أك متفجرات 

   أك كسائؿ مادية كقاـ بتسميميا تمقائيا لمسمطات.  
كيسمح القانكف لغرفة االتياـ مف تمقاء نفسيا أف تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التكميمية التي 

( مف ؽ.ا.ج عمى أنو يمكف أف يتكلى 253تراىا الزمة في الجرائـ اإلرىابية طبقا لنص المادة )
صاص غرفة أحد أعضاء غرفة االتياـ إجراء ىذه التحقيقات التكميمية، كما نص القانكف عمى اخت
سالؼ  32-33االتياـ في الفصؿ في كؿ مسالة فرعية يمكف أف تطرأ أثناء تنفيذ أحكاـ األمر 

تمنح رئيس الجميورية اختصاصا ( منو 14( منو، عمما أف المادة )0الذكر طبقا لنص المادة )
يتمثؿ في إمكانية أف يتخذ ىذا األخير في أم كقت كؿ  حصريا غير منصوص عميو دستوريا

جراءات األخرل الالزمة لتنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة، كمنيا تمديد آجاؿ االستفادة مف اإل
 إجراءات انقضاء الدعكل العمكمية، كالعفك عمى مرتكبي الجرائـ اإلرىابية أك المساىميف فييا 

 أك استبداؿ العقكبات كتخفيضيا ككؿ إجراء مف شأنو تعزيز المصالحة الكطنية.  

                                                           
ـ، المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية، المحكر الثاني، 9333فيفرم  94المؤرخ في  32-33األمر رقـ  1

 مرجع سابؽ.
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مكرر(  290( ك)290كفؽ نصكص المكاد ) استثنائيادة الحبس المؤقت المأمكر بو أما بالنسبة لم
 39-22( منو المعدلة بمكجب األمر 2-292مف ؽ.ا.ج، ففي مادة الجنايات نصت المادة )

ـ، عمى أف مدة الحبس المؤقت ىي أربعة أشير، غير أنو إذا 9322جكيمية  90المؤرخ في 
يؽ في مادة الجنايات استنادا إلى عناصر الممؼ كبعد اقتضت الضركرة يجكز لقاضي التحق

استطالع رأم ككيؿ الجميكرية المسبب، أف يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت ثالث مرات 
سنة أك بالسجف  93إذا تعمؽ األمر بجنايات معاقب عمييا بالسجف المؤقت لمدة تساكم أك تفكؽ 

أشير في كؿ مرة، كيجكز  1تمديد لمحبس المؤقت  المؤبد أك باإلعداـ عمى أف ال يتجاكز كؿ
لقاضي التحقيؽ في مادة الجنايات أف يطمب مف غرفة االتياـ تمديد الحبس المؤقت في أجؿ شير 
قبؿ انتياء المدة القصكل لمحبس المؤقت، التي ال يمكنيا في حالة قبكؿ طمب قاضي التحقيؽ 

ة لمتجديد، كفي حالة قرار غرفة االتياـ بمكاصمة بالتمديد أف تتجاكز المدة أربعة أشير غير قابم
التحقيؽ القضائي كعينت قاض ليذا الغرض كأكشكت مدة الحبس المؤقت عمى االنتياء فعمييا أف 

 (.             2-292تفصؿ في تمديد الحبس المؤقت ضمف الحدكد القصكل المبينة في المادة )
 اإلرىابية. المطمب الثاني: المحكمة المختصة في الجرائم

كىي المصب األخير لكؿ اإلجراءات المتعمقة بجمع االستدالالت كالتحريات كاالستعالـ كالتحقيؽ 
االبتدائي كالتحقيؽ القضائي كتحميؿ األعباء كاالتياـ كبعد استنفاذ كؿ الطعكف القانكنية في آجاليا، 

اليف أماميا بقرار نيائي تنظر المحكمة المختصة في مكضكع الجرائـ اإلرىابية كالمتيميف المح
 صادر عف غرفة االتياـ كفؽ قكاعد االختصاص المنصكص عمييا في ؽ.ا.ج. 

 الفرع األول: االختصاص النوعي لممحكمة. 
ـ المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب 2669سبتمبر  03المؤرخ في  30-69بمكجب المرسـك التشريعي 

كالتخريب تـ إنشاء الجيات القضائية الثالث المختصة في مكافحة الجرائـ اإلرىابية كىي "المجالس 
( منو، كلكؿ مجمس قضائي خاص أنشئت غرفة 22القضائية المختصة" كفقا لنص المادة )

( كغرفة خاصة لمراقبة التحقيؽ عمى شاكمة غرفة االتياـ العادية 21كثر )المادة لمتحقيؽ أك أ
(، كحددت مدة ثالث أشير الختتاـ التحقيؽ الذم يجريو قاضي التحقيؽ ابتداء مف 22)المادة 

(، عمى أف تصدر غرفة مراقبة التحقيؽ قرار اإلحالة غير القابؿ 93تاريخ إخطاره بالممؼ )المادة 
ف في أجؿ شير كاحد ابتداء مف تاريخ إخطارىا مف طرؼ قاضي التحقيؽ )المادتيف ألم طعف كا

(، عمى أف يصدر المجمس القضائي الخاص حكمو خالؿ الشير الذم يمي قرار اإلحالة 95ك 94
(، عمى انو يمكف المجمس أف يقرر تمقائيا أك بطمب 96مف غرفة مراقبة قاضي التحقيؽ )المادة 

(، ىذا كتككف القرارات التي يصدرىا قضاة 09ف تككف جمساتو مغمقة )المادة مف النيابة العامة أ
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( التي تبت في 02المجمس القضائي الخاص قابمة لمطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا )المادة
مكضكع الطعف خالؿ أجؿ شيريف مف تاريخ إخطارىا، أما القرارات الغيابية التي يصدرىا المجمس 

 (. 01اض كفؽ اإلجراءات المنكه بيا ب ؽ.ا.ج )المادة فتككف قابمة لالعتر 
كتختص ىذه المجالس القضائية الخاصة بمحاكمة البالغيف كالقصر الذيف يرتكبكف جرائـ إرىابية 

( مف 23( سنة كاممة مع استفادتيـ مف تخفيض العقكبة كفقا لنص المادة )23البالغيف مف العمر )
( المتعمؽ 30-69كص أحكاـ ىذا المرسـك التشريعي )قانكف العقكبات، كما يمكف قكلو بخص

بمكافحة التخريب كاإلرىاب كالذم جاء بالتكازم مع سرياف حالة الطكارئ بمكجب المرسـك الرئاسي 
ـ المتضمف إعالف حالة الطكارئ، كبالرغـ مف سرياف أحكاـ 2669فيفرم  36المؤرخ في  69-11

رم الكارد في اإلعالف المتضمف إقامة المجمس ـ( بحسب تصريح المجمس الدستك 2656الدستكر )
ـ، ككذا في ظؿ سرياف قانكف العقكبات كقانكف 2669جانفي  21األعمى لمدكلة المؤرخ في 

اإلجراءات الجزائية كقانكف القضاء العسكرم الذم كاف يسمح بإحالة المدنييف المرتكبيف لجرائـ 
كما سبؽ تبيانو في الفصؿ السابؽ، كبالرغـ مف إرىابية لممحاكمة أماـ المحاكـ العسكرية الدائمة 

ـ، كمصادقتيا عمى العيد الدكلي 2630انضماـ الجزائر إلى اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف سنة 
ـ كانضماميا لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف 2656الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية سنة 

جزائري اختار باندفاع ودون مراعاة الضوابط إال أن المشرع الجزائي الـ، 2654كالشعكب سنة 
الدستورية لحقوق اإلنسان عسكرة التشريع الجنائي الخاص بمكافحة الجرائم اإلرىابية منذ بداية 
سنو ليذا النوع من التشريعات، وجعل من مرتكبي األعمال اإلرىابية يحممون وصف "العدو" بدال 

مقارنة ببقية مرتكبي بقية الجرائم، ودليل ذلك  من وصف "المذنب"، ويعاممون بقسوة اإلجراءات
سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المجالس الخاصة والتي ال يمكن ضمن آجاليا 
المختصرة حتى تحضير ممف دعوى مكتمل، أو ضمان أسس معقولة لممارسة حقوق الدفاع 

         الدستورية عن المتيمين.  
المؤرخيف في  22-62كاألمر  23-62بمكجب األمر  30-69عي ىذا كقد كالغي المرسـك التشري

ـ، أيف تـ دمج األحكاـ المكضكعية في قانكف العقكبات كاألحكاـ اإلجرائية ضمف 2662فيفرم  92
قانكف اإلجراءات الجزائية، األمر الذم أدل إلى إلغاء العمؿ بالمجالس القضائية الخاصة الثالث 

 لتي تضيؽ فييا إلى أبعد الحدكد حقكؽ كحريات المكاطف. كالتي تعد مف المحاكـ الخاصة ا
ستئنافية المكجكدة في مقر كؿ مجمس قضائي ت محكمة الجنايات االبتدائية كاالبعدىا أصبح

تختص بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة جنايات إرىابية ككذا الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا، عمى 
( 915ستئنافية طبقا لنص المادة )االجنايات عمى درجتيف ابتدائية ك  أف يككف التقاضي أماـ محكمة
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، كليا 9324مارس  94المؤرخ في  34-24مف ؽ.ا.ج بناء عمى التعديؿ الكارد بمكجب القانكف 
( مف القانكف 9كامؿ الكالية في الحكـ جزائيا عمى األشخاص البالغيف، أما الطفؿ بمفيـك المادة )

ـ المتعمؽ بحماية الطفؿ التي تنص عمى أنو7" يقصد في 9322يمية جك  22المؤرخ في  22-29
( سنة كاممة كيفيد مصطمح حدث نفس 25مفيـك ىذا القانكف بالطفؿ كؿ شخص لـ يبمغ سف )

المعنى"، كيختص قسـ األحداث المكجكد في بمقر المجمس القضائي بالنظر في الجنايات التي 
كمنيا الجنايات اإلرىابية، عمى أف  29-22مف القانكف ( 26يرتكبيا األطفاؿ طبقا لنص المادة )

( سنكات محال لممتابعة القضائية كيتحمؿ الممثؿ الشرعي 23ال يككف الطفؿ الذم لـ يكمؿ العشر )
 ( مف القانكف 23لو المسؤكلية المدنية عف الضرر الذم لحؽ بالغير بحسب أحكاـ المادة )

تكبة مف قبؿ األطفاؿ كجكبيا بحيث يعيف قاض ، كيككف التحقيؽ في الجنايات المر 22-29
لمتحقيؽ مكمؼ باألحداث في كؿ محكمة بمكجب أمر رئيس المجمس القضائي بحسب مقتضيات 

 .29-22الفقرة األخيرة( مف القانكف  32المادة )
كفي حالة ما إذا كاف مع الطفؿ فاعمكف أصميكف أك شركاء بالغكف يقـك ككيؿ الجميكرية بفصؿ 

رفع ممؼ الطفؿ إلى قاضي األحداث في حاؿ ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادؿ كثائؽ الممفيف ك 
التحقيؽ بيف قاضي التحقيؽ كقاضي األحداث كفي حالة ارتكاب الطفؿ لجناية مع بقية البالغيف 
فاف ككيؿ الجميكرية يرفع الممؼ المفصكؿ لمطفؿ إلى قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث حسب ما 

كىك المختص في إصدار أمر اإلحالة أماـ قسـ  29-22( مف القانكف 39ة )نصت عميو الماد
( منو، عمى أنو البيف مف 46األحداث لمقر المجمس القضائي المختص بحسب نص المادة )

أف الحدث المتيـ بارتكاب جرائـ إرىابية ال يحاكـ أماـ المحكمة المختصة  29-22القانكف 
ج أم "القطب المختص في محاكمة جرائـ اإلرىاب"، كال مف ؽ. ا.  13المذككرة بنص المادة 

يحاكـ الحدث المتيـ بارتكاب جرائـ إرىابية أيضا لدل الجية القضائية ذات االختصاص اإلقميمي 
 31-93مف ؽ.ا.ج المعدلة بمكجب األمر  2مكرر 13المكسع المنصكص عمييا في المادة 

جراءات الجزائية كالتي أنشأت قطبا ـ المتضمف تعديؿ قانكف اإل9393أكت  03المؤرخ في 
( مف ؽ. ا. ج كمنيا 9الفقرة04متخصصا جديدا يعنى بالجرائـ المنصكص عمييا في المادة )

الجرائـ اإلرىابية، بحيث يقـك ككيؿ الجميكرية المختص إقميميا بنفس اإلجراءات المشار إلييا سمفا 
 .29-22( مف القانكف 39بنص المادة )

 كيمة المحكمة وأثرىا عمى الحكم. الفرع الثاني: تش
كتتشكؿ محكمة الجنايات المختصة عند الفصؿ في الجنايات المتعمقة باإلرىاب مف القضاة 

( مف ؽ.ا.ج، نظرا 0الفقرة 925المحترفيف فقط دكف المحمفيف األربعة طبقا لما نصت عميو المادة )
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ضاء الكياف اإلرىابي في ارتكاب لما ىذا النكع مف الجرائـ مف خصكصية نابعة مف احترافية أع
الجرائـ كخبرتيـ المتراكمة في التعامؿ مع القضاء، إضافة إلى إمكانية تأثر المحمفيف غير 
المحترفيف الذيف لـ يحظكا بتككيف عالي سمبا بالتغطية اإلعالمية أك االجتماعية لمكقائع، أك إمكانية 

ف أف يصدر عف اإلرىابييف المتيميف اتجاىيـ تأثرىـ بالتيديدات كالتخكيؼ بالثأر منيـ الذم يمك
باعتبار أنيـ ال يستفيدكف مف نفس درجة الحماية القانكنية الممنكحة لمقاضي المحترؼ لغرض 
دفعيـ لتبرئتيـ أك إيقاع عقكبات مخففة عنيـ، مما يفتح المجاؿ إلى احتماؿ تكسع كقكع "الخطأ 

ات مف طبيعتيا جعؿ المحمفيف يطمعكف عمى القضائي"، كما يمكف أف تعرض أدلة خالؿ المحاكم
أحد أسرار الدفاع الكطني كىـ غير مخكلكف بذلؾ، كما يمكف لممحمفيف االطالع عمى مصادر 

حياة المتعاكنيف كالمتسربيف التابعيف ألجيزة عمى المعمكمة األمنية مما يشكؿ خطرا مباشرا 
برات دكلة أخرل ال تريد أف يذكر المخابرات، كما يمكف أف يككف مصدر المعمكمات أجيزة مخا

اسميا خالؿ المحاكمات خكفا مف انتقاـ اذرع الكياف اإلرىابي، كما أف الطابع السياسي لمحاكمات 
اإلرىاب يجعؿ مف خمفية مكاقؼ المحمؼ السياسية كالدينية كالثقافية سببا لمتعاطؼ أك االنتقاـ مف 

 المتيـ مما يمكف معو التأثير عمى الحكـ.   
( مف ؽ.ا.ج كينبو المحكـك عميو بأف 020در المحكمة االبتدائية حكميا طبقا لنص المادة )كتص

فصؿ أياـ كاممة منذ اليـك المكالي لمنطؽ بالحكـ لمطعف فيو باالستئناؼ، كفي حالة ال 23لو مدة 
منذ  أياـ كاممة 5ستئنافية ينبو الرئيس المحكـك عميو بأف لو مدة عمى مستكل محكمة الجنايات اال

اليـك المكالي لمنطؽ بالحكـ لمطعف فيو بالنقض أماـ المحكمة العميا، عمى أف يتضمف الحكـ 
الجنائي اإلشارة إلى جميع اإلجراءات الشكمية المقررة قانكنا كيشتمؿ فضال عف ذلؾ عمى العناصر 

 ( مف ؽ.ا.ج.021المحددة بنص المادة )
عف حضكر جمسة محاكمتو رغـ تبميغو قانكنا بتاريخ  كفي حالة تخمؼ المتيـ المتابع بجناية إرىابية

انعقادىا، فانو يحاكـ غيابيا مف طرؼ المحكمة عمى أف يبقى أمر القبض الصادر عف قاضي 
التحقيؽ أك مف رئيس المحكمة خالؿ اإلجراءات التحضيرية سارم المفعكؿ إلى حيف الفصؿ في 

المحكمة تصدر أمرا بالقبض عمى المتيـ المعارضة إف كقعت كفي حالة عدـ كجكد أمر بالقبض ف
( مف ؽ.ا ج حؽ تسجيؿ طعف في 092( مف ؽ.ا.ج، كجعمت المادة )025تبعا لنص المادة )

ستئنافية محصكرا في شخص المحكـك أك االالحكـ الغيابي سكاء الصادر عف المحكمة االبتدائية 
 عميو فقط في حالة صدكر أمر بالقبض عميو.

