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أ. يوسف مرين جريــمة اإلرهـــاب في القــانون اجلزائـــري

 ملخص: 
ظاهرة  لتطويق  معتربة  جهود  بذلت  قد  اجلزائرية  الدولة  اإن 
وت�ساحمية  ردعية  �سيا�سة  ذلك  يف  و�سلكت  وا�ستئ�سالها،  الإرهاب 
الدولة  عمل  اأن  كما  ح�سنة،  نتائجها  كانت  والتي  الوقت  نف�س  يف 
اجلزائرية يف حماولة خنق ظاهرة الإرهاب ا�ستمل على ثالثة نقاط 
وهي: احلر�س على تطبيق القانون ب�رصامة، اتخاذ كافة الإجراءات 
الالزمة من اأجل التكفل ب�سحايا الإرهاب و اإدماج الأ�سخا�س اللذين 
�سادقت  لقد  الدويل  ال�سعيد  وعلى  التوبة،  ت�رصيعات  من  ا�ستفادوا 
اجلزائر على عدة اتفاقيات دولية يف جمال مكافحة الرهاب وتعترب 
اكت�سبته  اجلزائر ع�سوا فعال يف مكافحة ظاهرة الرهاب على ما 
ت�ستنري  الدول  واأ�سبحت  الظاهرة  هذه  من  معاناتها  خالل  من 
بالتجربة اجلزائرية يف جمال مكافحة الإرهاب واأ�سبح يطلق عليها 

ت�سمية التجربة اجلزائرية يف جمال مكافحة الإرهاب. 
الإرهاب،  جرمية  الإرهاب،  اجلرمية،  املفتاحية:  الكلمات 

الأركان، العقوبات، القانون اجلزائري.

The crime of terrorism in Algerian law

Abstract

the Algerian government had made considerable 
efforts to fight and end terrorism, she used both 
deterrent and tolerant methods at the same time which 
made a good results. the work of the government to 
stop this phenomenon can be concluded in 3 main 
points : the careful application of the law . taking all 
the necessary procedures to take care of terrorism; 
victims and the integration of the people forgiven by 
the government, on the international level, Algeria 
had signed many conventions about fighting terrorism 
. besides Algeria is considered an active member in 
fighting terrorism because of her experiments in dealing 
with such phenomena, as a result many countries have 
followed and taken the Algerian experiment in fighting 
terrorism until it was called the Algerian experiment 
of fighting terrorism.

Keywords: organized crime, terrorism, the crime 
of terrorism, the chief of staff, sanctions Algerian law.

مقدمة:
من اأخطر الظواهر ال�سلبية التي �ساعت العامل املعا�رص ظاهرة 
بني  التفرقة  دون  كّله  العامل  لي�سمل  خطرها  امتد  والتي  الإرهاب 
الدول، فهذه الظاهرة فر�ست على املجتمع الدويل خا�سة بعد اأحداث 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  لها  تعر�ست  التي   2001 �سبتمرب   11
واأعترب هذا التاريخ منطلق للحرب �سد الإرهاب. ويعترب هذا ال�سلوك 
الجرامي من اأقدم اأ�ساليب العنف التي عرفها تاريخ الب�رصية، فمن 
بني  ما  كان  اإرهابي  عمل  اأول  فاإن  الإرهاب  تاريخ  درا�سة  خالل 

من  جمموعة  ظهرت  حيث  امل�سيح)1(،  ميالد  بعد  و73   66 �سنة 
املتع�سبني عرفـوا بـــــــا�سم الزيلوت les zélotes والتي تكونت من 
اأمريكا  اأما يف  جمموعة اليهود الذين قاموا باأعمال تقتيل وتدمري، 
ظهرت جمموعة كو كلوك�س كالن  ku-klux klan والتي كانت تطارد 
هي  اأعمال  كذلك  عرفت  الإ�سالم  تاريخ  ويف  الوطنية،  با�سم  ال�سود 
والتي  انت�ساراً  اأكرث  احل�سا�سني  فرقة  كانت  و  احلقيقة  يف  اإرهابية 
اتخذت الغتيال كو�سيلة اأ�سا�سية يف تنفيذ عملياتهم، ويرى البع�س 
اأن كلمة اغتيال بالإجنليزية assasin م�ستقة من ا�سم هذه الفرقة)2( 
قامو�س  يف  مرة  لأول  الإرهاب  م�سطلح  ليّعرف   ،)ashashin(
الأكادميية الفرن�سية عام 1829 اإل اأنه يف ذلك الوقت مل يتعد حدود 
الدولة التي تقع فيها العمليات الإرهابية، واأنه بعد احلرب العاملية 
الثانية اتخذ الإرهاب بعدا عامليا وظهر ما ي�سمى بالإرهاب الدويل 
مع  بالتن�سيق  تعمل  كانت  التي  و  الإرهابية  التنظيمات  وانت�رصت 
بع�سها البع�س م�ستعملة بذلك اأحدث الو�سائل التكنولوجية م�ستفيدة 

من ن�ساطات اأخرى كالتجارة يف املخدرات و تبيي�س الأموال.
واأ�ساب دول خمتلفة  الإرهاب ل يعرف حدود  اأ�سبح  وبذلك 
عدد   2014 �سنة  حديثة  درا�سة  قدرت  وقد  اجلغرايف  املوقع 
املنظمات الإرهابية على م�ستوى العامل بـ 84 منظمة)3(، وعلى اإثر 
ذلك اهتم علماء النف�س والجتماع بهذه الظاهرة اخلطرية والفتاكة 
ال�سلوكيات  الإرهابيني ومقارنتها بباقي  خا�سة بعد درا�سة �سلوك 
الإجرامية الأخرى ليت�سح اأنه ل البيئة ول البنية الفيزيولوجية تاأثر 
ولي�سوا  نف�سانيني  منحرفني  لي�سوا  فاإنهم  الإجرامية  طبيعتهم  على 
باملجرمني العاديني لأن يف اعتقادهم اأنهم يقدمون خدمة للمجتمع 
واأنهم ينقذوه من الهالك، وبذلك مت التو�سل اإىل اأنهم منحرفني يف 
طريقة التفكري)4( يف اإيجاد تربيرات لأعمال العنف التي يرتكبونها 

اإما عقائدية اأو ايديولوجية اأو �سيا�سية .....الخ. 
اأما فقهاء القانون اهتموا بالدرا�سة القانونية للفعل ومقارنته 
التي  الإ�سكاليات  على  الإجابة  وحاولوا  الأخرى،  العنف  باأعمال 
يتمخ�س فيها مو�سوع الإرهاب بدءا مبحاولة تعريفه وكذا معرفة 
اأ�سبابه لأن القانون هو اأحد الأ�ساليب الالزمة وال�رصورية ملكافحة 
خا�س  ت�رصيع  اإحداث  ا�ستوجب  خلطورتها  ونظرا  الإرهاب،  ظاهرة 
على  بالوقوف  وذلك  فيه،  ي�ستنزف  الذي  بالقدر  رادعا  يكون  بها 
مدى تنا�سق الت�رصيعات فيما بينها مع و�سع احلدود الفا�سلة بني 
الإرهاب وما يختلط به من �سور، حيث تردد كثري اأن الإرهابي يف 

نظر البع�س هو مدافع عن احلرية.
وخطت  الدولية  املنظمات  حتركت  فقد  اآخر  �سعيد  وعلى 
خطوات هامــة من اأجــل مكافحـــة الإرهاب الذي اتخذ اأبعادا دولية 
يهدد الأمن وال�سلم الدوليني، وعلى اإثر ذلك وقعت العديد مـن الدول 
على عدة اتفاقيات دولية جترم وتعاقب على الإرهاب الدويل ومن 

بينها اجلزائر.
هي  ولكن  ال�ستقالل  حديثة  فتية  دولة  اجلزائرية  الدولة  اإن 
والنفي�س  بالنف�س  دفعت  فلقد  الظاهرة  هذه  من  ت�سلم  مل  الأخرى 
ال�سلطات  كانت  فعندما  بها،  مـرت  التي  ال�سوداء  الع�رصية  خالل 
اجلزائرية منهمكة يف اإعادة بناء ما هدمه ال�ستعمار و اإر�ساء الدولة 
الدميقراطية مل ي�سعها اأن تتنباأ ملا كان يتدبر لها اإذ اختريت اجلزائر 
كاأر�س خ�سبة لزرع الإرهاب واأن املعطيات العديدة التي كانت يف 
 ،)5(1987  -  1981 اآنذاك كانت تخدم الإرهاب بني فرتة  اجلزائر 
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دخلت  دي�سمرب1991  ل�سهر  الت�رصيعية  النتخابات  اإلغاء  وبعد 
اجلزائر يف دوامة و�سعت على اإثرها يف حالة طوارئ �سنة 1992، 
وبهذا عرفت اجلزائر ما ي�سمى بالإرهاب الأمر الذي ا�ستوجب اإحداث 
الأفعال وتعاقب  التي تردع هذه  القانونية  الن�سو�س  جمموعة من 
لطف  بها  اأخرى  ن�سو�س  اأ�سدر  كما  امل�رصع  فعل  وهكذا  عليها 
ورحمة بالتائبني وفقا ل�رصوط حمددة، ولقد اأ�سدر امل�رصع اجلزائري 
اإىل يومنا هذا ت�سعة ن�سو�س قانونية تعالج مو�سوع الإرهاب، مما 
مو�سوع  هو  والذي  املو�سوع  هذا  يف  والبحث  الدرا�سة  على  يحث 
كون  الظاهرة  هذه  مع  اجلزائري  امل�رصع  تعامل  فكيف  درا�ستنا، 
اجلزائر مل ت�سلم هي الأخرى من الإرهاب؟ وماهي جرمية الإرهاب 

يف القانون اجلزائري ؟.

أهمية الدراسة
اأبعاد اجتماعية، نف�سية  الإرهاب هي م�سكلة ذات  اإن ظاهرة 
ول  الجتماعي،  التكيف  و�سوء  التن�سئة  ب�سعف  ترتبط  وبيولوجية 
ميكن باأي حال من الأحوال تناول هذه امل�سكلة مبعزل عن ال�سياق 
الجتماعي الذي يحوي بنية املجتمع ونظمه والتغريات الجتماعية 
والقت�سادية، فللمو�سوع اأهمية بالغة يف م�سمونه بو�سفه جرمية 
م�ستحدثة تهدد م�سالح الدولة والأفراد معا ومن ثم ا�ستوجب على 

امل�رصع التدخل يف جترمي الظاهرة واملعاقبة على اإتيانها.
كما يكت�سب هذه املو�سوع اأهمية من الناحية النظرية تتجلى 
اجلرمية  هذه  مواجهة  �سبيل  يف  اجلزائري  امل�رصع  ا�ستعانة  يف 
بن�سو�س خا�سة اأهمها الأمر 11-95)6( دون ا�ستغنائه عن تطبيق 
الن�سو�س العامة الواردة بقانون العقوبات لأن هناك عالقة متكاملة 
بينهما على اأ�سا�س مو�سوعي يتمثل يف اخل�سو�س يف طبيعة احلق 
املعتدى عليه يف كليهما وهو حق عام، فالإرهاب جرمية من اجلرائم 
امل�رصة بامل�سلحة العامة واملخاطر التي تهدد امل�سالح العامة جتد 
ال�رصيعة  العقوبات باعتباره يج�سد  تطبيقات عديدة لها يف قانون 

العامة يف جمال التجرمي والعقاب.

أسباب اختيار املوضوع

البحث يف هذا املو�سوع  الأكرب وراء اختيار  الدافع  لقد كان 
اأن اجلرمية الإرهابية يف اجلزائر لي�ست وليدة ال�سدفة بل متتد  هو 
تطورها  يف  �ساهم  ولكن  املا�سي  القرن  �سبعينيات  اإىل  جذورها 
الإجرام  املو�سوع من  نتناول هذا  الذي جعلنا  الأمر  متاأزم،  و�سع 
�سبب  وهناك  ال�سابقة،  الدرا�سات  تناولتها  التي  تلك  زاوية غري  من 
ذاتي يتمثل يف عظيم تاأثري ملا اآل اإليه حال وطني جراء الظاهرة 
الإرهابية والتي ع�سفت ببلد كاجلزائر و�سارفت به على النهيار بعد 

اأن عجزت فرتة ال�ستعمار عن اإذلله. 

أهم الدراسات السابقة
القانون  يف  الإرهاب  ملو�سوع  ال�سابقة  الدرا�سات  خالل  من 
كدرا�سة  الإرهاب  تناولت  درا�سات  ب�سفة خا�سة، وجدنا  اجلزائري 
مقارنة بني الإرهاب املحلي والإرهاب الدويل، ومنها ما تناوله من 
منظور التفرقة بينه وبني ما ي�سابهه من جرائم اأو ما يتداخل معه 
ال�سيا�سية،  واجلرمية  والإرهاب  واملقاومة،  كالإرهاب  مفاهيم  من 
وهناك من تناول الإرهاب من منظور �رصعي وقانوين، وميكن ذكر 

اأهم هذه الدرا�سات:

�سهادة . 1 لنيل  املقدمة  مذكرتها  يف  تطرقت  مفيدة:  �سيف 
اجلنائية  والعلوم  العقوبات  قانون  فرع  احلقوق  يف  املاج�ستري 
)�سيا�سة امل�رصع يف مواجهة ظاهرة الإرهاب( اإىل تعريف الإرهاب 
والتمييز بينه وبني الظواهر الأخرى امل�سابهة له، واأ�ساليب الإرهاب 
والتطرف  لالإرهاب  التاريخية  الن�ساأة  اإىل  تطرقت  كما  ودوافعه، 
اإىل  النهاية  وتطرقت يف  اجلزائر،  الإرهابية يف  اجلماعات  فكر  يف 