ى أف نظاـ األسئمة المعتمد في المحاكمات الجنائية لممتيميف باإلرىاب يعاني ىذا كتجدر اإلشارة إل
مف إختالالت جكىرية تمس مباشرة بمبادئ المحاكمة المنصفة، كبالخصكص عرض األدلة 
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األحادم مقابؿ تكزيع األدكار داخؿ الكياف اإلرىابي، خصكصا مع مالحظة كثرة محاكمة العناصر 
كر بعض المتيميف المنخرطيف أك المنتميف مف أصحاب المياـ البسيطة اإلرىابية غيابيا أك بحض

كاألدكار اليامشية في التنظيـ كمحاكمتيـ دكف حضكر أمراء التنظيـ كقادتو مما يدفع القضاة إلى 
إغفاؿ كجكد نظاـ التسمسؿ اليرمي في القيادة كالسيطرة، مما ال يمكف معو ضماف تناسب لمعقكبة 

ح األسئمة بشكؿ مباشر في مكاجية األعباء المستقاة مف أمر اإلحالة اعتمادا عمى صيغ طر 
الجماعي ككقائع المحاكمة "الجزئية" مما يجعؿ مف إيقاع العقاب يككف بشكؿ تكزيعي كبالخصكص 
في ظؿ عدـ كجكد ضحايا أك مدعيف بالحقكؽ المدنية خالؿ أطكار المحاكمة مما يؤثر رأسا عمى 

عكل، كأحسف دليؿ عمى ذلؾ تيـ عرقمة حركة المركر أك حرية التنقؿ في التقيد بعينية كشخصية الد
الطريؽ كالتجمير أك االعتصاـ في الساحات العمكمية كنبش كتدنيس القبكر كعرقمة حرية ممارسة 
العبادة كاالعتداء باستعماؿ المكاد البيكلكجية كالنككية كالكيميائية كالمشعة، الف مركز الضحية 

فعاؿ اإلرىابية مف حيث الزماف كالمكاف كالظركؼ مما يفتح الباب كاسعا لمكقائع يسمح بمكازنة األ
 المستقمة، كيجعؿ مف طرح األسئمة نظاما غير مجدم كغير منتج مطمقا.     

 المطمب الثالث: تقادم الدعوى وانقضاء العقوبة في الجرائم اإلرىابية. 
المحددة طبقنا  فترةال يتقـك بمض ياالدعاكل الجنائية أنفي مكاد انقضاء العامة  الفقيية إف القاعدة

الجريمة  ارتكابمف كقت  الزمف المحسكب بالسنة الميالديةمركر ب أملقانكف اإلجراءات الجزائية، 
 سكاء جنحة أك جناية  المرتكب الجـرطبيعة حسب ب ألخر إجراء أتخذ فييا يمنذ اليـك التالأك 

، غير قابؿ لمطعف فيو ينيائ يلـ يصدر فييا بعد حكـ جنائأم  لمجانيأية محاكمة أك مخالفة قبؿ 
تتخذ النيابة العامة  أفىك مضى مدة معينة يحددىا القانكف بحسب طبيعة الجريمة دكف كاختصارا 

 .إجراءات رفع الدعكل كمباشرة الدعكل الجنائية ضد المتيـ مف تاريخ كقكعيا الضحية أك
فترة زمنية محددة مف تاريخ  يمضفيقصد بيا  سقكط العقكبة ة أككفيما يتعمؽ بانقضاء العقكب

أكاف مف حيث  كيختمؼ األمر ،المحكـك عميوالشخص المداف أك النطؽ بالحكـ دكف تنفيذه عمى 
درجتو األكلى  يحكـ سكاء فالبعد صدكر  يالحكـ حضكريا أك غيابينا حسب آخر درجات التقاض

الدعكل صدر فيو في  أتخذ يآخر إجراء قانكن بعيف االعتبارأخذا االستئناؼ أك النقض، في أك 
 خارج البالد المتيـ يستمـز أال يككفيضاؼ شرط آخر لمقاعدة العامة ىك أنو حكـ كعقكبة لممتيـ ك 

كىك ما غفؿ عنو المشرع الجزائي الجزائرم كبالخصكص في الجرائـ المرتبطة باإلرىاب غير 
 .رىابالمنصكص عمييا في قانكف مكافحة اإل

( منو عمى أف الدعكل العمكمية 4ينص قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم بمكجب المادة )ىذا ك 
سنكات كاممة تسرم مف يـك كقكع اقتراؼ الجريمة إذا لـ  23في مكاد الجنايات تتقادـ بانقضاء 
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الدعكل العمكمية في يتخذ في تمؾ الفترة أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ أك المتابعة، كما تتقادـ 
مكاد الجنح بمركر ثالث سنكات كاممة، إال أف المشرع الجزائي استدرؾ الكضع بمكجب القانكف 

ـ المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية، كاستثنى 9331نكفمبر  23المؤرخ في  31-21
( مكرر إلى ؽ.ا.ج 5الجرائـ اإلرىابية كالتخريبية مف القاعدة العامة بحيث أضاؼ أحكاـ المادة )

كبمكجبيا أصبحت الدعكل العمكمية ال تنقضي بالتقادـ في الجنايات كالجنح المكصكفة بأفعاؿ 
إرىابية كتخريبية، كما ال تتقادـ الدعكل المدنية لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الناجـ عف 

ىي كذلؾ بمكجب مكرر( مف ؽ.ا.ج المضافة  329الجنايات كالجنح اإلرىابية، كما نصت المادة )
سالؼ الذكر7 عمى أنو ال تتقادـ العقكبات المحكـك بيا في الجنايات كالجنح  21-31القانكف 

 المكصكفة بأفعاؿ إرىابية كتخريبية.
( مف ؽ.ا.ج الشخص المعنكم كذلؾ في حالة ارتكابو 329مكرر( ك) 5كيشمؿ نص المادتيف )

إال أف العقكبات المدنية التي صدرت  لجريمة معاقب عمييا بمكجب قانكف مكافحة اإلرىاب،
المقضي بو بصفة نيائية كفؽ قكاعد التقادـ المدني  الشيءبمقتضى أحكاـ جزائية كاكتسبت قكة 

 تتقادـ رغـ ذلؾ. 
كىذه الترتيبات القانكنية شرعت نظرا لككف أف الجرائـ اإلرىابية مستمرة كممتدة  كليست آنية، 

اؿ ممتد كغير مؤقت، كاقترنت كتقاطعت كتحالفت مع كخرجت مف نطاؽ زمني محدكد إلى مج
أشكاؿ أخرل مف الجرائـ مثؿ الجريمة المنظمة7 كالتيريب كالمتاجرة في المخدرات كاألسمحة كالبشر 
كاليجرة غير الشرعية، كاالعتداء عمى أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ككؿ الجرائـ االليكتركنية 

بحيث أمكف اكتشاؼ كقكع سابؽ لجرائـ إرىابية خطيرة كالقتؿ كجرائـ االعتداء عمى األمكاؿ، 
كاإلبادة الجماعية )القبكر الجماعية(، كالتيجير الجماعي كاالستعباد كالرؽ لـ تكتشؼ حينيا كظمت 
طي الكتماف، مما يشكؿ تيديدا كمساسا خطيرا بالحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية، كأصبحت 

ـ 9331كالدكلة كىك ما جعؿ المشرع يتدارؾ ىذا الخمؿ سنة  تعمؿ عمى تقكيض أسس المجتمع
بحظر إمكانية أف يستفيد اإلرىابي مف القكاعد اإلجرائية الخاصة بالتقادـ سكاء لممتابعة أك العقاب، 
كاف ال يستفيد المتيـ كذلؾ مف تأثير العتبة الزمنية أف تـ تصحيحيا بعد ذلؾ، إذ بحسب المشرع 

بالجرائـ اإلرىابية يجب أف يبقى يعاني مف أثار الجريمة، مركزا عمى أف جرائـ الجزائرم فاف المتيـ 
اإلرىاب تبرر استجابات محددة فيما يتعمؽ بعالقة الكقت مع ردع الجريمة، إال أف المخاكؼ تتأتى 
مف إمكانية نزعة المشرع التأثر بالدكافع السياسية الكامنة لحظر تقادـ المتابعة كالعقكبة في حؽ 

كبي الجرائـ اإلرىابية كىي غير مكصكفة كغير مكيفة، ما مف شانو المس بالحقكؽ المدنية مرت
 كالسياسية لمعارضي السمطة. 
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 اتمةــــــــــــــــــــــــــــالخ
يمثل اإلرىاب تيديًدا عالمًيا متواصال لحقوق اإلنسان ولمديمقراطية وسيادة القانون والسالم واألمن 
كما أنو يشكل ىجوًما عمى أىم قيم اإلنسانية المشتركة: الحق في الحياة وفي العيش في سالم 

نكار ساخر وحرية وكرامة، فجرائم اإلرىاب المتعمدة من إبادة عشوائية واستعباد لممدنيين ىو إ
الحترام قدسية الحياة، فاإلرىاب حتى في ظل عدم وجود تعريف لو يبقى ىدفو الرئيسي تقويض 
أسس الدولة المدنية الحديثة والحمول محميا بفرض نمط مشوه ومختزل من أشكال التسمط التي 

 تجعل من حقوق اإلنسان وحرياتو مجرد منحة وفضل. 
ألمن الشخصي، كما تنص عميو المواثيق والعيود الدولية فمكل فرد الحق في الحياة والحرية وا

والدساتير الوطنية وال يمكن تبرير جرائم اإلرىاب بأي حال من األحوال باعتبارات ذات طبيعة 
سياسية أو فمسفية أو دينية أو ذات طبيعة مماثمة. فاإلرىاب يعني الشمولية إذ أن كل من يقتل 

َمن َقَتَل َنْفًسا »فيو يتبع أيديولوجية شمولّية مصداقا لقولو تعالى مواطًنا بريًئا من أجل فرض آرائو 
  «اَس َجِميًعاِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّ 

إلنسان وألول مرة في تاريخ اإلنسانية التزم ، فمنذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق ا(23)المائدة،
المجتمع الدولي باحترام حقوق اإلنسان، وقد التزمت الدول ومنيا الجزائر غداة استقالليا منذ ذلك 
الحين باحترام الحقوق والحريات عمى النحو المحدد في الشرعة الدولية والصكوك الدولية األخرى 

 توى الدولي أو القاري أو اإلقميمي أو الداخمي.التي تم تبنييا تباعا، سواء عمى المس
ونظًرا لمتطور العممي والتقني المذىل والمتسارع وأثره المباشر عمى نمط العيش والحياة بين الشعوب 

المشروع اإلرىابي  اغتنمواألمم مما سمح بتوسع التبادل والتواصل والتنقل في جميع أنحاء العالم، 
ة بعًدا دولًيا فعميا فحاولت الدول المييمنة استدراجو والسيطرة عميو المتربص الفرصة وأعطى الجريم

عادة توجييو بما يخدم مصالحيا ويبقي ويعزز من سيطرتيا مع الموارد والمنافع بإبقاء الشعوب  وا 
ذكاء الشعور لدييا بأنيا حتمية وأن المشكمة تكمن فييا، بالرغم أنو من  األخرى في دائرة الفوضى وا 

الدول بشكل متزايد منع الجرائم اإلرىابية والتعاون عمى تقديم األشخاص الذين ُيشتبو  مصمحة جميع
في ارتكابيم جرائم خطيرة لمغاية ويشتبو كذلك في أنيم تصرفوا من الخارج أو من فعموا ذلك وىربوا 

يخططون وعمى العكس من ذلك فإن إنشاء مالذات آمنة لممجرمين الذين  إلى الخارج إلى العدالة،
ومع ذلك فإن ىذا  لجرائم إرىابية أو المشتبو في ارتكابيم ليا سيقوض من المجيود العالمي إال أنو

ال يعني أنو في غمار خوض الحرب ضد اإلرىاب يجب أن نقنن قمع الحقوق والحريات وعرقمة 
حقوق  أدوات الحماية التي تضمن احتراميا فمسوء الحظ وباسم األمن فضمت السمطة العامة قمع

اإلنسان وحرياتو )فرض مجتمع المراقبة، استدعاء الجيش، فرض حاالت االستثناء، الحصار، 
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دخال مفيوم "العدو" إليو بدال من مفيوم "المذنب"،  الطوارئ ...إلخ( مع عسكرة القانون الجنائي وا 
ي في واعتماد أساليب جديدة لمتحقيق المتقدم من خالل تطويع عمم النفس والسموك الالإنسان

ولم تكن الجزائر مستثناة من المسؤولية في ىذا التطور فباعيا طويل وخبرتيا  استخالص المعمومة،
عالمية في المجال، إال أنيا عرفت بفضل الوعي الجمعي المستمد من منظومة القيم الخالصة 
ن كان ذلك  لمشعب الجزائري كيف توازن بين اإلصرار عمى الحرية ومتطمبات األمن حتى وا 

دستورية و تتغمب عمى حرب اإلرىاب الموجو ضدىا. ونجحت الجزائر بعد  -استعمال قواعد سموب
عشرية كاممة من اإلبادة والتدمير والمآسي والفظائع في تكييف و تطوير استجابة متكاممة لحماية 

لمحاكم حقوق اإلنسان وحرياتو فالمحاكم المدنية الوطنية تحاكم "العدو" و"المذنبين" وتم استبعاد ا
لغاء المحاكم الخاصة في ىذا الشأن، كما رتب القانون كيفيات التكفل بضحايا الجرائم  العسكرية وا 
اإلرىابية وتعويضيم وشمل األمر حتى عائالت األفراد المغرر بيم، وحمت الدولة محل األطراف 

ى مسوغات المدنية في محاكمات اإلرىابيين واستبعدت المحمفين من تشكيمة المحاكمة بناء عم
قانونية موضوعية واجتماعية متجذرة في الوعي المجتمعي كما أرست قوانين الوئام والسمم 

 والمصالحة أسس السمم االجتماعي والتخمي عن العنف والعودة إلى المجتمع.
( المتعمق باألمن 43ومن خالل الضمانات الدستورية الواردة في آخر تعديل وبالخصوص البند ) 

خمت منو الكتمة الدستورية الوطنية سابقا، يتكرس شرط الشرعية الممزم في ضرورة  القانوني الذي
احترام المشرع الوطني والجزائي عمى الخصوص إلمالءات الدستور والعيود والمواثيق الدولية عند 
سنو لمتشريعات المتعمقة بمكافحة اإلرىاب وكذلك إلزام صانع القرار التنفيذي االستثنائي بموجبات 

نتقال من دستور السمم إلى دستور الطوارئ ومنيا شروط احترام حقوق اإلنسان وحرياتو اال
 الجوىرية.