الأحكام الإجرائية واأحكام العقاب يف اجلرمية الإرهابية.
املقدمة . 2 مذكرتها  يف  تطرقت  فتيحة:  رباحي  معروف 

والعلوم  اجلنائي  القانون  فرع  احلقوق  يف  املاج�ستري  �سهادة  لنيل 
اجلنائية )التدابري القانونية املقررة ملكافحة الإرهاب يف اجلزائر( 
اإقرار اجلرمية الإرهابية يف القانون اجلزائري و متييزها عن الظواهر 
ال�ستثنائية  القانونية  التدابري  اإىل  تطرقت  كما  لها،  امل�سابهة 
ملواجهة الإرهاب يف اجلزائر امل�سددة منها و املخففة، وتطرقت يف 

النهاية اإىل العقوبات املقررة لها يف قانون العقوبات اجلزائري. 
لنيل . 3 املقدمة  مذكرتها  يف  تطرقت  الزهراء:  فاطمة  رواط 

والعلوم  اجلنائي  القانون  فرع  احلقوق  يف  املاج�ستري  �سهادة 
الت�رصيع  يف  الإرهابية  للجرمية  اجلزائية  )املتابعة  اجلنائية 
اجلرمية  متابعة  يف  والتحقيق  التحري  خ�سو�سية  اإىل  اجلزائري( 
اإجراءات التحقيق الق�سائي يف  الإرهابية يف القانون اجلزائري ثم 
اإجراءات  خ�سو�سية  اإىل  تطرقت  كما  الإرهابية،  اجلرمية  متابعة 
التعوي�س  و  العقوبة  ومميزات  الإرهابية  اجلرائم  مرتكبي  حماكمة 

يف اجلرمية الإرهابية. 

منهج البحث

الت�ساوؤلت  على  الإجابة  الدرا�سة  هذه  خالل  من  نحاول 
ال�سابقة وفق اعتماد منهج ا�ستقرائي حتليلي لأهم ن�سو�س الد�ستور 
العقوبات وقانون الإجراءات اجلزائية،  اجلزائري، ون�سو�س قانون 
وغريها من القوانني املرتبطة بالإرهاب كما هو احلال يف البحوث 

والدرا�سات املتعلقة بالعلوم الجتماعية. 

خطة البحث
ا�ستملت خطة هذا البحث على مقدمة واأربعة مباحث وخامتة 

على النحو الآتي: 
مقدمة �
املبحث الأول: مدلول الإرهاب �
املطلب الأول: مفهوم الإرهاب يف اللغة �
املطلب الثاين: املفهوم القانوين لالإرهاب �
مفهوم  � من  اجلزائري  امل�رصع  موقف  الثالث:  املطلب 

الإرهاب
القانون  � يف  الإرهاب  جرمية  اأركان  الثاين:  املبحث 

اجلزائري
املطلب الأول: الركن ال�رصعي �
املطلب الثاين: الركن املادي �
الفرع الأول: العتداءات املن�سو�س عليها يف املادة 87  �
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مكرر من قانون العقوبات اجلزائري
الفرع الثاين: اإن�ساء التنظيمات اأو اجلمعيات �
الفرع الثالث: الإ�سادة والرتويج والتمويل �
الفرع الرابع: حيازة الأ�سلحة والذخائر �
املطلب الثالث: الركن املعنوي �
الفرع الأول: الق�سد العام �
الفرع الثاين: الق�سد اخلا�س �
املبحث الثالث: اإجراءات املتابعة جلرمية الإرهاب �
املطلب الأول: مرحلة التحري وجمع ال�ستدللت �
املطلب الثاين: اإجراءات التحقيق �
املطلب الثالث: اإجراءات املحاكمة �
املبحث الرابع: اأحكام العقاب �
املطلب الأول: العقوبات املقررة قانونا جلرمية الإرهاب �
الفرع الأول: العقوبات الأ�سلية �
الفرع الثاين: العقوبات التكميلية والتبعية �
املطلب الثاين: الظروف امل�سددة واملخففة للعقوبة �
الفرع الأول: الظروف امل�سددة �
الفرع الثاين: الظروف املخففة �
خامتة وتو�سيات �

املبحث األول: مدلول اإلرهاب 
م�سكلة  هي  الإرهاب  مو�سوع  دار�س  تتعر�س  م�سكلة  اأول 
ملعنى  جامع  واحد  تعريف  يوجد  مل  هذا  يومنا  حد  فاإىل  تعريفه، 
بل  تعريفه  يف  الفقهاء  واختلـــف  قدميا،  ظهوره  رغم  الإرهاب 
اأن  على  يقول  من  البع�س  فهناك  وجوده  حيث  من  كذلك  واختلف 
ذلك  اأجل  ومن  فعـــل،  رد  اأنه  يرى  من  وهناك  فعــل  هو  الإرهاب 
الحاطة  لنا  ليت�سنى  الرهاب  مفهـوم  درا�سة  ال�رصوري  من  فاإنــه 

بكل جوانبه.

املطلب األول: مفهوم اإلرهاب يف اللغة

لقد بلغت اأهمية املعني اللغوي لالإرهــاب درجــة كبرية لــدى 
اإيجاد  نحو  اأوىل  خطوة  يعد  اللغوي  املفهوم  معرفة  لأن  الفقهاء 
املعاجم  اأن  غري  وخ�سائ�سه،  عنا�رصه  وا�ستنباط  قانوين  تعريف 
تعر�ست  واإمنـا  الإرهاب  مل�سطلح  تتعر�س  مل  القدمية  العربية 
الفــعل  اأما  اأخافه،  يعني  واأرهبه  خــاف  يعني  والذي  رّهب  للــفعل 
املزيد بالتاء هو تــرهب والــذي يعني انقطع للعبادة يف �سومــعته 
ومنها ا�ستق الــراهب، ووردت كلمة الرهبة يف القران الكرمي مبعان 
اإذ قال عز وجل  �سبحــانه وتعاىل،  عديدة منها اخل�سية وتقوى اهلل 
لربهم  للذين هم  ورحمة  هّدى  ن�سختها  العزيز: {ويف  فـــي كتابه 
يرهبون})7( وهنا كلمـة يرهبون جاءت مبعنى يخ�سون ويخافون، 
وقال عز وجل {اإنهم كانوا ي�سارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا 

ورهبا})8( وقال عز وجل اأي�سا {واإياي فارهبون})9(.
اإن كلمة الإرهاب يف اللغة العربية تقابلها فــي اللغة الفرن�سية 

وهذه  الفرن�سية  الثورة  اإبان  ا�ستحدثت  والتي   Terrorisme كلمة 
terror وهي يف  اأ�ســل لتيـــني واملــــركبة من كلمتني  الكلمة ذات 
والذي   isme الرعــب ومــــقطع  والتي تعني   terreur الفرن�سية  اللغة 
وعلــيه  والتنظيم،  العقالنية  اأنه  على  ويف�رص   ismus بالالتينية  هو 
الرعب املنظم، وكلمــة  اللغوي احلقيقي لكلمة ارهاب هي  فاملعنى 
لتحقيق  العنف  ا�ستعمال  تعني  الفرن�سية  اللـغة  فــــــــــي  اإرهاب 
اللغوية  الدرا�سة  خالل  من  اأنه  البع�س  ويرى  �سيا�سية)10(،  اغرا�س 
القانونيـــــــــة  الدللة  عن  بعيدا  العربية  اللغة  يف  فاإنه  للم�سطلح 
هي  الرهاب  لكلمة  ال�سحيحة  الرتجمة  واأن  لالإرهاب،  املعروفة 
الإرعاب اإل انه ا�ستقرت العادة على ا�سطالح الرهاب وبقيت على 

هذا املنوال)11(. 