ويمزم الدستور الدولة من جية أخرى بضمان األمن والممتمكات وبمكافحة اإلرىاب ولكن ينبغي  
عمى  فاإلرىاب  الذي يمثل في حد ذاتو ىجوماً عند القيام بذلك أن تراعي حماية حقوق اإلنسان، 

حقوق اإلنسان يقع عمى عاتق السمطة العامة التزام بمحاربتو وىي في الواقع معادلة معقدة وخطيرة 
تصعب معالجتيا، ومع ذلك  عند الرد عمى اإلرىاب يجب في كل الظروف عمى الحكومة 
الديمقراطية حماية حقوق اإلنسان بشكل كامل لتعزيز سيادة القانون وتحقيق األمن طويل األجل 

 .ن انتياكات حقوق اإلنسان غالًبا ما تزرع بذور األعمال اإلرىابية المستقبميةأل
يقع عمى عاتق الدولة التزام قانوني دولي وداخمي لضمان تمتع كل فرد يخضع لواليتيا ومنو 

القضائية بالحقوق األساسية المتفق عمييا دولًيا، بما في ذلك وعمى وجو الخصوص الحرمان بشكل 
من حريتيم الشخصية وأن ال يتعرضوا لمتعذيب والمعاممة الالإنسانية والميينة، بما في غير قانوني 
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ذلك حظر التسميم أو الترحيل حيث يمكن أن يوجد خطر عمى حقوق الفرد، كما يوجد عمى وجو 
الخصوص واجب إيجابي لمتحقيق فيو ادعاءات انتياك الحقوق والحريات من طرف األفراد والرعايا 

نب منيم، كما أنو يجب تفسير التشريع وتطبيقو دائما بطريقة تتفق مع التزامات احترام حتى األجا
 حقوق اإلنسان لألطراف. 

 النتائج: -أوال
في إطار استعراضنا لمضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان الواردة في التعديل الدستوري  -1

قانون واكتفاءه بالنص عمى م نالحظ إغفال المشرع الدستوري النص عمى مبدأ سيادة ال0202
 األمن القانوني والديمقراطي والتأكيد عمى مبدأ المساواة بين الجزائريين في الحقوق والواجبات. 

ال توجد حاجة إلى الموازنة بين حقوق المشرع الدستوري الجزائري خمص إلى إتباع منيج أنو  -3
نما يجب البحث عن إيجاد عالقة توازن ح رجة داخل حقوق اإلنسان نفسيا، لكن اإلنسان واألمن، وا 

 ىذا المنيج يشترط أن يكون القانون ىو الميزان وليس عنصرا تجب معايرتو. 
عطل المشرع الدستوري آلية إعادة التوازن إلى الحقوق والحريات مقابل ضرورات األمن وذلك  -2

بحرمان المحكمة الدستورية من تفسير التشريعات والنصوص القانونية التي تثير خالفا في 
 التطبيق، باستبعاد استشعار وسائط اتصال المحكمة بذلك. 

دة األمن القانوني وبالخصوص تحديد نطاق شرط أغفل المشرع الدستوري عند تضمينو لما -4
الضرورة النص عمى أن تقييد الحقوق والحريات والضمانات وتحديدىا يجب أال يمس النظام 
الديمقراطي األساسي السائد بين أطراف العقد االجتماعي بأي حال، وىذا األمر نابع أساسا من 

اطية لديو عمى المجال المؤسساتي ولم كون أن واضع الدستور أقتصر مفيوم الممارسة الديمقر 
يشمل شقيا الموضوعي المتعمق بعالمية القيم عمى مستوى العالقات والروابط بين مكونات 

 المجتمع. 
أغفل المشرع الجزائري في نص مادة األمن القانوني اإلشارة إلى مبدأ سقوط  الحقوق  -5

يمقراطي األساسي أو لتقويض أركانو عمى والحريات الجوىرية عند إساءة استعماليا ضد النظام الد
 أن تختص المحكمة الدستورية حصرا بتقدير صالحية ومدى اإلسقاط.   

أغفل المشرع الدستوري عند صياغتو لنص مادة األمن القانوني اإلشارة إلى أن تقييد الحقوق  -6
لعضوية لضمان والحريات والضمانات ال يمكن أن يكون إال بموجب قانون من مرتبة القوانين ا

التوازي في األشكال مع مقتضيات إصدار القوانين العضوية الخاصة بالحاالت االستثنائية، كما 
أغفل كذلك إمكانية تقييد الحقوق والحريات لسبب قانوني موجب في ظل إعالن حالة الحرب 

 )توقيف العمل بالدستور مدة حالة الحرب(.
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ضعو مادة األمن القانوني شرط ضرورة سريان القانون أسقط المشرع الدستوري الجزائري عند و  -7
المقيد لحقوق اإلنسان وحرياتو في نفس وقت تطبيق التقييد، أي أنيا ال يمكن أن تكون ذات أثر 

 رجعي حماية لمبدأ الشرعية.  
خمو دستور الطوارئ الجزائري من اإلشارة إلى أن الخطر الداىم أو الوشيك يجب أن يشكل  -8

لألسس الديمقراطية الحاكمة في البالد يجعل من نصوصو تحت وطأة احتمال التفسير  ظرفا ميددا
السياسي لمظروف االستثنائية، ويجعل مشروعية إعالن إحدى الحاالت االستثنائية محل شكوك 

 محمية ودولية.
محاربة االرىاب حق من حقوق اإلنسان وىو في نفس الوقت حماية لمحق في الحياة الذي  -9

 من الحقوق الجوىرية والسامية لإلنسان. يعتبر
عدم إصدار القانون العضوي المنضم لحاالت الحصار والطوارئ أو إغفال إصداره منذ  -11

 م يبين مقاومة السمطة السياسية االنصياع لمبدأ سيادة القانون.6991
وسيرىا وكذا عدم إصدار القانون العضوي المحدد لتشكيمة المحكمة العميا لمدولة وتنظيميا  -11

اإلجراءات المطبقة أماميا، يكرس االضطراب وعدم االستقرار المؤسساتي الناتج عن الممارسات 
 السمطوية خارج األطر الشفافة والقانونية.

أغفل المشرع الدستوري اإلشارة إلى أن مركز األشخاص االعتبارية القانونية يجب أن يكون  -13
 ( من الدستور0الفقرة 43عمييا بموجب المادة )مشموال ىو أيضا بالضمانات المنصوص 

أغفل المشرع الدستوري النص عمى وجوب تنظيم طبيعة العالقة بين السمطة التنفيذية  -12
ومؤسساتيا العسكرية واألمنية وذلك بضرورة اإلسراع بإصدار تشريعات األمن الوطني أو القوانين 

واالختصاصات عند حمول آجال انتقال  المنظمة لمدفاع واألمن وىذا لغرض ضبط الصالحيات
 السمطة وكذا عند تسيير حاالت األزمات والطوارئ.

أغفل المشرع الدستوري عند أحالتو عمى القانون تحديد شروط فقدان أو التجريد من الجنسية  -14
 الجزائرية بأن ال يسري ذلك في حالة أن يصبح المعني بسبب اإلجراء مباشرة من عديمي الجنسية.

( من الدستور غير دقيقة وتحتمل التفسير عمى  أكثر من وجو 32صياغة المادة ) -15
وبالخصوص إجراءات تسميم أو طمب تسميم اإلرىابيين الجزائريين أو األجانب أو عديمي الجنسية 
وبالذات في حالة المطالبة بيم من طرف محاكم دولية، أو في حاالت إصدار قرارات إنياء اإلقامة 

 ضفاء الرقابة المستقمة عمييا. وكيفيات إ
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م ضمانة حق الدفاع الفردي أو عن طريق 0202أسقط المشرع الدستوري من تعديل  -16
الجمعية عن الحقوق األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مما يعد انتكاسة وتراجع 

 م. 6991عن ما نصت عميو الدساتير السابقة وباألخص دستور 
الدستوري الجزائري ومنذ وضعو ألول دستور وىو يتحاشى صراحة النص عمى  المشرع -17

ضمان حماية األفراد من المواطنين أو المقيمين عمى حد سواء من قيام رجال إنفاذ القانون بإجراء 
التفتيش الجسدي أو تفتيش أمالكيم المنقولة في غير حاالت التمبس، أي النص صراحة ودون أيو 

 إجراء التفتيش الجسدي لمجرد االشتباه أو االحتراز أو الوقاية لألشخاص مواربة عمى حظر 
 أو المركبات أو المقتنيات إال بأمر مكتوب صادر عن السمطة القضائية.

أغفل المشرع الدستوري اإلشارة إلى حرمة انتياك المسكن بواسطة استعمال الوسائل التقنية  -18
لمتنصت والتجسس عمى األحاديث والمكالمات وعمى ما يجري بداخل المسكن، واكتفى فقط بالنص 
عمى حظر التفتيش، كما تجدر اإلشارة إلى وجوب أن يخضع استعمال الوسائل التقنية لمتجسس 

 ساكن لرقابة الشرعية القضائية المستقمة عن النيابة العامة. عمى الم
قيد المشرع الدستوري حرية االجتماع بشرط ممارستيا بمجرد التصريح بيا والحال أن  -19

( سمبية فيي تقيد ىذا الحق الذي يعد من الحقوق الجوىرية المطمقة 0الفقرة 30صياغة المادة )
المسبق أو الحصول عمى إذن من  غلطمب تصريح أو اإلبال المجتمعون لإلنسان وال يحتاج فييا

السمطة العامة، بينما كان عميو تقييد ممارسة ىذا الحق في حالة ما إذا كان التجمع يجري في 
 األماكن العامة. 

 اتساق قوانين محاربة اإلرهاب مع الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان.فيما يتعمق ب -ثانيا
إن البيئة المحيطة بموضوع اإلرىاب ميدت الطريق إلضفاء الشرعية الفعمية عمى القواعد  -1

والممارسات التي لم يتم إضفاء الشرعية عمييا رسمًيا بعد من قبل القانون كإرساء "مجتمع المراقبة"، 
أن اإلرىابي  ااتخاذىُتظير القوانين الجنائية الموضوعة وتعديالتيا وكذا اإلجراءات التي تم ويتم  إذ

ال يعتبر كأي مجرم آخر في نظر القانون، بحيث أرسى ىذا النيج أرضية لتشكيل القانون الجنائي 
"لمعدو" من خالل عسكرة قانون العقوبات أين ال يكون العدو محدًدا بوضوح أو ال يمكن تحديده 

تبار أن كل من بوضوح، فإذا لم تكن ىناك معايير واضحة لتحديد ىوية "العدو" فيناك خطر اع
يقف ضد مصالح الدولة فيو "عدو" ليشمل األمر حتى معارضي الحكومة، وسيؤدي ىذا الوضع 

 إلى تقسيم أفراد المجتمع إلى "صديق" و "عدو" باسم األمن. 
األداة األكثر مالئمة في تقييد الحقوق والحريات الدستورية في دولة ديمقراطية ىي قانونيا  -3

الجنائي وليست في دستورىا لمطوارئ، وبالتالي يجب عمى المشرع توخي أقصى درجات الحذر 
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لالمتثال لمقواعد اإلجرائية المصممة لضمان تمتع الفرد الذي توجو ضده ىذه األداة بإجراءات 
ة قابمة لممراجعة، وأن يكون حريًصا عمى االمتناع عن توسيع نطاق تطبيق تشريع محاربة منصف

اإلرىاب عمى العممية الجنائية ككل بالرغم من كون أن الضرر الذي تسببو الجرائم اإلرىابية لألمن 
 خرى.الوطني والسالمة العامة ونسيج الحياة االجتماعية ىو أكثر تدميرا من الجرائم الجنائية األ

التوسع الفضفاض وغير المبرر في تجريم األفعال الموصوفة المشرع الجزائي منيج  استخدم -2
باإلرىابية مستغال في ذلك غموض تعريف مصطمح "اإلرىاب" مستعمال في ذلك مصطمحات 
 تتصف بالعمومية وانعدام الدقة تاركا أمر تفسيرىا لتقدير رجال إنفاذ القانون، مما يتنافى مع طبيعة

 التشريعات الجنائية التي تتسم باالنضباط.
تشكل الحاالت االستثنائية تحدًيا مزدوًجا لمديمقراطية فمن ناحية يجب أن تحمي الدولة األفراد  -4

وتضمن أمنيم وليذا الغرض يجب عمييا تقييد حرياتيم وحقوقيم، و من جانب آخر يجب عمى 
 حرية والعدالة في سبيل حماية األمن.الديمقراطية أن تحمي نفسيا من التضحية بقيم ال

يميل األفراد عموما إلى إعطاء أىمية  اإلرىابفي أوقات األزمات األمنية ومنيا انتشار  -5
من  مضاعفة لممصمحة الجماعية في األمن أكثر من تمتعيم بالحقوق الفردية، وىي الوضعية التي 

اط في انتياكات غير ضرورية ومدمرة وال المرجح أن تستغميا السمطة التشريعية لمشروع في االنخر 
رجعة فييا لحقوق األفراد، وبالتالي يجب الحرص عمى عدم سن قوانين تجعل من الفرد وسيمة وليس 

 .غاية لتحقيق اليدف األمني
ضرورة التعجيل بإصدار قانون األمن الوطني وقانون الدفاع الوطني لتحديد طبيعة العالقة بين  -6

اختصاصات وصالحيات السمطة التنفيذية ووزارة الدفاع الوطني وباقي وكاالت المجتمع األمني 
والمخابراتي وبالخصوص وضع الضمانات القانونية الكافية والواضحة لحماية عمالء الدولة من 

 لتوظيف السياسي لنشاطيم من قبل النظام السياسي أو السمطة السياسية. ا
عاجال انتزاع سمطة إصدار أوامر اإليداع بالحبس المؤقت أو الخضوع إلجراءات الرقابة  -7

القضائية وتحديد اإلقامة  أو سحب وثائق السفر من والية قاضي التحقيق وتحويميا إلى قضاء 
خطيرة جدا عمى الحقوق والحريات الجوىرية والتي ال يمكن أن تحصر الحكم باعتبارىا صالحيات 

نما يجب توزيعيا عمى جيات قضائية أخرى  في جية قضاء التحقيق وسمطة االتيام لوحدىا وا 
إلضفاء الرقابة والمصداقية، في انتظار استيعاب ضرورة إلغاء قضاء التحقيق بشكمو الحالي 

اة المستشارين لبسط رقابة عمى مدخالت التحقيق قبل اتصال واالستعاضة عنو بنظام انتداب القض
 قاضي التحقيق بالممف القضائي.  
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إلغاء نمط األسئمة في المحاكمات الجنائية لممتيمين بارتكاب جرائم إرىابية ألنو ال يخضع  -8
 لتدقيق قضائي موضوعي محايد أو فحص قضائي مسبق مختص.

انون العقوبات المتضمن إحداث القائمة الوطنية المتعمق بتعديل ق 20-06إن األمر  -9
لألشخاص والكيانات اإلرىابية نظم النطاق الزمني الممتد من مجرد االشتباه في األشخاص 
والكيانات اإلرىابية بناء عمى تحريات أولية إلى غاية صدور قرار من لجنة التصنيف بالشطب في 

 اإلرىاباإلدانة أو بالبراءة بموجب قانون محاربة حالة قبول الطمب، أو بإصدار الحكم أو القرار ب
من جية القضاء، وىو ما يعني عمميا أن معايير وضوابط ىذا األمر تتعمق بالظرفية الزمنية 
واالحتمالية القصوى ما يمس بمبادئ الضرورة واليقين في التشريع الجزائي، إذ أن قرار المجنة 

صدر عن الحكم القضائي، كما أن القرار باإلدراج الوطنية قد يتعدى في جسامة آثاره ما قد ي
يساوي في أثاره المعنوية بين األشخاص المدانين نيائيا من طرف القضاء بارتكاب أفعال إرىابية 

   وبين األشخاص المدرجين مؤقتا في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية. 
رينة البراءة وكذلك الحق في ضمان خرق المشرع الجزائي ضمانة الحق في الدفاع وتكريس ق -11

معايير المحاكمة المنصفة )العادلة( وجممة الحقوق المدنية والسياسية الجوىرية عند وضعو لنص 
من قانون العقوبات، إذ رتب أثارا تعسفية نتيجة التسجيل في القائمة الوطنية  63مكرر 08المادة 

ألموال وحظر النشاط والمنع من السفر لألشخاص والكيانات اإلرىابية وذلك بحجز أو تجميد ا
وضع الشخص تحت  وغيرىا من التدابير التقييدية )الترشح واالنتخاب والتمثيل( وىذا بمجرد

 إجراءات التحري األولية أو المتابعة الجزائية التي تفترض فييا أصال قرينة البراءة.
أغفل المشرع الجزائي النص عمى حقوق التعويض واالنتصاف لمشخص أو الكيان المسجل  -11

أو شطبو بقرار أو بصدور حكم في القائمة الوطنية الذي يثبت فيما بعد عدم صدقية االشتباه فيو 
تو، كما لم يشر األمر إلى وضعية األموال المحجوزة أو المجمدة وحرمان مالكييا من عوائد ءببرا
 رىا بطريقة تعسفية. تسيي
  التوصيات: -ثالثا

يتعين عمى المشرع أن يمتزم بإمالءات القواعد الدستورية الممزمة في مجال الحقوق والحريات وذلك 
 :لمضمانات واإلجراءات التالية اإلرىاببأن يخضع قوانين محاربة 

لسوابق القضائية الدولية مراعاة أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان وكل العيود والمواثيق وا -1
أو تعديل السابقة  اإلرىابالناظمة لمحريات والممزمة لمدولة عند وضع تشريعات جديدة لمحاربة 

منيا، عمى أن تقدم الجية المبادرة بالمشروع أو باالقتراح الئحة مسببة تعرض عمى الكافة تضمنيا 
 ة.مبررات ودوافع وأغراض التشريع تحت رقابة المحكمة الدستوري
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يجدر األخذ بعين نظام التوازن بين األمن والحرية في كل األوقات بالرغم من أن كل حقبة  -3
سعت إلى تكييف تمك التوازنات مع الواقع المتغير، فالتكنولوجيا اليوم توفر إمكانيات متعددة تمكن 

المناسب الدولة من تكوين صورة مفصمة وشاممة عن حياة المواطنين والمقيمين، ومنو فمن غير 
م الوضع الحالي، والتي من شأنيا أن تمنع ءال تال التمسك بضوابط وتوازنات من حقبة أخرى

الجيات األمنية من االستفادة من االبتكارات التكنولوجية عمى أساس الضرر الجسيم الذي يمحق 
السماح بحقوق وحريات الفرد، إنما عمى الدولة أن تكون مخمصة لقيم الديمقراطية بحيث ال يمكن 

باالستخدام غير المقيد ليذه التقنيات حتى لو كانت لدييا القدرة عمى المساعدة في منع األعمال 
 .اإلرىابية

أن ال تتوخى الدولة سياسة جنائية تعتمد عمى مبدأ أن كل الوسائل ليا ما يبررىا باعتبار أن  -2
تشريعي لمدولة يمزميا بأن تتقيد بالقيم كل األساليب التي يتبناىا أعداؤىا مفتوحة أماميا، فااللتزام ال

الديمقراطية ويجنبيا االنتقاد المحمي والدولي ألن الوصول إلى الديمقراطية ىو األفضل دائما من 
 .حيث أن حماية سيادة القانون واالعتراف بحقوق وحريات األفراد عنصران ميمان في مفيوم األمن

بمبدأ سيادة القانون داخل الدولة ومؤسساتيا وأن عمى السمطة السياسية التعجيل باالعتراف  -4
 يكون ىذا المبدأ مرجعيا في تنظيم العالقات والروابط بين الشعب ومؤسساتو الدستورية. 

بضمان اتساق  توسيع صالحيات القضاء والدستوري منو عمى الخصوص بحيث يتكفل -5
اإلنسان، ويتعين عمى المحاكم عند وانسجام القانون الداخمي مع معايير القانون الدولي لحقوق 

قياميا بأعماليا في الظروف العادية أو االستثنائية أن تحتكم إلى اآلليات القانونية الممزمة في 
سيما في: لتمسك بصالحياتيا واختصاصاتيا الالمحاكمة المنصفة وأن تكون أكثر عدوانية في ا

ان بما يسمح بالحفاظ عمى األمن العام وفي تفسير القانون وتطبيق المعايير العالمية لحقوق اإلنس
 نفس الوقت حماية حريات األفراد من التعسف.

وضع قانون يعنى وقت السمم بإزالة كل اآلثار المترتبة عن القيود أو االنتياكات غير  -6
 الضرورية المقترفة ضد الحقوق والحريات الحاصمة وقت االستثناء.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أوال: المصادر:

 القرآف الكريـ -1
 الحديث النبوي الشريؼ -2
 مواثيق وعيود واتفاقيات دولية: -3
 المتحدة األمـميثاؽ  -1
 اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالف -2
 العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية -3
 العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية -4
 البروتوكوالت الممحقة -5
 اإلنسافاالتفاقيات الدولية لحقوؽ  -6
 االتفاقيات الدولية لمكافحة اإلرىاب -7
 األمفقرارات مجمس  -8
 قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة -9
 الكتمة الدستورية الوطنية: -4
 بياف أوؿ نوفمبر -1
 .1963دستور  -2
 .1976دستور  -3
 .1989دستور  -4
 .1996دستور  -5
 .2020التعديؿ الدستوري  -6
 قرارات وأراء المجمس الدستوري -5

 :القوانين -5

ـ المتضمف قانوف القضاء العسكري، الجريدة الرسمية ج ج د ش، 1964أوت  22المؤرخ في  242-64القانوف رقـ  (1
 .1964سبتمبر  29الصادرة بتاريخ  36العدد 

ـ يحدث الدفاع الشعبي ويحدد ميامو وتنظيمو، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 1987أوت  1المؤرخ في  16-87القانوف  (2
 .1987أوت  5، الصادرة في 24، سنة 32ش، عدد 

المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية  23-91القانوف  (3
 . 03-11والمتمـ باألمر  المعدؿ

ـ، المتضمف إلغاء مجمس أمف الدولة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، 1989أفريؿ  25المؤرخ في  06-89القانوف ( 4
 ـ.1989أفريؿ  26، الصادرة بتاريخ 26، سنة 17عدد 
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ـ، المتضمف الموافقة عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 1989أفريؿ  25المؤرخ في  08-89القانوف   (5
واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والبرتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد الدولي الخاص 

 .1989أفريؿ  26، الصادرة بتاريخ 26، سنة 17مية لػ ج ج د ش، عدد بالحقوؽ المدنية والسياسية، الجريدة الرس

ـ، المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 1989جويمية  5المؤرخ في  11-89القانوف  (6
 .1989جويمية  5، الصادرة بتاريخ 26، السنة 27ش، العدد 

ـ 1989أوت  7المؤرخ في  13-89ـ المتضمف تعديؿ القانوف 1991 أكتوبر 15المؤرخ في  17-91القانوف  (7
 .1991أكتوبر  16، الصادرة بتاريخ 28، السنة 48المتضمف نظاـ االنتخابات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ـ المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف 1991ديسمبر  6المؤرخ في  23-91القانوف ( 8
ديسمبر  7، الصادرة بتاريخ 28، السنة 63العمومي خارج الحاالت االستثنائية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

1991. 

، 46 ـ المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد13/07/1999المؤرخ في  08-99القانوف  (9
  ـ.13/07/1999، الصادرة في 36سنة 

، الصادرة بتاريخ 36، سنة 46المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، الجريدة الرسمية لػ ج ج دش، عدد  08-99القانوف ( 10
 .1999جويمية  13

المتضمف  1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2001جواف 26المؤرخ في  09-01القانوف  (11
 2001جواف 27، الصادرة بتاريخ 38، السنة 34ش، عدد قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 

نتاج 2003جويمية  19المؤرخ في  03-09القانوف  (12 ـ المتضمف قمع جرائـ مخالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث وا 
، الصادرة 40، سنة 43وتخزيف واستعماؿ األسمحة الكيميائية وتدمير تمؾ األسمحة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

 .2003جويمية  20بتاريخ 

ـ 1966جواف  8المؤرخ في  155-66ـ المعدؿ والمتمـ لألمر 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانوف  (13
نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 41، السنة 71المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

2004.  

األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيما، ـ المتعمؽ بالوقاية مف تبييض 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05القانوف رقـ  (14
 .2005فيفري  9، الصادرة بتاريخ 42، السنة 11الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

ـ يتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات 2009أوت  5المؤرخ في  04-09القانوف  (15
 .2009أوت  16، الصادرة بتاريخ 46، سنة 47ج ج د ش، عدد اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتيا، الجريدة الرسمية لػ

ـ والمتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2014فيفري  4المؤرخ في  01-14القانوف  (16
 .2014فيفري 16، الصادرة بتاريخ 51، السنة 7ج ج د ش، عدد  ػقانوف العقوبات، الجريدة الرسمية ل

ـ المتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2014فيفري 04المؤرخ في  01-14القانوف  (17
 .2014فيفري  16، الصادرة بتاريخ 51، السنة 07ج ج د ش، عدد  ػقانوف العقوبات، الجريدة الرسمية ل

 06-15يتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيما المعدؿ والمتمـ بالقانوف  01-05قانوف رقـ  (18
 .2015فبراير  15المؤرخ في 
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ـ المتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2016جواف 19المؤرخ في  02-16القانوف  (19
 .2016جواف  22، الصادرة بتاريخ 53، السنة 37ج ج د ش، عدد  ػية لقانوف العقوبات، الجريدة الرسم

ـ والمتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ، يتمـ األمر رقـ 2016جواف  19المؤرخ في  02-16قانوف رقـ  (20
 .2016جواف  22، الصادرة في 4قانوف العقوبات، راجع الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد

ـ 1971أفريؿ  22المؤرخ في   28-71ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2018جويمية  29المؤرخ في  14-18القانوف  (21
 .2018أوت  1، الصادرة بتاريخ 55، سنة 47المتضمف قانوف القضاء العسكري، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

الكراىية ومكافحتيما، الجريدة  ـ، المتعمؽ بالوقاية مف التمييز وخطاب2020أفريؿ  28المؤرخ في  05-20القانوف  (22
 .2020أفريؿ  24، الصادرة في 57، السنة 25الرسمية لػ ج ج دش ، عدد 

ـ المتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2020أفريؿ  28المؤرخ في  06-20القانوف  (23
 .2020أفريؿ  29، الصادرة بتاريخ 57السنة  25قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

 :التنظيمية المراسيم -6

 األوامر:-1

المتضمف إنشاء المجالس الجزائية الثورية، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش،  1964جانفي  7المؤرخ في  2-64األمر  (1
 .1964جانفي  8، الصادرة بتاريخ 3، سنة 3عدد 

 ـ المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ.1966جواف 8المؤرخ في  156-66األمر رقـ  (2

ـ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 1967جويمية  8التعبئة العامة، المؤرخ في  المتضمف إعالف 124-67األمر  (3
 ، السنة الرابعة.60

، المتضمف إنشاء مجمس قضاء ثوري، الجريدة الرسمية ج ج د ش، 1968نوفمبر  4المؤرخ في  609-68األمر رقـ  (4
 .1968نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  89العدد 

ـ المتضمف قانوف القضاء العسكري، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 1971أفريؿ  22المؤرخ في  28-71األمر  (5
 .1971ماي 11، الصادرة في 8، السنة 38

ـ المتضمف إنشاء مجمس أمف الدولة، الجريدة الرسمية ج ج د ش، عدد 1975جواف  17المؤرخ في  45-75األمر  (6
 .1975جويمية  4في ، الصادرة 12، السنة53

 .1984فيفري  13المؤرخ في  04-82المتضمف قانوف العقوبات بموجب القانوف  156-66األمر  (7

، سنة 11ـ، المتضمف تدابير الرحمة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 25/02/1995المؤرخ في  12-95األمر  (8
 .01/03/1995، الصادرة بتاريخ 32

 .155-66في قانوف اإلجراءات الجزائية  المتضمف 10-95األمر  (9

ـ والمتضمف 1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 1995فيفري  25المؤرخ في  11-95األمر  (10
 .1995مارس 1، الصادرة بتاريخ 32، السنة 11قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

، سنة 11ـ المتضمف تدابير الرحمة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 1995فيفري  25المؤرخ في  12-95أمر  (11
 .1995مارس  1، الصادرة بتاريخ 32
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ـ المتعمؽ بالعتاد الحربي واألسمحة والذخيرة، الجريدة الرسمية لػ ج ج 1997جانفي  21المؤرخ في  06-97األمر رقـ  (12
 .1997نفي جا 22، الصادرة بتاريخ 34، السنة 6د ش، العدد 

والمتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية، راجع الجريدة  2006أبريؿ سنة  27المؤرخ في  01-06األمر رقـ  (13
 .2006فيفري  28، الصادرة بتاريخ 34السنة  ،11الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

 ـ المتضمف رفع حالة الطوارئ.23/02/2011المؤرخ في  01-11األمر  (14
 المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية. 155-66ـ المتمـ لألمر 23/02/2011المؤرخ في  02-11األمر  (15 

ـ المتعمؽ 06/12/1991الصادر في  23-91ـ يعدؿ ويتمـ القانوف 23/02/2011المؤرخ في  03-11األمر  (16
 ثنائية.بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االست

والمتضمف  1966جواف  8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ ويتمـ األمر 2021جواف  8المؤرخ في  08-21األمر  (17
 .2021جواف 9، الصادرة بتاريخ 58، السنة 45قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

 المراسيم التشريعية: -2

ـ، يتضمف التنظيـ االستثنائي في المناطؽ المعمف عنيا منكوبة، 1980أكتوبر  13المؤرخ في  252-80المرسـو  (1
 .1980أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ 17، السنة 42الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

نوفمبر  3فؽ عميو في استفتاء ـ المتعمؽ بنشر التعديؿ الدستوري الموا1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88المرسـو  (2
 .1988نوفمبر  5، الصادرة بتاريخ 25، سنة 45، الجريدة الرسمية لج ج د ش، عدد 1988

ـ، المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب، الجريدة الرسمية لػ ج 1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92المرسـو التشريعي  (3
 .05-93المعدؿ والمتمـ بالمرسـو  ،1992أكتوبر  1الصادرة بتاريخ  70ج د ش، عدد

ـ، الجريدة الرسمية لػ ج 1993ـ المتضمف قانوف المالية لسنة 1993جانفي  19المؤرخ في  01-93المرسـو التشريعي  (4
 .1993في نجا 20، الصادرة بتاريخ 30، السنة 04ج د ش، العدد 

تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج ـ المتضمف 1993جانفي  6المؤرخ في  02-93المرسـو التشريعي  (5
 .1993فيفري  7، الصادرة بتاريخ 30، السنة 8د ش، عدد 

 المراسيم الرئاسية: -3

ـ المتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف 1989ماي  16المؤرخ في  66-89المرسـو الرئاسي  (1
، الصادرة 26، السنة 20نسانية أو الميينة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د، عدد إالال ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو

 .1989ماي  17بتاريخ 

ـ المتضمف االنضماـ إلى اتفاقية مناىضة التعذيب 1989ماي  16المؤرخ في  66-89ممحؽ المرسـو الرئاسي  -(2
، 34، السنة 11الميينة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د، عدد وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 .1997فيفري  26الصادرة بتاريخ 

ـ، الجريدة الرسمية لػ ج ج 1991سبتمبر  22المتضمف تقرير حالة الحصار، المؤرخ في     -91المرسـو الرئاسي  (3
 .1991جواف  12، الصادرة بتاريخ 28، السنة 29د ش، عدد 

ـ يتضمف تعييف أعضاء حكومة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 1991جواف  5المؤرخ في  199-91 المرسـو الرئاسي( 4
 .1991جواف  18، الصادرة بتاريخ 28، سنة 30ش، عدد 
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المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب  03-92المتضمف إعالف حالة الطوارئ والمرسـو التشريعي  44-92المرسـو الرئاسي  (5
حاالت تعمؽ بمساىمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الالم 23-91والتخريب والقانوف 

 االستثنائية تعتبر مجتمعة.