املطلب الثاني: املفهوم القانوني لإلرهاب 

اختالف  على  العامل  دول  يف  الإرهاب  انت�سار  اأدى  لقد 
اإيجاد  حول  الجتهادات  تكثيف  اإىل  وتطورها  ونظمها  اأو�ساعها 
كافة  وعملت  الظاهرة  لهذه  موحد  اإطار  يوجد  مل  ولكن  له،  تعريف 
الدول املت�رصرة جاهدة لإيجاد تعريف لالإرهاب، ولقد حدد الفقيه 
الروماين رادولي�سكو يف تقريره املقدم اإىل موؤمتر باري�س �سنة 1931 
العنا�رص اجلوهرية لالإرهاب على النحو التايل »يعترب عمل ارهابي 
كل اجلرائم والأعمال التح�سريية بق�سد ارتكاب اجلرائم والتفاقات 
فر�س  اإىل  التخويف  اأو  العنف  طريق  عن  تهدف  التي  واجلمعيات 

مذهب معني �سيا�سي اأو اجتماعي«)12(.
عنف  باأعمال  القيام  اأنه  »على  الإرهاب  الفقه  كذلك  وعرف 
ولي�س  ي�سيع يف املجتمع كله  الأموال على نحو  اأو  الأ�سخا�س  �سد 
الأمن،  بانعدام  العميق  وال�سعور  ذعر  حالة  الأ�سخا�س  بع�س  لدى 
ينجم عنها نوع من التفكك الجتماعي وحتد من اإمكانية رد الفعل 
تعرف  الأمريكية  العدل  وزارة  اأن  غري  العتداء«)13(،  مواجهة  يف 
جرمية الإرهاب باأنها »ال�ستخدام غري امل�رصوع للقوة والعنف عند 
الأ�سخا�س اأو امللكية لإرهاب اأو لإكراه احلكومة اأو ال�سكان املدنيني 

على تعزيز اأو تاأييد اأهداف �سيا�سية اأو اجتماعية«)14(. 
اأغلبها مل تعرف هذه اجلرمية،  العربية  وبالن�سبة للت�رصيعات 
�سنة  قانون �سدر  وذلك مبوجب  عرفها  قد  امل�رصي  امل�رصع  اأن  اإل 
1992 والذي ن�س يف مادته الثانية على اأنه »يق�سد بالإرهاب كل 
ا�ستخدام للقوة اأو للعنف اأو التهديد اأو الرتويع يلجاأ اإليه اجلاين تنفيذ 
امل�رصوع اإجرامي فردي اأو جماعي بهدف الإخالل بالنظام العام اأو 
اإيذاء  اإذا كان من �ساأن ذلك  اأمنه للخطر  اأو  تعر�س �سالمة املجتمع 
الأ�سخا�س اأو اإلقاء الرعب بينهم اأو تعري�س حياتهم للخطر اأو اإحلاق 
ال�رصر بالبيئة اأو بالت�سالت اأو املوا�ســـالت اأو بالأموال اأو املباين 
اأو  عليها  ال�ستيالء  اأو  احتاللها  اأو  اخلا�سة  اأو  العامة  بالأمالك  اأو 
منع اأو عرقلة ممار�سة ال�سلطة العامة اأو دور العبادة اأو معاهد العلم 

لأعمالها اأو تعطيل تطبيق الد�ستور اأو القوانني اأو اللوائح«. 

املطلب الثالث: موقف املشرع اجلزائري من مفهوم اإلرهاب

عليه  ا�ستوجب  الظاهرة  هذه  وملواجهة  اجلزائري  امل�رصع 
ال�رصعية عليها لأن املادة الأوىل  اإحداث ن�سو�س قانونية لي�سفي 
ول  عقوبة  ول  جرمية  »ل  اأنه  على  تن�س  العقوبات)15(  قانون  من 
تدبري اأمن بغري قانون«. اإن ن�س هذه املادة هو القاعدة العامة يف 
التجرمي، الأمر الذي جعل العتداءات الواقعة قبل �سنة 1992 مل يكن 
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لها اإطار قانوين خا�س بها حتت عنوان جرائم الإرهاب اإىل اأن �سدر 
املر�سوم الت�رصيعي رقم 92/ 03)16( والذي نقل اإىل اأحكام قانون 
العقوبات �سنة 1995 يف الق�سم الرابع مكرر، وبذلك اأ�سبح جلرمية 
الإرهاب وجود يف عامل القانون ون�س امل�رصع اجلزائري على اأنــه« 
يعترب فعال اإرهابيا اأو تخريبيا يف مفهوم هذا الأمر كل فعل ي�ستهدف 
اأمن الدولة والوحدة الوطنية وال�سالمة الرتابية وا�ستقرار املوؤ�س�سات 

و�سريها العادي عن طريق اأي عمل غر�سه...« )17(.
اإدخـــالها  و  الأعمال  ببع�س  اجلـــزائري  امل�ســـرع  اإحاطة  اإن 
�سـمن دائرة التجرمي اخلا�س بالأعمال الإرهابية يدل على رغبــته 
يف اأن يغطي بالتجرمي كـــافــة �سور الن�ساط الإرهابي، غري اأن هذا 
املفهوم ي�سوبه نوع من النق�سان اإذ اأنه بالرجوع اإىل املادة الأوىل 
من قانون العقوبات ال�سالفة الذكر ت�ستوجب تعريف من اأجل دخـــول 
ال�رصقة  جلرمية  بالن�سبة  مثال  ال�ساأن  هو  كما  التجرمي  حيز  الفعل 
املادة  القتل يف  و جرمية  العقوبات  قانون  350 من  املـــــادة  يف 
254 من قانون العقوبات، فلقد عرفها امل�رصع ب�سفة دقيقة، الأمر 
الذي اأدى بالبع�س اإىل القول اأنه ل وجود جلرمية الإرهاب، واأعترب 
البعــــــ�س الآخر اأن امل�رصع اجلزائري مل ياأتي باجلديد واأن الأفعال 
يعرف  مل  اجلزائري  امل�رصع  فان  وعليه  اأ�سال،  موجودة  املجّرمة 