ـ المتعمؽ بصالحيات المجمس االستشاري الوطني وطرؽ 1992فيفري  4المؤرخ في  39 -92المرسـو الرئاسي  (6
 .1992فيفري  9، الصادرة بتاريخ 29، السنة 10تنظيمو وعممو، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  ـ، المتضمف االنضماـ إلى1989ماي  16المؤرخ في  67-89المرسـو الرئاسي رقـ  (7
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد 

ـ، 1986ديسمبر  16الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الموافؽ عمييا مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يـو 
 .1997فيفري  27، الصادرة بتاريخ: 11جريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد ال

 28، السنة 29ـ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسـو الرئاسي رقـ  (8
 .12/06/1991الصادرة بتاريخ: 

الة الطوارئ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ـ المتضمف رفع ح1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91المرسـو الرئاسي  (9
 .1991سبتمبر 25، الصادرة بتاريخ 28نة ، الس44ش، العدد 

ـ، المتضمف رقع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91المرسـو الرئاسي  (10
 .1991سبتمبر  5، الصادرة بتاريخ 28، السنة 44ش، عدد 

المؤرخ  199-91ـ، المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي رقـ 1991أكتوبر  16المؤرخ في  389-91المرسـو الرئاسي  (11
، الصادرة 28نة ، س51ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 1991جواف  18في 

 .1991أكتوبر 23بتاريخ 

 6المؤرخ في  23-91المتضمف تطبيؽ القانوف   ـ1991ديسمبر  21 المؤرخ في 488-91المرسـو الرئاسي  (12
ـ المتعمؽ بمساىمة ج.و.ش، في حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج 1991ديسمبر 

 .1991ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 28، السنة 66د ش، عدد 

 ـ المتضمف إحداث المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف.1992فيفري  22المؤرخ في  77-92المرسـو الرئاسي  (13
 ـ يعدؿ ويتمـ المرسـو الرئاسي  رقـ 1992فيفري  22المؤرخ في  76-92المرسـو الرئاسي  (14
، سنة 15ج د ش، عدد ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية لػ ج 1991جواف  18المؤرخ في  91-199
 .1992فيفري  26، الصادرة بتاريخ 29

المتضمف حؿ المجمس الشعبي الوطني الصادر في الجريدة  1992جانفي  04المؤرخ في  01-92المرسـو الرئاسي  (15
 ـ.08/01/1992، بتاريخ: 29، السنة 02الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

ـ، المتعمؽ بصالحيات المجمس الوطني االستشاري وطرؽ 04/02/1992المؤرخ في  39-32المرسـو الرئاسي رقـ  (16
 .09/02/1992، الصادرة بتاريخ 29ة ، سن10تنظيمو وعممو، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د  إعالفـ المتضمف 09/02/1992المؤرخ في  44-92المرسـو الرئاسي  (17
 .09/02/1992، بتاريخ 29نة ، س10د ش، عد



775 
 

المؤرخ في  199-91ـ المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي 22/02/1992المؤرخ في  76-92المرسـو الرئاسي (18
، الصادرة بتاريخ 29، سنة 15ـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 18/06/1991
 ـ.26/02/1992

ـ، المتضمف إحداث المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف، 22/02/1992المؤرخ في  77-92ـ المرسـو الرئاسي رق (19
 ـ.26/02/1992، الصادرة بتاريخ 29، السنة 15الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ـ، المتضمف تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج 1993جانفي  6المؤرخ في  02-93المرسـو الرئاسي  (20
 .1993فيفري  7، الصادرة بتاريخ 30، سنة 08د ش، عدد 

ـ، يتعمؽ بنشر األرضية المتضمنة الوفاؽ الوطني حوؿ المرحمة 19/01/1994المؤرخ في  40-94المرسـو الرئاسي  (21
 .31/01/1994، الصادرة بتاريخ 31، سنة 06االنتقالية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ـ، المتضمف استدعاء جزئي الحتياطي الجيش، الجريدة 27/05/1995المؤرخ في  146-95المرسـو الرئاسي رقـ  (22
 .28/05/1992، الصادرة بتاريخ 32، سنة 29الرسمية لػ ج ج د ش، عدد

ـ  المتضمف استدعاء ىيئة الناخبيف النتخاب أعضاء 23/06/1997المؤرخ في  275-97لرئاسي المرسـو ا (23
 .08/10/1997، الصادرة بتاريخ 34، سنة 66المجالس الشعبية البمدية والوالئية، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

مى االتفاقية العربية لمكافحة ـ، يتضمف المصادقة ع1998ديسمبر 7مؤرخ في  413-98المرسـو الرئاسي رقـ  (24
 .1998ديسمبر  13، الصادرة في 93اإلرىاب،  الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد:

ـ، المتضمف التصديؽ عمى اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية 2000أفريؿ 9مؤرخ في  79-2000المرسـو الرئاسي رقـ  (25
 .2000ماي  28، الصادرة في 30لمنع اإلرىاب ومكافحتو، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد:

ى معاىدة منظمة المؤتمر ـ، يتضمف التصديؽ عم2007سبتمبر 23مؤرخ في  282-07المرسـو الرئاسي رقـ  (26
 .2007رسبتمب 26، الصادرة في 60ش، عدد: اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي، الجريدة الرسمية لػ ج ج د

ـ المتعمؽ باستخداـ وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في 23/02/2011المؤرخ في  90-11المرسـو الرئاسي رقـ  (27
 .2011فيفري  23، الصادرة بتاريخ: 48، سنة 12لرمية لػ ج ج د ش، عدد إطار مكافحة اإلرىاب والتخريب، الجريدة ا

ـ يتضمف التصديؽ عمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ 2014سبتمبر  8مؤرخ في  252-14المرسـو الرئاسي رقـ  (28
، الصادرة 51، سنة 57، الجريدة الرسمية لػ ج ج دش، عدد2010ديسمبر 21تقنية المعمومات المحررة بالقاىرة بتاريخ 

 .2014سبتمبر 28بتاريخ 

ـ، يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة 2019جواف  6المؤرخ في  172-19المرسـو الرئاسي رقـ  (29
، الصادرة 37بتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتيما وتنظيميما وكيفيات سيرىا، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

 .2019جواف  9بتاريخ 

المؤرخ في  179-19ـ المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي 2021 جويمية 13المؤرخ في  284-21المرسـو الرئاسي  (30
ـ، المتضمف إحداث مصمحة مركزية لمشرطة القضائية ألمف الجيش ومياميا وتنظيميا، الجريدة الرسمية لػ 2019جواف  18

 .2021جويمية  18، الصادرة بتاريخ 58، السنة 56ج ج د ش، العدد 
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 المراسيم التنفيذية -4

 ـ المتضمف ضبط حدود الوضع في المركز لألمف وشروطو، 1991جواف  25المؤرخ في  201-91المرسـو التنفيذي  (1
ـ المتضمف ضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية 1991جواف  25المؤرخ في  202-91المرسـو التنفيذي ( 2

 وشروطيا. 

 ـ المتضمف ضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة. 1991جواف  25المؤرخ في  203-91المرسـو التنفيذي  (3

ـ المتضمف كيفيات تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالتفتيشات ومنع 1991جواف  25المؤرخ في  204-91المرسـو التنفيذي  (4
أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعداـ األمف أو استمرارىما، الجريدة  المنشورات واالجتماعات والنداءات العمومية التي يعتقد

 .1991جواف  26، الصادرة بتاريخ 28، سنة 31الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 

 44-92المحدد لشروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي  1992فيفري  20المؤرخ في  75-92المرسـو التنفيذي  (5
، 29، السنة 14تضمف إعالف حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية الرسمية لػ ج ج د ش، عدد ـ الم1992فيفري  9المؤرخ في 

 .1992فيفري  23الصادرة بتاريخ 

ـ، المتضمنة حؿ مجالس شعبية 1992أفريؿ 11المؤرخة في  92-143و 92-142و 92-141المراسيـ التنفيذية: (6
، الصادرة 29، السنة 27ج ج ش د، عدد  ػالجريدة الرسمية لوالئية وحؿ مجالس شعبية بمدية وتوقيؼ عضوية منتخبييا، 

 .12/04/1992بتاريخ: 

المؤرخ في  58-93ـ، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي 10/10/1992المؤرخ في  387-92المرسـو التنفيذي رقـ  (7
ـ، يحدد المقر واالختصاص اإلقميمي لممجالس القضائية الخاصة المحدثة بموجب المرسـو التشريعي رقـ 27/02/1993
، سنة 76اإلرىاب، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد ـ المتعمؽ بمكافحة التخريب و 30/09/1992المؤرخ في  92-03
 ـ.21/10/1992، الصادرة بتاريخ 29

مف المرسـو  145ـ، يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 1993جويمية  27المؤرخ في  181-93التنفيذي رقـ المرسـو  (8
ـ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د 1993ـ المتضمف قانوف المالية لسنة 1993جانفي  19المؤرخ في  01-93التشريعي رقـ 

 .1993جويمية  28، الصادرة بتاريخ 30، السنة 50ش، العدد 

ـ المتضمف إنشاء سمؾ الحرس البمدي وتحديد ميامو وتنظيمو، 1996أوت  3المؤرخ في  265-96المرسـو التنفيذي  (9
 .1996أوت  7، الصادرة في 33، سنة 47الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

يامو سمؾ الحرس البمدي وتحديد م إنشاءـ، المتضمف 03/08/1996المؤرخ في  265-96المرسـو التنفيذي رقـ  (10
 ـ.07/08/1996، الصادرة بتاريخ 33، سنة 47ج ج د ش، عدد  وتنظيمو، الجريدة الرسمية ؿ

ع المشروع في إطار منظـ ـ المحدد لشروط ممارسة عمؿ الدفا1997جانفي  4المؤرخ في  04-97المرسـو التنفيذي  (11
 1997جانفي  5، الصادرة في 34، سنة 1الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

، الجريدة 06-97ـ المحدد لكيفيات تطبيؽ األمر 1998مارس  18المؤرخ في  96-98المرسـو التنفيذي رقـ  (12
 .1998مارس  25، الصادرة بتاريخ 34، السنة 17الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

ـ، والمتعمؽ بمنح تعويضات لصالح األشخاص الطبيعييف 1999فيفري  13المؤرخ في  47-99المرسـو التنفيذي رقـ  (13
ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ إرىابية وكذا لصالح ذوي حقوقيـ، الجريدة الرسمية ؿ ج 

 .1999ري فيف 17، الصادرة بتاريخ 36، سنة 09ج د ش، عدد 
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ـ، المتضمف أحداث دور استقباؿ اليتامى ضحايا اإلرىاب، 1999فيفري  13المؤرخ في  48-99المرسـو التنفيذي  (14
 .1999فيفري  17، الصادرة بتاريخ 36، سنة 09وتنظيميا وعمميا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

تضمف إنشاء خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا ـ الم2002أفريؿ  7المؤرخ في  127-02المرسـو التنفيذي  (15
 .2002أفريؿ  7، الصادرة بتاريخ 39، السنة 23وعمميا، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، العدد 

ـ يتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ ووكالء 2006أكتوبر  5المؤرخ في  348-06المرسـو التنفيذي  (16
 يؽ.الجميورية وقضاة التحق

ـ، يحدد قواعد األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة 2009ديسمبر  10مؤرخ في  410-09المرسـو التنفيذي  (17
 .2009ديسمبر  13، الصادرة بتاريخ: 46، سنة 73عمى التجييزات الحساسة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

ـ، 13/02/1999المؤرخ في  47-99يتمـ المرسـو التنفيذي  01/02/2014المؤرخ في  26-14المرسـو التنفيذي  (18
الطبيعييف ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ  األشخاصالمتعمؽ بمنح تعويضات لصالح 

، سنة 5ج ج د ش، عدد  ػمكافحة اإلرىاب وكذا لصالح ذوي حقوقيـ، الجريدة الرسمية ل إطارإرىابية أو حوادث وقعت في 
 .02/02/2014، الصادرة في: 51

 :القرارات -5
 .2826، رقـ القضية 32، سنة 14، مكتب فني 1963جواف  11محكمة النقض المصرية، الصادر بتاريخ قرار  (1
ـ يتعمؽ بقانوف االنتخابات، المنشور عمى موقع المجمس 1989أوت سنة  20مد مؤرخ في -ؽ.ؽ-1( القرار رقـ 2

 الدستوري الجزائري.
ـ يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار 1992فيفري  10( القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 3

 .1992فيفري  11ريخ ، الصادرة بتا29، السنة 11حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد 
ـ المتضمف إنشاء مراكز أمف في كؿ مف رقاف والية أدرار بالناحية العسكرية 1992فيفري  10( القرار الوزاري المؤرخ في 4

الثالثة، ومركز أمف في عيف صالح والية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، ومركز أمف في ورقمة والية ورقمة بالناحية 
 .1992فيفري  11، الصادرة بتاريخ 29، السنة 11عة، الجريدة الرسمية الرسمية لػ ج ج د ش، عدد العسكرية الراب

ـ المتضمف إنشاء مركز أمف في الحمر والية أدرار بالناحية العسكرية 1992فيفري  15( القرار الوزاري المؤرخ في 5
مركز أمف في برج عمر إدريس والية إيميزي بالناحية  ـ المتضمف إنشاء1992فيفري  15الثالثة، والقرار الوزاري المؤرخ في 

 .1992فيفري  23، الصادرة بتاريخ 29، السنة 14العسكرية الرابعة، الجريدة الرسمية الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

  .اء مركز امف في رقاف والية أدرارـ يتضمف إنش1992فيفري  10قرار مؤرخ في  (6
  .ز امف في عيف صالح والية تامنغستيتضمف إنشاء مركـ 1992فيفري  10( قرار مؤرخ في 7
ـ يتضمف إنشاء مركز امف في ورقمة والية ورقمة، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 1992فيفري  10( قرار مؤرخ في 8

 .1992فيفري  11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11

الوالة فيما يخص الوضع في مراكز األمف، الجريدة ـ يتضمف تفويض اإلمضاء إلى 1992فيفري  11( قرار مؤرخ في 9
 .1992فيفري  11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير  .1992فيفري  10قرار وزاري مشترؾ )وزير الدفاع الوطني ووزير الداخمية( مؤرخ في ( 10
 11، الصادرة بتاريخ 29، سنة 11الجريدة الرسمية لػ ج ج د ش، عدد الطوارئ الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة 

 .1992فيفري 
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، يحدد شروط استيراد التجييزات الحساسة واقتنائيا وحيازتيا 2003جويمية   ( القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 11
سبتمبر  28، الصادرة بتاريخ: 40، سنة 58واستغالليا والتنازؿ عنيا وكيفيات ذلؾ، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

2003. 