جرمية الإرهاب)18(.
حقيقة امل�رصع مل يعرف جرمية الإرهاب ولكن لي�س غفلة منه 
واإمنا نظرا لتعقيد هذه اجلرمية واأن اأغلب الت�رصيعات املتقدمة �سلكت 
هذا املنهج، ومن خالل التطرق للتعاريف القانونية ال�سابقة مل�سطلح 
على  التعاريف  هذه  اأحد  ترجيح  اأو  تف�سيل  ميكن  ل  فاإنه  الإرهاب 
بقية التعاريف الأخرى، خا�سة واأن كل دولة تعرّفه ح�سب م�ساحلها 
وتوظفه من اأجل خدمة اأهدافها الأمنية وال�سيا�سية، ويرجع ال�سبب 

يف ذلك اإىل:
الدول  ● بني  فيما  وحمدد  وا�سح  اتفاق  هناك  اأولً: لي�س 

البع�س  يعتربه  قد  فما  الإرهاب  مفهوم  حول  املخت�سني  وحتى 
اإرهاب ميكن اأن ينظر اإليه البع�س الأخر على اأنه عمل م�رصوع، كما 
كمفاهيم  اأخرى  مفاهيم  مع  الإرهاب  مفهوم  اأذهانهم  يف  يختلط 

العنف ال�سيا�سي اأو اجلرمية ال�سيا�سية اأو اجلرمية املنظمة.
منظور  ● ديناميكي  مفهوم  هو  الإرهاب  مفهوم  ثانياً: اإن 

وتختلف �سوره واأ�سكاله واأمناطه ودوافعه اختالفًا زمنيًا ومكانيًا، 
فزمانيا يتباين الإرهاب من فرتة لأخرى يف املكان الواحد ويتباين 

يف الزمن الواحد من مكان لآخر اأو ح�سارة دون الأخرى.

املبحث الثاني: أركــان جرميــة اإلرهـــــاب يف 
القانون اجلزائري 

املكونة  الأركان  توفر  لتحققه  ي�ستلزم  اإجرامي  عمل  اأي  اإن 
الأركان  تق�سيم  على  اعتمدوا  اجلنائي  القانون  فقهاء  اأغلب  واأن  له 
الركن  واأنهم افرت�سوا ركنًا ثالثا ًوهو  اإثنني )مادي ومعنوي(،  اإىل 
الإرهاب،  جرمية  اأركان  درا�سة  يف  نعتمده  الذي  التق�سيم  ال�رصعي، 
القانـون  عامل  اأول وجودهـا يف  ي�ستوجب  درا�سة جرمية  اأجل  فمن 
الوحيد  امل�سدر  يعد  والذي  امل�رصوعية،  ملبداأ  الوجود  هذا  ويخ�سع 
وهو  مكتوب  قانون  وجود  ي�سرتط  والذي  اجلزائي  القانون  يف 
العرف  ت�سيف  التي  الأخرى  القوانني  م�سادر  عن  يختلف  بذلك 

وال�رصيعة)19(. 

املطلب األول: الركن الشرعي 

يق�سد بالركن ال�رصعي للجرمية اأن ين�س القانون على جترمي 
الفعل لأن الأ�سل يف الإن�سان الرباءة ويف الأ�سياء الإباحة، فهو يف 
هو  حتديده  يف  واملرجع  الفعل،  على  يخلق  قانوين  تكييف  جوهره 
قواعد قانون العقوبات وفحواه حكم قانوين على عالقة معينة بني 
بالقاعدة اجلنائية)20(، ويعرّب  الواقعة املرتكبة وامل�سالح املحمية 
عقوبة  ول  جرمية  »ل  ال�رصعية  مببداأ  اجلزائري  القانون  يف  عنه 
العقوبات  01 قانون  القانون« )املادة  اإل بن�س يف  اأمن  ول تدبري 
القانون  من  الأوىل  املادة  املبداأ  هذا  على  ن�ست  كما  اجلزائري(، 
املدين اجلزائري)21( واملادة 59 من القانون 16 - 01)22( على اأنه 
...اإل يف احلالت املحددة بالقانون وطبقا لالأ�سكال  اأحد  »ل يتابع 
�سنة  قانونا  ظهرت  الإرهاب  جلرمية  وبالن�سبة  عليها«،  ن�س  التي 
وبعدها   03  -  92 رقم  الت�رصيعي  املر�سوم  مبوجب  وذلك   1992
نقلت اأحكامه اإىل قانون العقوبات يف الق�سم الرابع مكرر)23(، وهذا 

يعترب الأ�سا�س القانوين والركن ال�رصعي جلرمية الإرهاب.

املطلب الثاني: الركن املادي 

الركن املادي يف اجلرائم الب�سيطة هو تلك الأعمال الإيجابية 
وال�سلبية التي تكون اجلرمية يف جانبها املادي، اإل اأنه يف جرمية 
الإرهاب ل يكفي ذلك بل يجب اأن تتوفر عنا�رص اأخرى متمثلة يف 
من  اأ�سكال  بثالثة  اأخذ  الفرن�سي  الت�رصيع  اأن  كما  والغر�س،  الهدف 
الإرهاب وهي اجلرائم املن�سو�س عليها يف القانون العام و الإرهاب 
ن�س  اجلزائري  امل�رصع  اأن  واجلمعيات)24(، غري  واملنظمات  البيئي 
يف  جرمية  منها  البع�س  ت�سكل  التي  الأفعال  وهي  اأنواع   04 على 
والإ�سادة  الت�سجيع  وجرائم  الإرهابية  املنظمات  و  العام  القانون 

والتمويل، كما اأ�ساف اجلرائم املتعلقة بالأ�سلحة املمنوعة. 
الفرع الأول: العتداءات املن�سو�ص عليها يف املادة 78 مكرر 

من قانون العقوبات اجلزائري 
املادة  يف  العتداءات  من  جمموعة  على  امل�رصع  ن�س  لقد 
املادي جلرمية  الركن  تكون  والتي  العقوبات  قانون  من  مكرر   87

الإرهاب والتي هي: 
الأمن . 1 انعدام  جو  وخلق  ال�سكان  اأو�ساط  يف  الرعب  بث 

اأو تعري�س  اأو اجل�سدي على الأ�سخا�س  من خالل العتداء املعنوي 
: وهو  مبمتلكاتهم  امل�سا�س  اأو  للخطر  اأمنهم  اأو  حريتهم  اأو  حياتهم 
الفقهاء  اتفق  87 مكرر ولقد  اأول عمل تطرق له امل�رصع يف املادة 
الرعب  الرعب، فلقد كان مفهوم  العن�رص اجلوهري لالإرهاب هو  اأن 
مفقود اإىل غاية امل�رصوع الذي تقدم به فقهاء املكتب الدويل لتوحيد 
وذلك   1931 �سنة  املنعقد  باري�س  موؤمتر  اإىل  العقوبات  قانون 
يف  امل�رصع  ن�س  ولقد  الإيطايل)25(،  الت�رصيع  ن�سو�س  من  باإيحاء 
وذلك  اأوىل  كنقطة  الرعب  على  مكرر   87 املادة  من  الثانية  الفقرة 
تكري�سا ملا اجتمع عليه الفقه يف كون الرعب العن�رص اجلوهري يف 
جرمية الإرهاب كما ن�ص امل�رشع يف هاته الفقرة عـلى بث الرعــب 

يف اأو�ساط ال�سكان والو�سائل التي تخلق الرعب وهي :
اإرادة  ♦ التاأثري على  املعنوية: والتي يق�سد بها  العتداءات 

مبفهومه  هنا  بالتهديد  ويق�سد  بتهديدهم  وذلك  واإرعابهم  الأفراد 
اللغوي الوا�سع ل القانوين وميكن الأخذ بكل الو�سائل التي من �ساأنها 

اأن تاأثر على اإرادة الأفراد وحتدث لديهم �سعور باخلوف. 
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الإن�سان  ♦ بج�سم  امل�سا�س  هي  والتي  اجل�سدية:  العتداءات 
ولقد  روحه  اإزهاق  اإىل  ت�سل  وقد  كدمات  اأو  جروح  له  باإحداث 
من  الثاين  الباب  يف  العتداءات  من  النوع  لهذا  امل�رصع  تطرق 
وما  الأفراد،  �سد  واجلنح  اجلنايات  عنوان  حتت  العقوبات  قانون 
 )26(03/  92 الت�رصيعي  املر�سوم  �سدور  عند  اأنه  مالحظته  جتدر 
النوعني واإمنا ذكر فقط العتداءات على  مل يكن ين�س على هاذين 
لها  الأ�سخا�س وعند نقلها لأحكام قانون العقوبات �سنة 1995 ف�سّ

وزادها و�سوحا.
الأمن للخطر: تظهر �سورة  ♦ اأو  اأو احلرية  تعري�ص احلياة 

وذلك  للخطر  وتعري�سها  ال�سخ�س  حياة  تهديد  يف  هنا  الرعب 
الأ�سخا�س  حرية  لتعري�س  بالن�سبة  اأما  الو�سائل،  �ستى  با�ستعمال 
للخطر فاإنه حماية حلرية الأفراد كونهم اأحرار فيما يفعلون مادام 
منها  احلد  يف  يكون  للخطر  احلرية  فتعري�س  القانون،  يخالفوا  مل 
منها  الإنقا�س  يكون  اأن  ميكن  كما  اخلطف  اأو  احلب�س  اأو  كاحلجز 
اأن تكون دون �سبب قانوين، ولقد ن�س امل�رصع على  فقط، وي�سرتط 
ال�سلطات(  اأمر من  ال�سورة )الختطاف واحلجز واحلب�س بدون  هذه 

يف املادة 291 من قانون العقوبات.
اخلا�سة  ♦ امللكية  اإن  ال�سخا�ص:  مبمتلكات  امل�سا�ص 

لالأفـراد حممية د�ستوريا ومن اأجل ذلك فلقد جّرم امل�رصع العتداءات 
على املمتلكات وعاقب على كل البتزازات وال�رصقات واأّن امل�ســا�س 
اأن  اإليه  الإ�سارة  رعـبا، وما جتدر  بــامللكية يخلق  والعنيف  ال�سديد 
ل  قد  �سخ�س  يرعب  فما  عليه  املجني  ب�سخ�سية  يتعلق  الرعب  بث 
نف�سية درجاتها خمتلفة  يتعلق مب�ساألة  اآخر فهو  �ساكنا عند  يحرك 
لدى الأ�سخا�س ولكن ال�سيء املتفق عليه هو ج�سامة وخطورة الفعل 

ويرجع تقديره اإىل �ساحب ال�سلطة التقديرية وهو القا�سي.
عرقلة حركة املرور اأو حرية التنقل يف الطرق اأو التجمهر . 2

اأو العت�سام يف ال�ساحات العمومية: وي�سمل الأفعال املادية الآتية: 
عرقلة حركة املرور اأو حرية التنقل يف الطرق: ويق�سد بها  ♦

تعطيل حركة املرور باأي عمل من �ساأنه جعل ا�ستعمال هذا املرفق 
التنقل،  حرية  يف  بحقهم  ال�ستمتاع  من  الأ�سخا�س  منع  اأو  �سعبا 
ولقد عرفت املادة الثانية من قانون املرور)27( الطريق على اأنه »هو 
كل امل�سالك العمومية املفتوحة حلركة مرور املركبات«، ولقد ن�س 
امل�رصع كذلك يف قانون العقوبات يف املادة 402 منه على معاقبة 
اأو خا�س، والركن  اآلت متفجرة يف طريق عام  كل من و�سع عمدا 
املادي يف هذه ال�سورة يتمثل يف القيام باأي عمل من �ساأنه احلد 
اأو الإنقا�س من ا�ستعمال املواطنني للطرقات ولقد و�سع امل�رصع يف 

الو�سائل امل�ستعملة يف ذلك. 
هذه  ♦ اإن  العمومية:  ال�ساحات  يف  العت�سام  اأو  التجمهر 

ال�سورة مل يكن من�سو�س عليها يف املر�سوم الت�رصيعي 92 - 03 
اأن  اإل  العمومية،  ال�ساحات  التنقل يف  وكان ين�س فقط على عرقلة 
امل�رصع تدارك ذلك يف تعديل قانون العقوبات ل�سنة 1995 ون�س 
على التجمهر والعت�سام يف ال�ساحات العمومية، واأن اإ�سافة هاتني 
ال�سورتني مل يكن اإل متا�سيا مع الأو�ساع اآنذاك و التي كرثت فيها 
امل�سريات والعت�سامات يف ال�ساحات العمومية، ووفقا للقانون رقم 
العمومي  الجتماع  الثانية  مادته  يف  عّرف  والذي   )28(28  -  89
عليه ومنظم يف كل مكان  لأ�سخا�س متفق  موؤقت  اأنه جتمهر  على 
م�سالح  عن  الدفاع  اأو  الأفكار  تبادل  ق�سد  النا�س  لعموم  مفتوح 

لكي  توافرها  الالزم  ال�رصوط  على  القانون  نف�س  ون�س  م�سرتكة، 
ي�سمح بالجتماع العمومي اإل اأن التجمهر الذي ن�س عليه امل�رصع 
يف هذه ال�سورة هو املفهوم الوا�سع واملتمثل يف اجتماع جمموعة 
من الأ�سخا�س يف ال�ساحات العمومية بطريقة غري قانونية، ويتمثل 
الركن املادي يف هذه ال�سورة يف جمرد العت�سام اأو التجمهر بدون 

ترخي�س من ال�سلطات املخت�سة. 
وتدني�ص . 3 ونب�ص  واجلمهورية  الأمة  رموز  على  العتداء 

القبور: وهنالك �سورتني وهما :
الأمة  ♦ رموز  اإن  واجلمهورية:  الأمة  رموز  على  العتداء 