ناء التجييزات الحساسة وحيازتيا ـ، يحدد شروط وكيفيات اقت2011أكتوبر  13القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  12
نوفمبر  23، الصادرة بتاريخ: 48، سنة 63واستغالليا واستعماليا والتنازؿ عنيا، الجريدة الرسمية ؿ ج ج د ش، عدد 

2011. 
 :المحكمة العميا وأحكام قرارات -6
ـ المجمة القضائية لسنة 1984ديسمبر  18، الصادر بتاريخ 36646المحكمة العميا، الغرفة الجزائية  قرار رقـ  (1

 .2، العدد1990
الجزء  ،المجمة القضائية 302683ممؼ رقـ  ،2003جواف  24الصادر في  ،الغرفة الجزائية ،قرار المحكمة العميا (2

  2003لسنة ، األوؿ

 ،الجزء األوؿ، المجمة القضائية 39937ممؼ رقـ  2006أفريؿ  19يا الغرفة الجزائية الصادر في ( قرار المحكمة العم3
 .2006لسنة 

 ثانيا: المراجع
 المراجع بالعربية  -1

 الكتب 1-1
 .2017، دار الساقي، بيروت، لبناف، الطبعة الثانية، سنة سوسيولوجيا العنف واإلرىابإبراىيـ الحديري،  (1
 2015سنة  د ف، ، دار الساقي، بيروت، لبناف،سوسيولوجيا العنف واإلرىابإبراىيـ الحيدري،  (2
 .1973، دار الفكر العربي، القاىرة، ج ـ ع، سنة المجوء إلى التحكيم الدوليإبراىيـ العناني،  (3
 .2010القانونية، المحمة، ج ـ ع، سنة ، دراسة مقارنة، دار الكتب الحماية الجنائية ألمن الدولةإبراىيـ المبيدي، ( 4
، المركز دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في الحد من سيادة الدولةإبراىيـ جودة عمي العاصي،  (5

 .2019سنة  العربي لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، ج ـ ع،

، دار النيضة العربية اإلرىاب بين القانون المصري والقانون الفرنسيالسياسة الجنائية في مواجية إبراىيـ سيد نايؿ،  (6
 .1998لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ج ـ ع، سنة السياسة الجنائية في مواجية اإلرىابإبراىيـ عيد نايؿ،  (7
1996. 

 .1995، دار النيضة العربية، القاىرة، ج ـ ع، سنة الجنائية في مواجية جرائم اإلرىابالسياسة إبراىيـ عيد نايؿ،  (8

 .1995، المجمد األوؿ، دار بيروت لمطباعة والنشر، لبناف، سنة لسان العربإبف منظور المصري،  (9
تحقيؽ: نعيـ زرزور،  ،1الجزء ،واختالف المصمين اإلسالميينمقاالت ، األشعري إسماعيؿأبو الحسف عمي بف  (10
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 .1996، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، ج ـ ع، سنة الضبط اإلداري وىيئاتوسعيد ماضي السيد،  (7
 .1970، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، يمةالشروع في الجر سمير الشناوي،  (8
، رسالة دكتوراه مناقشة في حقوق المجني عميو في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالميةعادؿ محمد الفقي،  (9

 .1984الحقوؽ كمية الحقوؽ جامعة عيف شمس، القاىرة، ج ـ ع، سنة 
، كمية الحقوؽ جامعة قسنطينة، لمحق في حرمة الحياة الخاصةالحماية القانونية عاقمي فضيمة،  (10 ، رسالة دكتوراه عمـو

 .2012-2011السنة الجامعية: 
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، اإلرادة اآلثمة ودورىا في تحديد المسؤولية الجنائيةعبد الجبار ضاحي عواد، ( 11

 .2015جامعة النيريف، بغداد، العراؽ، سنة 
، دراسة مقارنة، جريمة الحرابة وعقوبتيا في الشريعة االسالمية والقانون الجنائيالعزيز محمد محمد حسف، عبد  (12

 .1983أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، سنة 
، كمية اثر حفظ النظام العام عمى ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنةعمياف بوزياف،  (13 العمـو ، رسالة دكتوراه عمـو

 .2007اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ، جامعة وىراف، سنة 
 .2012، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ جامعة القاىرة، سنة التيديد والترويع في التشريع الجنائيمحمد عبده محمد،  (14
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، كمية الحقوؽ جامعة ، رسالة دكتوراآليات حماية حقوق اإلنسان في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خمفة،  (15 ه عمـو
 .2010-2009، السنة الجامعية 1باتنة
، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ عيف دور مجمس األمن في تفعيل حماية حقوق اإلنسانىناء مصطفى الخبيري،  (16

 .2015شمس، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

 :والمجالت المقاالت 1-3

، مقاؿ العام لمصمحة القانون األجنبي في سياق القانون الدولي الخاصنحو تضييق نطاق النظام إبراىيـ خالد يحي،  (1
 .2019، تاريخ: ديسمبر 2، العدد 16منشور في مجمة جامعة الشارقة لمعمـو القانونية، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد 

لمجمة المصرية لمقانوف الدولي، ، ااإلنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية حقوقإبراىيـ عمى بدري الشيخ،  (2
 .1978المجمد الرابع والثالثوف، القاىرة، ج ـ ع، سنة 

، ممخص بحث قدـ المبادئ الحاكمة لإلعالنات اإلسالمية لحقوق اإلنسان والعيش في العالمإبراىيـ محمد العناني،  (3  
 .2015بمسقط، عماف، سنة  ،المعاصرةبندوة: فقو رؤية العالـ والعيش فيو: المذاىب الفقيية والتجارب 

عدد  ، مقاؿ منشور في صحيفة الرياض،إرىاب الخوارج الوعي ال يكفي من دون حزم في المواجيةأحمد الجميعة،  (4
 .2014 أوت 26المممكة العربية السعودية، بتاريخ:  ،16864

، مقاؿ منشور عمى موقع الدكتور والقانون الوضعيمبدأ المساواة أمام القضاء في الشريعة اإلسالمية أحمد براؾ،  (5
 احمد براؾ.

، الكويت، 3، العدد 21، مجمة الحقوؽ الكويتية، السنة تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرىابأحمد سعيد الزقرد،  (6
 .1997سنة 

 .اإلخبارية، مقاؿ منشور في صحيفة العيف عون يصف الحقبة العثمانية بإرىاب الدولةأحمد فتحي،  (7

بتاريخ:  ،14600عدد: ،اإلماراتية، مقاؿ منشور في صحيفة االتحاد االنتحاري اإلرىابالحشاشون رواد أحمد محمد،  (8
 .2015 جويمية 2

العربية المتحدة،  اإلمارات، مقاؿ منشور في صحيفة االتحاد، دولية إرىابيةمقتل عمر بن الخطاب مؤامرة أحمد محمد،  (9
 .2015جواف 20، بتاريخ 14587عدد:
، حوار صحفي منشور بموقع جريدة م1111عباسي مدني ورط الجبية اإلسالمية بإضراب جوان أحمد مراني،  (10

 .2016جانفي  24الحوار بتاريخ 

حمؼ الناتو، عدد: صيؼ ، مقاؿ منشور في مجمة اإلرىاب الدولي اقتصادأدرياف كيندري، الماؿ مصدر كؿ الشرور:  (11
2007. 

، مقاؿ منشور في مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ، الوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة اإلتمامأدـ سميماف ذياب الغريري،  (12
 .2017، سنة 1، الجزء 2، العدد2العراؽ، المجمد 

، مقاؿ منشور في األىمية الركن المفترض في جريمة إثارة الحربأدـ سممياف ذياب الغريري، محمد عباس حسف،  (13
 .2018، سنة 1مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ، العراؽ، الحجـ 

، مقاؿ منشور في يومية الجريدة، الكويت، جماعة الحشاشين...القتل أسرع طريق إلى الجنةأسامة السعيد،  (14
 02/07/2016 ، بتاريخ:4496عدد:
، 3، سمسمة حوار الشير، عدد ير الثورة في العالم الثالثحرب اإلرىاب الدولي و مشكالت التحر أسامة الغزالي،  (15

 .1986مركز اتحاد المحاميف العرب لمبحوث والدراسات القانونية، سنة 



755 
 

الغربية بالجنراؿ "حساف"، مقاؿ منشور في جريدة راي  االستخباراتإسماعيؿ القاسمي الحسني، ىؿ أطاحت أجيزة  (16
، بتاريخ   .18/10/2015اليـو

 Deutshe، مقاؿ منشور في صفحة بوتفميقة سياسي ماكر فكك ىدية ممغومة لمحفاظ عمى الكرسييؿ عزاـ، إسماع (17
Welle 12/03/2019، بتاريخ. 

، مقاؿ منشور القواعد الناظمة لسمطة تقدير الدالئل الكافية التخاذ اإلجراء الجزائياشرؼ محمد عبد القادر سمحاف،  (18
 .2019، تاريخ: مارس 25، العدد التسمسمي 1، العدد 7الكويتية العالمية، السنة في مجمة كمية القانوف 

، مقاؿ منشور عمى موقع الويب أزمة منتصف العمر لنظام حقوق اإلنسان القائم عمى المعاىداتأكشيا كومار،  (19
 لألمـ المتحدة.

، 14مجمة العمـو القانونية واالقتصادية، السنة  ، مقاؿ منشور فيالنموذج القانوني لمجريمةأماؿ عبد الرحيـ عثماف،  (20
 . 42 ، الفقرة1972عدد جانفي 

، العبث بالدماء والسياسة واألحكاـ الشرعية، مقاؿ منشور في موقع المسمـ، بتاريخ تفجيرات الجزائرأمير سعيد،  (21
30/08/2008. 
العربية المتحدة، عدد:  اإلمارات، مقاؿ منشور في صحيفة البياف، المسيحي اإلرىابأصولية أوسموا: أىو اميؿ أميف،  (22

 .2011جويمية 28، بتاريخ: 11362

"، مقاؿ منشور في جريدة ليكسبريسيوف بتاريخ نحناح :"لقد أرسمت جزائريين الى أفغانستانإيدير دحماني،  (23
06/11/2001. 

 .03/05/2019، مقاؿ منشور في كتابات في الميزاف، مؤرخ في ، حكـ القاتؿ في الكتاب المقدسإيزابيؿ بنياميف ماما (24
 ايفاف سيمونوفيتش، المسؤولية عف الحماية، مقاؿ منشور عمى موقع األمـ المتحدة. (25
، 2، عدد 4، مجمة مقاربات، جامعة الجمفة، حجـ مقارنة حق اليجرة والتنقل بين الشريعة والقانونبحيدة بوعالـ،  (26

 .2016جانفي  28إصدار 

، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، م(1165-م1156أزمات جبية التحرير الوطني وصراع السمطة )بمحاج صالح،  (27
 .2006الجزائر، سنة 

، مجمة العمـو  -الجزائر نموذجا-؟" مكافحة ظاىرة المقاتمين اإلرىابيين األجانب "ماذا بعد العودةبف بوعزيز آسيا،  (28
 .2019أفريؿ 28، إصدار 1، عدد 10السياسية والقانونية، جامعة وادي سوؼ، حجـ 

، مقاؿ منشور في مجمة الشريعة زائريتأثير األعذار القانونية عمى الجزاء الجنائي في التشريع الجبف تركي ليمى،  (29
 .2، عدد:7، مجمد:26/12/2018واالقتصاد، جامعة العمـو اإلسالمية األمير عبد القادر بقسنطينة، الجزائر، تاريخ:

، مقاؿ منشور في المسؤولية الجنائية عن االستخدام غير المشروع لمواقع التواصل االجتماعيبوقريف عبد الحميـ،  (30
 .2019، تاريخ جواف 1، العدد 16الشارقة لمعمـو القانونية، المجمد مجمة جامعة 

 Scientific، مقاؿ منشور عمى موقع نظرية جديدة ترصد الدوافع االخالقية لمسموك االرىابيتامر الياللي،  (31
American :2019جانفي  31، بتاريخ. 

، كتابات سياسية حوؿ الشرؽ األوسط، مركز الخميجأمن االنترنت واإلستقرار في منطقة جايمس أندرو لويس،  (32
 .2014الدراسات اإلستراتيجية والدولية، برنامح الشرؽ األوسط، واشنطف، و ـ إ، سنة 

 .02/09/1997، مقاؿ منشور في جريدة ليمانيتي، بتاريخ خمير الحمر عمى الطريقة الجزائريحساف زروقي، ال (33

http://www.kitabat.info/author.php?id=2031
http://www.kitabat.info/author.php?id=2031


755 
 

، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية، كمية خطر في قانون العقوبات العراقيتعريض الغير لمحسف خنجر عجيؿ،  (24
 .2020، سنة 1، عدد 12القانوف جامعة بابؿ، السنة 

، مقاؿ منشور في مكافحة الجرائم اإلرىابية الموجية ضد أمن وسالمة الطيران المدنيحسني موسى محمد رضواف،  (25
 .2015، سنة 62، العدد 31والتدريب، الرياض، المممكة العربية السعودية، المجمد المجمة العربية لمدراسات األمنية 

، مقاؿ منشور في مجمة الييئة التنفيذية المؤقتة في مواجية مشكل منظمة الجيش السري بالجزائرحمري ليمى،  (26
 .اإلنسانية، جامعة تيارت، كمية العمـو 2016، ديسمبر 02، عدد 9الخمدونية، حجـ 

حمزة عياش، حركة التحرير الوطني الجزائرية ودورىا في تطوير قواعد القانوف الدولي اإلنساني، مقاؿ منشور في  (27
 .2017، جامعة أليكانت، إسبانيا، العدد الرابع، سنة Revista Argelinaمجمة روفيزيتا أرجيمينا، 

: تحوالت مفيـو القوة وصعود الالعبيف الجدد، مقاؿ منشور في جريدة النظام الدولي بعد الحرب الباردةخالد الدباس،  (28
 .2011، جويمية األردنيةالغد 

حوار منشور في جريدة النيار ، مفجروا أحداث أكتوبر ىم من عذبوا الجزائريين ثم جمدوا التحقيقات، خالد نزار(29
 .11/10/2013بتاريخ: 

يكتبيا بيده وحمؿ المسؤولية لمجيش، حوار منشور في جريدة الشروؽ بتاريخ  خميفة بف جديد، الشاذلي وقع استقالة لـ( 30
09/01/2016. 