واجلمهورية من�سو�س عليها د�ستوريًا بل حتى الد�ستور هو رمز من 
رموز اجلمهورية، واأن هاته الرموز حممية يف قانون العقوبات مثال 
ما ن�ست املادة 160 مكرر منه على معاقبة من يدن�س اأو ميزق اأو 
مبجرد  ال�سورة  هذه  يف  املادي  الركن  ويقوم  الوطني،  العلم  ي�سوه 
العتداء عليها وذلك ب�ستى الطرق مادية كانت اأو معنوية املهم اأنها 

مت�س رموز الأمة اجلزائرية واجلمهورية. 
نب�س اأو تدني�س القبور: لقد ن�ست املواد 150 و151 من  ♦

املتعلقة  اجلرائم  عنوان  حتت  ال�سورة  هاته  على  العقوبات  قانون 
هو  ال�سورة  هذه  يف  املادي  الركن  واأن  املوتى،  وبحرمة  باملدافن 
�ساأنها  من  كانت  و�سيلة  اأية  م�ستعمال  كان  اأي  مادي  عمل  اإتيان 

اإحلاق اأ�رصار بالقبور. 
وامللكيات . 4 والنقل  املوا�سالت  و�سائل  على  العتداء 

العمومية واخلا�سة وال�ستحواذ عليها دون م�سوغ قانوين : وت�سمل 
الأفعال التالية : 

الأفعال  ♦ وهي  والنقل:  املوا�سالت  و�سائل  على  العتداء 
وتعترب  عليها،  بالعتداء  املوا�سالت  اإيقاف حركة  �ساأنها  التي من 
الرعب  بث  يف  الإرهابيون  ا�ستعملها  التي  ال�سور  من  ال�سورة  هذه 
بالقيام باحلواجز املزيفة ليت�سنى لهم ال�ستحواذ على و�سائل النقل، 
ولكي يقوم الركن املادي يجب اإ�سافة اإىل فعل العتداء وجود و�سيلة 

نقل و اأن �سبب ال�ستحواذ غري قانوين.
تتمثل  ♦ واخلا�سة:  العمومية  املمتلكات  على  العتداء 

هي  والتي  للدولة)29(  هي  التي  الأمالك  يف  العمومية  الأمالك 
اأمالك  وهي  الطرق  اأو  كالغابات  اجلمهور  ت�رصف  حتت  مو�سوعة 
اأمالك  اأو  اخلوا�س  اأمالك  فهي  اخلا�سة  الأمالك  اأما  عامة  وطنية 
الوطنية  الأمالك  قانون  يف  عليها  واملن�سو�س  اخلا�سة  الدولة 
بع�سها يف  امل�رصع ن�س على  اأن  الإ�سارة  اإليه  اخلا�سة، وما جتدر 
)الأمالك  الطرقات  الواقعة على  ال�سابقة مثال كالعتداءات  الفقرات 

اخلا�سة(.
يف . 5 ت�رشيبها  اأو  مادة  اإدخال  اأو  املحيط  على  العتداء 

فيها  املياه مبا  اأو يف  اإلقائها عليها  اأو  الأر�ص  باطن  اأو يف  اجلو 
املياه الإقليمية من �ساأنها جعل �سحة الإن�سان اأو احليوان اأو البيئة 
الطبيعية يف خطر : اإن البيئة باعتبارها اأهم العنا�رص التي ميكن اأن 
الت�رصيعـــات  الإرهابي وهذا يعد تطورا �سايرته  للفعل  متثل غر�سا 
 -  83 رقم  القانون  ال�سلوك  هذا  على  ن�س  فلقد  احلديثة،  اجلنائية 
03 املتعلق بحماية البيئة)30(، ويتمثل الركن املادي لهذه ال�سورة 
الإدخال املتعمد ملادة خطرية يف اأحد عنا�رص الطبيعة التي تتكون 
منها البيئة واملتمثلة يف اجلو اأو يف الأر�س وباطنها اأويف املياه، 
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�سواًء من خالل نرث غازات اأو ا�ستخدام اأ�سلحة بيولوجية.
عرقلة عمل ال�سلطات العمومية اأو حرية ممار�سة العبادة . 6

واحلريات العامة و�سري املوؤ�س�سات امل�ساعدة للمرفق العام : ي�ساوي 
الفعل الذي يكون من �ساأنه منع هذه اجلهات من  امل�رصع هنا بني 
ممار�سة مهامها اأو التدخل جلعل اأداءها يكون ب�سورة ناق�سة، كما 
�ساوى امل�رصع من حيث احلماية بني ال�سلطات العامة ودور العبادة 
واملوؤ�س�سات امل�ساعدة للمرفق العام، ويتمثل الركن املادي يف اإتيان 
فعل ما م�ستخدم بذلك �ستى الو�سائل من اأجل حتقيق م�رصوع اإجرامي، 
مثل ا�ستخدام العنف لعرقلة اإجراء انتخابات، ومتتد ممار�سة العبادة 
اإىل كل الديانات وحرية اإقامة ال�سعائر الدينية، مثل منع النا�س من 
العامة  احلريات  لعرقلة  بالن�سبة  اأما  كني�سة،  اأو  م�سجد  اإىل  الدخول 
فاإنه يدخل �سمن ال�سورة الأوىل واملتعلقة بتعري�س احلرية للخطر 

�سواًء باحلد منها اأو اإنقا�سها.
اأو العتداء على حياة . 7 العمومية  عرقلة �سري املوؤ�س�سات 

اأعوانها اأو ممتلكاتهم اأو عرقلة تطبيق القوانني والتنظيمات : وتتمثل 
يف الأفعال التالية : 

اأو العتداء على حياة  ♦ العمومية  عرقلة �سري املوؤ�س�سات 
اأعوانها اأو ممتلكاتهم: فالفعل الإجرامي يف هذه ال�سورة يتخذ اإحدى 
للموؤ�س�سات  العادي  ال�سري  عرقلة  هو  الأول  ال�سكل   : اأ�سكال  ثالث 
العامة واملتمثل يف القيام باأي من الأعمال التي من �ساأنها تعطيل 
الثاين  وال�سكل  العتيادية،  لأعمالها  املوؤ�س�سات  هذه  اأداء  انتظام 
اأما  املوؤ�س�سات  هذه  يف  العاملني  حياة  على  اعتداء  كل  يف  يتمثل 
ال�سكل الثالث فاإنه ياأخذ �سورة العتداء على اأموال هوؤلء العاملني 

يف هذه املوؤ�س�سات اآنفة الذكر. 
عرقلة تطبيق القوانني والتنظيمات: ويتمثل الركن املادي  ♦

يف هذه ال�سورة يف اأي منع اأو عرقلة اأو تعطيل العمل بن�س قانوين، 
وما جتدر اإليه املالحظة اأن هذه ال�سورة تدخل �سمن �سورة عرقلة 
ال�سلطة  اأعمال  �سمن  من  لأنه  لأعمالها  العامة  ال�سلطة  ممار�سة 
العامة تطبيق القوانني، وبالتايل فهو يندرج حتت البند 6 من املادة 
الن�س عليه ل  العقوبات اجلزائري، لذلك فاإن  87 مكرر من قانون 