 .24/03/2019، مقاؿ مؤرخ في الجزائر تتسمم داعشيين من سوريادوثشيو فيمو،  (31
األلماني  DW، مقاؿ منشور في موقع شعبي في الجزائر عمى مشروع المصالحة الوطنية استفتاءدوييتشو فيمو،  (32

 .29/09/2005بتاريخ: 

رىابيا في الجزائررابح لونيسي، ( 33 ، 01، عدد 13، مقاؿ منشور في مجمة عصور، حجـ منظمة الجيش السري وا 
 .اإلسالميةوالعمـو  اإلنسانية، جامعة وىراف، كمية العمـو 2014ديسمبر -جويمية

، وفقا ألحكاـ القانوف الدولي، مقاؿ منشور في الوطنيالحدود بين اإلرىاب الدولي وحركات التحرر رمزي حوحو،  (34
 .2017نوفمبر 9مجمة المفكر، كمية الحقوؽ، جامعة بسكرة، تاريخ: 

، مقاؿ منشور ميالدي11العائمية في الجزائر من خالل قانون الحالة المدنية أواخر القرن  األلقابزمولي ياسمينة،  (35
 .30 ، عدد9حجـ، 30/06/2005االجتماعية والثقافية، الجزائر،تاريخ: مركز البحث في األنثربولوجيا  في مجمة إنسانيات،

، مقاؿ منشور عمى موقع الويب لألمـ الدور المتطور لألمم المتحدة في تامين حقوق اإلنسانزيد رعد الحسيف،  (36
 المتحدة.

جامعة والتدريب، منشورات  األمنية، مقاؿ منشور في المجمة العربية لمدراسات اإلرىابتمويل سعد بف عمي الشيراني،  (37
 .2009، سنة 49، العدد 24المجمد ، الرياض، المممكة العربية السعودية، األمنيةنايؼ العربية لمعمـو 

شور في جريدة " االرىابية التي حاربت استقالؿ الجزائر، مقاؿ من OASسعدي بوزياف، صفحات سوداء مف تاريخ " (38
 .2018أوت  08البصائر، بتاريخ 

مقاؿ منشور في موقع مؤسسة مؤمنوف العولمة ومستقبل ظاىرة اإلرىاب العالمي في الوطن العربي، ، سعود الشرفات (39
 .2019جواف 11بال حدود لمدراسات واألبحاث لبناف، بتاريخ 
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 .18/08/2019مقاؿ منشور في موقع حفريات بتاريخ:  ،أين تكمن مشكمة دراسة اإلرىاب المعاصرسعود الشرفات،  (40

، ورقة بحثية مقدمة خصائص المصطمحات القانونية العربية واألنجميزية في الوثائق الدوليةحميمي،  أسميافصونيا  (41
سنة ، المجمد األوؿ، واالجتماعيةفي معيد الترجمة، جامعة جنيؼ، منشورة في مجمة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية 

2012. 
، مقاؿ منشور في مجمة العمـو القانونية الجرائم اإلرىابية في ضوء قانون مكافحة اإلرىابطارؽ احمد ماىر زغموؿ،  (42

 .2016، تاريخ: جانفي 58، السنة 2، الجزء 1واالقتصادية كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، العدد 

، األوسط، مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ الوطن العربي برائحة الموتالعثمانيون جاءوا إلى طالؿ بف خالد الطريفي،  (43
 .14908، عدد 22/09/2019بتاريخ 

، بتاريخ:  5481، مقاؿ منشور في مجمة الحوار المتمدف، عدد:من الحشاشين إلى الوالئيين اإلرىابعادؿ محمد،  (44
04/04/2017. 

زائر، مقاؿ منشور عمى موقع نوف بوست بتاريخ عائد عميرة، الجيش السري أخطر التنظيمات في الج (45
21/02/2020. 

، مقاؿ منشور في جريدة اليـو السابع المصرية، بتاريخ: أخطاء عممية فى وصف الجماعات اإلرىابية، عباس شوماف (46
 .2018مارس 15

م( الحق في الحصول عمى 2121من الدستور )قبل تعديل  51تكريس حقيقي لممادة  نحوعبد الرحماف بوكثير،  (47
، 1، العدد 4، المجمد1، مقاؿ منشور في مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، جامعة باتنةالمعمومات والوثائق اإلدارية

 .2017جانفي  5تاريخ: 

، مقاؿ منشور عمى موقع ي سفك دماء الجزائريينكيف تورطت فتاوى شيوخ السعودية فعبد القادر بف مسعود،  (48
 .ساسة بوست

، مقاؿ منشور في مجمة العمـو الجناية بالترويع في الفقو اإلسالميعبد اهلل بف عبد الرحمف بف أحمد السمطاف،  (49
 .2013، السنة 28الشرعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود، الرياض، العربية السعودية، العدد 

جزء مف فدية مالية دفعتيا باريس لإلرىابييف، مقاؿ إخباري منشور عمى موقع  استرجاععثماني لحياني، إعالف  (50
 .29/12/2020العربي الجديد، بتاريخ 

، بتاريخ Le Point Afriqueمقاؿ منشور في جريدة  ،اليوم الذي عاد فيو "األفغان"عدالف مدي، الجزائر:  (51
02/09/2016. 

، مجمة القانوف واالقتصاد، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، س فكرة النتيجة في قانون العقوباتعمر السعيد رمضاف،  (52
 .1961، سنة 31
مقاؿ منشور في موقع سويس االستعراض الدوري الشامل آلية مفيدة لكن فعاليتيا لم تتضح بعد، فريديريؾ بورنوف،  (53

 .2008ديسمبر  7آنفو، بتارخ 
، كمية الحقوؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 5، مجمة المنتدى القانوني، العددالنظام العامفيصؿ نسيغة واخروف،  (54

 .2017نوفمبر  13صادرة بتاريخ: 
 .مرايانا اإلعالمي، مقاؿ منشور في الموقع حروب الردة وجية نظر أخرىكريـ الياني،  (55

https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
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، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو القانونية، لمرقابة عمى حماية حقوق اإلنساناآلليات الدولية لمياء عمي الزرعوني، ( 56
 .2019، جواف 1العدد 16المجمد 
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 33 أوال: مظاىر إرىاب الدولة              

 34 ب المنظم والمقاوم إلرىاب الدولةثانيا: اإلرىا              

 35 المرحمة األولى: من الثورة الفرنسية حتى بداية القرن العشرين              

 35 الحركات الالسمطوية  -1

 37 الحركات العدمية -2

 43 المرحمة الثانية: من بداية القرن العشرين حتى الحرب العالمية األولى              

 41 الفرع الثاني: الجريمة اإلرىابية ما بين الحربين العالميتين              

 43 الفرع الثالث: الجريمة اإلرىابية بعد الحرب العالمية الثانية              

 58 الفرع الرابع: الجريمة اإلرىابية بعد زوال القطبية الثنائية             

 91 رأي الباحث             

 93 الثاني: إشكالية تحديد نطاق المفيوم المتغير لإلرىاب المبحث

 94 المطمب األول: المفيوم المغوي واالصطالحي لمجريمة اإلرىابية      

 96 الفرع األول: المفيوم المغوي لإلرىاب            

 96 أوال: تعريف اإلرىاب في المغة العربية             

 99 ثانيا: تعريف اإلرىاب في المغتين الفرنسية واإلنجميزية             

 132 الفرع الثاني: المفيوم الفقيي لإلرىاب            

 133 أوال: منيج تحميل المضمون في تعريف اإلرىاب   

 133 اإلرىاب في الفقو المقارن -أ            

 138 اإلرىاب في الفقو الوطني واإلقميمي -ب           

 113 ثانيا: المنيج الوصفي في تعريف اإلرىاب            

 115 الفرع الثالث: مقاربة إشكالية تعريف اإلرىاب            

 115 أوال: طبيعة معوقات التعريف الجامع  

 119 ثانيا: مقاربة التعريف الجامع            

 122 الثاني: الطبيعة القانونية لمجريمة اإلرىابية المطمب      



 123 الفرع األول: التعريف القانوني لمجريمة اإلرىابية            

 124 أوال: العنف شديد الخطورة             

 124 ثانيا: الغرض من الفعل اإلرىابي             

 126 ثالثا: المنظمة اإلرىابية             

 128 رابعا: العمل اإلرىابي عابر الحدود )اإلرىاب الدولي(             

 133 الفرع الثاني: اإلرىاب كأساس لنظام قانون استثنائي    

 132 الفرع الثالث: اإلرىاب كمبرر لحالة طوارئ دائمة             

 134 رأي الباحث             

  بموجب الدستور والشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً سٌاق مكافحة اإلرهاب : التزامات التشرٌع الوطنًالباب األول

  االلتزام التشريعي العام بحقوق اإلنسان في سياق مواجية اإلرىاب: ل األولـالفص 

 144 عالقة حقوق اإلنسان باإلرىاب: المبحث األول

 146 ضمانات حقوق اإلنسان في القانون الدولي :المطمب األول       

 149 : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالفرع األول              

 152 العيدان الدوليان لحقوق اإلنسان: الفرع الثاني              

 156 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري: الفرع الثالث              

 158 الرابع: اتفاقيات حقوق اإلنسان الفرع              

 161 الفرع الخامس: آليات القانون الدولي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان              

 165 أوال: األجيزة الرئيسية لألمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان               

 165 الجمعية العامة-أ               

 166 األمن مجمس -ب              

 168 المجمس االقتصادي واالجتماعي -ج              

 169 مجمس الوصاية -د               

 173 محكمة العدل الدولية -ه               

 171 األمانة العامة -و               

 172 ثانيا: األجيزة الفرعية لألمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان               

 173 األجيزة المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة -أ               

 173 مجمس حقوق اإلنسان -1

 174 االستعراض الدوري الشامل 1-1

 176 اإلجراءات الخاصة لمجمس حقوق اإلنسان 1-2

 178 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقول اإلنسان -2

 183 األجيزة المنبثقة عمى المعاىدات -ب              

 183 أثر الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق المدنية والسياسية: المطمب الثاني       

 186 الحقوق المدنية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: لفرع األولا               

 193 الحقوق السياسية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الفرع الثاني               

 193 الجريمة اإلرىابية عمى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأثر : المطمب الثالث       

 194 الحقوق االقتصادية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: األول الفرع                



 197 الحقوق االجتماعية والثقافية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الثانيالفرع                 

 233 التزام المشرع الوطني بمعايير حقوق اإلنسان في سياق سنو لتشريعات مكافحة اإلرىابمدى : المبحث الثاني

 231 نطاق الحقوق المدنية والسياسية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: األولالمطمب          

 231 الحقوق الدستورية المدنية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الفرع األول              

 232 أوال: الحق في الحياة                 

 234 ثانيا: حظر التعرض لمتعذيب والمعاممة والعقوبة القاسية               

 238 ثالثا: حق الفرد في الحرية واألمن               

 213 رابعا: حق المساواة               

 216 خامسا: الحق في محاكمة عادلة               

 224 سادسا: حق التنقل واإلقامة               

 224 حرية الحركة -1

 225 حرية اختيار مكان اإلقامة -2

 225 حرية الخروج من الدولة -3

 226 حرية العودة إلى الدولة -4

 229 : الحق في الخصوصيةسابعا               

 233 الصمة بمكافحة اإلرىابالحقوق الدستورية السياسية ذات : الفرع الثاني               

 234 أوال: الديمقراطية أو حكم الشعب               

 236 ثانيا: أسس الممارسة الديمقراطية                

 236 المساءلة -أ     

 237 الشفافية -ب               

 239 واالبتعاد عن استخدام العنفالتداول السممي عمى السمطة من خالل التعددية السياسية -ج               

 241 أن تكون ذاتية وال تقيد إال في ظل الظروف االستثنائية -د                

 243 الحق في االنتماء إلى الدولة ثانيا:                

 244 ومؤسسات المجتمع المدني ثالثا الحق في إنشاء والمشاركة في الجمعيات والمنظمات     

 245 رأي الباحث               

 247 نطاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الثانيالمطمب         

 247 الحقوق االقتصادية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الفرع األول               

 249 الحقوق االجتماعية والثقافية الدستورية ذات الصمة بمكافحة اإلرىاب: الفرع الثاني               

  : القٌود الدستورٌة الواردة على الحقوق والحرٌات فً سٌاق مواجهة اإلرهابالفصل الثاني

 257 القيود الدستورية عمى حقوق اإلنسان في ظل سريان الظروف المعتادة أو االستثنائية: ث األولحالمب

 259 القيود الدستورية في الظروف االعتيادية )وضع السمم(: المطمب األول         

 261 تقييد الحقوق والحريات بموجب القانون: الفرع األول               

 262 التقييد بموجب المبادئ العامة في حالة عدم وجود قانون: الفرع الثاني               

 263 النظام العام كمصدر لفرض القيود عمى الحقوق والحرياتأوال:                

 264 ثانيا: الحقوق كمصدر لفرض القيود               

 264 مبدأ عدم مشروعية المنع المطمق لمحقوق -1



 265 مبدأ التناسب -2

مكافحة اإلرىاب خارج قياس فعالية القيود الدستورية في ظل قانون مساىمة قوات ج.و.ش في : الفرع الثالث            
 الحالة االستثنائية

266 

 272 رأي الباحث            

 273 القيود الدستورية عمى الحقوق والحريات في الظروف االستثنائية: المطمب الثاني       

 275 تقدير جسامة الظرف االستثنائي الموجب لمتقييد: الفرع األول               

 278 الدولة في الحالة االستثنائية )الطوارئ( القواعد المنظمة لدخول -1

 283 القواعد الناظمة لسموك الدولة خالل سريان حاالت االستثناء -2

 282 الحقوق القابمة وغير القابمة لمتعميق قيد سريان الظرف االستثنائي : الفرع الثاني              

 286 رأي الباحث              

 287 فعالية القيود الدستورية في ظل سريان الحاالت االستثنائيةقياس : المبحث الثاني

 289 في ظل حالة الحصار: المطمب األول       

 291 إقرار حالة الحصار بموجب الدستور: الفرع األول               

 294 مضمون حالة الحصار وأثرىا عمى الحقوق والحريات: الفرع الثاني               

 311 في ظل حالة الطوارئ: المطمب الثاني       

 316 إقرار حالة الطوارئ بموجب الدستور: الفرع األول               

 317 مضمون حالة الطوارئ وأثرىا عمى الحقوق والحريات: الفرع الثاني               

 329 رأي الباحث               

المواجية الجنائية لمجرائم اإلرىابية في التشريع الجزائري ومدى مالءمتيا لمضوابط الدستورية : الباب الثاني
 لحقوق اإلنسان

 

  : الجرٌمة اإلرهابٌة فً التشرٌع الجزائريالفصل األول 

 353 المشرع الجزائري في مواجية اإلرىابمنيج  : المبحث األول

 358 اإلرىابية في التشريع الجزائريتعريف الجريمة : المطمب األول         

 359 تحديد مكونات عناصر التعريف: الفرع األول               

 363 أوال: الجريمة اإلرىابية نتاج مشروع فردي أو جماعي               

 361 ثانيا: مكونات وصور اإلرىاب               

 361 القوة -أ    

 362 العنف -ب               

 363 التيديد -ج    

 364 اإلرعاب والترويع-د               

 365 السموك السمبي باالمتناع في إنفاذ المشروع اإلرىابي: الفرع الثاني               

 366 أوال: االمتناع عن إتيان سموك ايجابي في ظرف اإلرىاب               

 367 ثانيا: الواجب القانوني               

 368 ثالثا: العالقة السببية بين االمتناع واإلرادة المسؤولة               

 373 رابعا: غرض اإلرىاب                

 373 استيداف أمن الدولة - أ



 372 استيداف الوحدة الوطنية والسالمة الترابية لمدولة -ب              

 373 اإلخالل بالنظام العام واستقرار المؤسسات وسيرىا العادي -ج              

 374 تعريض سالمة األشخاص وحرياتيم والمجتمع والممتمكات وأمنو لمخطر -د               

 375 الترويج لمجرائم اإلرىابية واإلضرار بمصالح الوطن -ه              

 378 رأي الباحث              

 382 تقسيم الجرائم اإلرىابية وفق التشريع الجزائري: المطمب الثاني       

 383 الجرائم المستحدثة : الفرع األول                

 386 الجرائم المنصوص عمييا مسبقا في قانون العقوبات : الفرع الثاني                

 395 الجرائم اإلرىابيةالسياسة الجنائية في مواجية : المطمب الثالث        

 396 العقوبات األصمية المقررة لقمع الجرائم اإلرىابية: الفرع األول                

 396 أوال: العقوبات األصمية في مادة الجنايات                

 397 ثانيا: العقوبات األصمية في مادة الجنح                

 431 لعقوبات التكميمية المقررة لقمع الجرائم اإلرىابيةا: الفرع الثاني                

 439 األفعال المبررة واألعذار القانونية والظروف المقررة في الجرائم اإلرىابية: الفرع الثالث                

 439 أوال: األفعال المبررة                

 412 ثانيا: األعذار القانونية                

 412 األعذار المخففة في حقل الجرائم اإلرىابية -أ                

 417 األعذار المعفية أو المانعة من العقاب في حقل الجرائم اإلرىابية -ب                

 424 الظروف المخففة المقررة في الجرائم اإلرىابية -ج                

 425 رأي الباحث                

 427 البناء القانوني لمجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائري: المبحث الثاني

 428 الركن المادي في الجريمة اإلرىابية: األولالمطمب         

 433 السموك اإلجرامي أو اآلثم في الجريمة اإلرىابية: الفرع األول                

 431 اإلجرامية غير المشروعة أوال: األعمال                

 432 ثانيا: وسائل السموك اإلرىابي                

 433 الوسائل الفتاكة -1

 433  وسائل الردع أو المنع -2

 435 وسائل السيطرة والييمنة -3

 435 وسائل اإلرغام واإلكراه -4

 437 التطرف -5

 443 النتيجة اإلجرامية: الفرع الثاني             

 444 أوال: حالة الخطر              

 445 أن يكون الخطر عاما -1

 447 أن يكون ذلك الخطر مرتبطا بمشروع فردي أو جماعي -2

 448 أن يؤدي الخطر إلى االعتداء عمى حقوق األفراد وحرياتيم -3

 449 أن يؤدي الخطر إلى اإلخالل بالنظام العام لممجتمع -4



 451 ثانيا: حالة الضرر              

 453 العالقة السببية بين السموك والنتيجة: الفرع الثالث              

 456 الركن المعنوي في الجريمة اإلرىابية: الثانيالمطمب        

 458 القصد الجنائي في جرائم اإلرىاب: الفرع األول              

 458 أوال: عنصر العمم في الجريمة اإلرىابية              

 459 ثانيا: عنصر اإلرادة في الجريمة اإلرىابية               

 463 القصد الجنائي في قانون مكافحة اإلرىاب الجزائري: الفرع الثاني              

 461 حاالت الشروع والمساىمة الجنائية في الجرائم اإلرىابية: الثالثالمطمب         

 463 في جرائم الخطرالشروع : الفرع األول              

 463 أوال: حالة انعدام تصور الشروع ) حالة عدم تطبيق النص العقابي عمى الشروع(               

 464 ثانيا: حالة تصور الشروع )حالة تطبيق النص العقابي عمى الشروع(               

 465 ثالثا: عقوبة الشروع في الجريمة اإلرىابية               

 466 المساىمة الجنائية في الجريمة اإلرىابية: الفرع الثاني               

 467 أوال: تعدد أصحاب المصمحة ) المتدخمين( شرط ضروري لممساىمة               

 469 ثانيا: الرغبة في االرتباط كشرط خاص لممساىمة               

 473 تبعية في الجرائم اإلرىابية في القانون الجزائريثالثا: المساىمة الجنائية ال               

 473 االشتراك االعتباري -أ   

 473 التحريض كجريمة خاصة -ب   

 473 االتفاق كجريمة خاصة -ت 

 471 التشجيع عن طريق المساعدة المادية كجريمة خاصة -ث              

 471 الدعوة غير المقبولة إلى االتفاق الجنائي كجريمة خاصة )العرض غير المقبول( -ج              

 472 رأي الباحث             

  : مطابقة المعايير الجنائية لمواجية اإلرىاب مع نطاق الحقوق والحريات الدستوريةالثانيالفصل 

 475 الجزائريالمواجية الموضوعية لإلرىاب في التشريع : المبحث األول

 476 المطمب األول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلرىابية        

 476 الفرع األول: المسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي عن ارتكابو لمجرائم اإلرىابية               

 479 لمجرائم اإلرىابيةالفرع الثاني: المسؤولية الجنائية لمشخص االعتباري عن ارتكابو                

 481 رأي الباحث               

 482 المطمب الثاني: الصور المنصوص عمييا لمتجريم       

 482 الفرع األول: إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير كيان إرىابي               

 483 أوال: تحديد المصمحة المعتدى عمييا محل الحماية الجنائية               

 483 ثانيا: أركان الجريمة      

 483 الركن المادي -1

 486 الركن المعنوي -2

 487 الفرع الثاني: جريمة النشاط أو االنخراط في الخارج في كيان إرىابي              

 487 أوال: النص العقابي               



 487 ثانيا: الركن المادي               

 488 ثالثا: الركن المعنوي                

 489 الفرع الثالث: جريمة اإلشادة وتشجيع وتمويل الجرائم اإلرىابية               

 489 أوال: النص العقابي               

 489 ثانيا: أركان الجريمة               

 489 الركن المادي -1

 493 الركن المعنوي -2

 493 الرابع: جريمة الترويج بالطبع والنشر لمجرائم اإلرىابية الفرع              

 493 أوال: النص العقابي              

 491 ثانيا: أركان الجريمة              

 491 الركن المادي -1

 491 الركن المعنوي -2

الخامس: جريمة قيام الجزائري أو األجنبي المقيم بالسفر أو محاولة السفر إلى دولة أخرى  الفرع           
 بغرض ارتكاب جرائم إرىابية

491 

 491 أوال: النص العقابي              

 492 ثانيا: أركان الجريمة              

 492 الركن المادي -1

 495 الركن المعنوي -2

خاص لصالح كيان إرىابي جريمة استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتجنيد أشالسادس:  الفرع             
 شؤونو أو دعم أعمال أو نشر أفكاره أو لتنظيم

496 

 496 أوال: النص العقابي              

 496 ثانيا: أركان الجريمة              

 496 الركن المادي -1

 498 الركن المعنوي -2

 498 الفرع السابع: جريمة االنخراط أو المشاركة أو االنضمام إلى كيان إرىابي              

 498 أوال: النص العقابي              

 498 ثانيا: أركان الجريمة              

 498 الركن المادي -1

 499 الركن المعنوي -2

 533 أو ذخائر أو متفجرات أو مواد تدخل في تركيبياالفرع الثامن: جريمة حيازة أسمحة ممنوعة               

 533 أوال: النص العقابي               

 531 ثانيا: أركان الجريمة    

 531 الركن المادي -1

 532 الركن المعنوي -2

 533 الفرع التاسع: جريمة التحكم في إحدى وسائل النقل والمواصالت  

 533 أوال: النص العقابي  



 533 أركان الجريمةثانيا:   

 533 الركن المادي -1

 535 الركن المعنوي -2

 535 الفرع العاشر: جريمة اختطاف وقبض واحتجاز شخص دون أمر السمطة المختصة وحبسو كرىينة    

 535 أوال: النص العقابي   

 536 ثانيا: أركان الجريمة     

 536 الركن المادي -1

 537 الركن المعنوي -2

 538 عشر: جريمة التواطؤ عمى ىروب إرىابيين مسجونين أو تييئ أو تسييل ىروبيمالفرع الحادي   

 538 النص العقابي :أوال  

 538 ثانيا: أركان الجريمة  

 538 الركن المادي -1

 539 الركن المعنوي -2

عشر: جريمة التخابر مع دولة أجنبية أو أحد عمالئيا أو مع تنظيم إرىابي في الخارج  الفرع الثاني  
 لمقيام بعمل إرىابي

539 

 539 أوال: النص العقابي  

 511 ثانيا: أركان الجريمة  

 511 الركن المادي -1

 512 الركن المعنوي -2

 513 عشر: جريمة ترأس أو قيادة وتولي قيادة كيان إرىابي الفرع الثالث  

 513 أوال: النص العقابي  

 513 ثانيا: أركان الجريمة    

 513 الركن المادي -1

 514 الركن المعنوي -2

 514 الفرع الرابع عشر: جريمة االعتداء عمى احد رجال إنفاذ القانون   

 514 أوال: النص العقابي   

 515 أركان الجريمةثانيا:    

 515 الركن المادي -1

 515 الركن المعنوي -2

 515 رأي الباحث    

 516 القانون الجنائي بين أدوار الوقاية والقمع في مواجية التيديدات اإلرىابية: المطمب الثالث    

 517 أىداف المنيج المتبع من طرف المشرع لمواجية الجرائم اإلرىابية: األول الفرع    

 517 اإلرىاب كظرف تشديد لمعقوبة: الفرع الثاني             

 519 الفرع الثالث: أثر ظروف التخفيف واألعذار القانونية عمى العقوبة    

 523 الفرع الرابع: اإلعفاء من العقوبة    

 522 الفرع الخامس: تعويض ضحايا الجرائم اإلرىابية    



 524 اإلجرائية لإلرىابالمواجية : الثانيالمبحث 

 526 المطمب األول: جمع المعمومات التحري والتحقيق االبتدائي في جرائم اإلرىاب      

 526 الفرع األول: اختصاص جمع األدلة    

 529 الفرع الثاني: اختصاص التحقيق    

 531 المطمب الثاني: المحكمة المختصة في الجرائم اإلرىابية      

 531 األول: االختصاص النوعي لممحكمة الفرع    

 533 الفرع الثاني: تشكيمة المحكمة وأثرىا عمى الحكم    

 535 المطمب الثالث: تقادم الدعوى وانقضاء العقوبة في الجرائم اإلرىابية       

 538 الخاتمة

 547 قائمة المصادر والمراجع

 

 فهرس األشكال

 الصفحة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
 163 نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة : 1 شكل رقمال

 164 أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  :2الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الملخص
حقوق اإلنسان كقيمة عالمية تشمل الموجبات التي يحق لجميع األشخاص التمتع بيا بدون أدنى تمييز 
 وذلك لمجرد كونيم بشر، أي الحقوق والحريات التي ال يمكن إنكارىا أو تقييدىا عمى أساس الثقافة 

أية عوامل أخرى، وىي التي يجب أو التقاليد أو الجنسية أو التوجو السياسي أو المكانة االجتماعية أو 
عماليا بموجب القانون، وبشكل عام تشمل ىذه الحقوق أىم الشروط األساسية  ضمان حمايتيا في الواقع وا 

ويتم التأكيد عمييا في المقام األول ضد السمطات العامة أي وجوب احتراميا  لوجود إنساني كريم،
في بعض الحاالت تكون السمطة قادرة أيًضا عمى  وضمانيا وحمايتيا وتنفيذىا من قبل الحكومة ولكن

 الدافعأصبحت القوة المعيارية لحقوق اإلنسان ىي  ومنوتأكيدىا ضد األفراد اآلخرين بصفتيم الخاصة، 
  .كمعيار لمسيادة ممارسة السمطةال غنى عنو في  الذي لشرعية لسموك الدولة المانح

ذ يشير مصطمح "اإلرىاب" في أعم مستوياتو إ  لى االستخدام اإلجرامي لمعنف ذي الخمفية وا 
أو الدوافع السياسية، ويستخدم المصطمح عادًة لإلشارة إلى شكل أو أسموب خاص من ممارسة العنف 
السياسي القسري المولد لمرعب باالرتباط مع مجموعة ممارسات تآمرية لعمل عنيف محسوب ومخطط 

ستيدف اإلرىاب بشكل أساسي المدنيين واألفراد من غير ومباشر دون أدنى قيود قانونية أو أخالقية، وي
المقاتمين لما لو من آثار دعائية ونفسية عمى مختمف الشرائح االجتماعية وأطراف النزاع، وىو منتوج 
الصراع عمى السمطة، ومع ذلك ال يوجد لو تعريف فقيي أو قانوني موحد أو مفيوم متفق عميو عمى 

يستخدم المصطمح لوصف نطاق واسع من األفعال المرتكبة استجابة لظروف فكثيرا ما  المستوى الدولي،
وظواىر متفاوتة عمى المستويين المحمي والدولي وغالًبا ما يكون استخدامو مشحون وموظف سياسيًا من 

 قبل السمطة ومنافسييا.
Summary : 

Human rights have universal values with deep roots in all human civilizations and societies. People are 

entitled to enjoy them without discrimination, so the values such peace, freedom, social progress, 

equal rights, respect and human dignity are worth for all people simply because they are human 

beings, just as it is inconceivable to deny or limit them in any way, by means of culture, or because of 

traditions, or ethnic, religious affiliation, or because of nationality, political orientation, social status, 

or any other discriminatory factors, which must ensure their real protection by law. In general, these 

rights include the simplest conditions for a dignified human existence, and are affirmed primarily 

against public authorities, that’s why they must be respected, guaranteed and protected. The 

government has the responsibility to implement them in the state legislation, but the authority is also 

able to assert them against Other individuals, and from which the normative force of human rights has 

become the motivator that legitimizes state behavior that is indispensable in the exercise of power as a 

criterion of sovereignty.  

Whereas the term “terrorism” at its most general level refers to the criminal use of violence with a 

political background or motive, and the term is usually used to refer to a special form or method of 

practicing coercive and horror-generating political violence in association with a group of 

conspiratorial practices of calculated, planned and direct violent act without the slightest legal 

restrictions or Ethical, terrorism mainly targets civilians and non-combatants because of its 

propaganda and psychological effects on various social strata and parties to the conflict, and it is a 

product of the struggle for power. However, there is no unified legal or legal definition or an 

internationally agreed concept. The term is used to describe a wide range of acts committed in 

response to varying circumstances and phenomena at the local and international levels, and its use is 

often politically charged by the authority and its competitors. 