ي�سيف جديد وي�سكل تزيد من قبل امل�رصع. 
الفرع الثاين: اإن�ساء التنظيمات اأو اجلمعيات

بتعبريات  الإجرامي  التنظيم  على  اجلنائية  الت�رصيعات  تعرّب 
ولقد  اجلمعية  اأو  اجلماعة  اأو  الع�سابة  اأو  املنظمة  مثل  خمتلفة 
ا�ستعمال  ا�ستهر  حني  يف  املخدرات  جرائم  يف  ع�سابة  لفظ  ا�ستهر 
والتنظيم  والإرهاب،  الدولة  اأمن  جرائم  يف  منظمة  اأو  جماعة  لفظ 
الإجرامي اأيا كانت ت�سميته اأو نوعه ي�سرتط �رصطا اأوليا وهو التعدد 
منظمة  ت�سور  املمكن  غري  من  فاإنه  فاأكرث  �سخ�سني  وجود  اأي 
يتحيز  جماعة  كل  اأنها  على  بذلك  املنظمة  وتعرف  واحد،  ب�سخ�س 
اأفرادها بع�سهم البع�س للعمل على حتقيق هدف م�سرتك اأيا كانت 
ت�سميتها ولها روؤ�ساء يديرون اأعمالها ومروؤو�سون تابعون لهم)31(، 
ولقد ن�س امل�رصع اجلزائري على التنظيم الإجرامي املتعلق بجرمية 
الركن  ويتكون  مكرر06،  و87  مكرر03   87 املواد  يف  الإرهاب 

املادي لهذه اجلرمية من:
هدفها  ♦ منظمة  اأو  جمعية  اإحداث  هو   :Création الإن�ساء 

مبجرد  اجلرمية  تقع  وهنا  و�سيلة،  باأية  اإرهابية  باأعمال  القيام 

الإن�ساء بغ�س النظر عن حتقيق النتائج املتوخاة منها. 
التاأ�سي�ص Fondation: هي مرحلة لحقـــة على الإن�ســاء  ♦

وذلك باإحداث فروعـــها الرئي�سية.
الدقيقة  ♦ النقاط  و�سع  وهــو   :Organisation التنظيم 

للجمعية اأو املنظمة وتــوزيع الأدوار فيها وهذه املرحلة هي العن�رص 
الرئي�سي يف التنظيمات الإرهابية.

La gestion: وهو التوجيـــه والإدارة والإ�رصاف  ♦ الت�سيري 
علـــى تنظيم اجلمعية واملحافظة على البقاء املادي للمنظمة)32(.

♦ L’adhésion ou la participa� امل�سارك  اأو  ةللنخراط 
tion : لقد ن�س امل�رصع اجلزائري يف الفقرة الثانية من املادة 87 
ال�سورة  هذه  ويف  اجلمعيات،  اإىل  الن�سمام  جرائم  على  مكرر03 
يفرت�س وجود جمعية اأو جماعة تن�سط بطريقة غري �رصعية هذا من 
الرغبة يف  باإبداء  املادي  الركن  يتحقق  فال  اأخرى  ومن جهة  جهة 
�سمن  الفعلي  الدخول  يف  يتمثل  واإمنا  امل�ساركة  يف  اأو  الن�سمام 
اأع�ساء املنظمة الإرهابية ولقد جاءت املادة 87 مكرر 06 ب�سورة 
اأخرى جلرمية الن�سمام وهي �سورة اجلزائري الذي ين�سط اأو ينخرط 
يف اخلارج يف جمعية اأو جماعة اأو منظمة اإرهابية اأو تخريبية مهما 
�سد  موجهة  غري  الأفعال  كانت  واإن  حتى  ت�سميتها  اأو  �سكلها  كان 

اجلزائر.
الفرع الثالث: الإ�ســـــادة والتـرويـــج والتمــــويل

 1995 �سنة  العقوبات  اإثر تعديل قانون  ن�س عليها امل�رصع 
04 و87 مكرر05  87 مكرر  10)33( يف املادة   -  95 بالأمر رقم 
 2014 �سنة  العقوبات  قانون  تعديل  اإثر  التوجه  نف�س  على  واأبقى 
بالقانون رقم 14 /01)34( بنف�س املواد، وت�ستمل هذه ال�سورة على 
ثالثة �سلوكيات جمرمة هي الإ�سادة والرتويج والتمويل والتي يكون 

ركنهم املادي كما ياأتي: 
بالقول  ♦ ال�سورة  لهذه  املادي  الركن  يكون  الإ�ســــادة: 

الإرهابية  الأعمال  حتبيذ  هدفها  كانت  طريقة  باأية  اأو  الكتابة  اأو 
والتي نتيجتها ا�ستح�سان هذه الأعمال وجعلها مف�سلة لدى النا�س 
واإغراءهم من اأجل القيام بها، ولقد ن�س امل�رصع على �سورة اأخرى 
من اأفعال الإ�سادة متا�سيا مع الأو�ساع اآنذاك يف الفقرة الثانية من 
الإرهابية يف  الإ�سادة بالأعمال  10 وهي �سورة  87 مكرر  املادة 
امل�ساجد ويتمثل الركن املادي لهذه ال�سورة يف اإلقاء خطب ودرو�س 

يف امل�ساجد مو�سوعها متجيد الإرهاب وحتبيذه.
الرتويــــــج: لقد ن�س امل�رصع على هذه ال�سورة يف املادة  ♦

اأو  الوثائق  ن�رص  اأو  لطبع  العمدية  الإعادة  كل  وهي   05 مكرر   87
املطبوعات اأو الت�سجيالت التي ت�سيد بالأفعال الإرهابية، وي�سرتط 

لقيام الركن املادي لهذه ال�سورة �رشطني هما : 
ت�سيد  � التي  واملطبوعات  الأحراز  تكون  اأن  الأول:  ال�رشط 

واأن امل�رصع مل ين�س على هذا  اأ�سال  الإرهابية موجودة  بالأعمال 
ال�رصط اإل اأنه يفهم من كلمة اإعادة طبع ون�رص الوثائق اأنها موجودة 

فال ميكن اإعادة طبع �سيء غري موجود. 
ال�رشط الثاين: اإعادة الطبع اأو الن�رص يتطلب وجود ن�سختني  �

فاأكرث فمن ميلك كتابًا واحداً، اأو ت�سجيل واحد ل يعّد مرتكبًا جلرمية 
وال�سورة  ال�سورة  هذه  تقارب  هو  مالحظته  جتدر  وما  الرتويج، 
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واملتعلق   07  -  90 رقم  قانون  من   86 املادة  بها  جاءت  التي 
بالإعالم)35(.

333 مكرر  املادة  الأ�سلوب كذلك يف  اعتمد امل�رصع هذا  لقد 
من قانون العقوبات واملتعلقة بتداول وعر�س اأ�سياء خملة باحلياء، 
كما منع الت�رصيع اجلمركي دخول الرتاب الوطني املنا�سري والكتب 
والوثائق التي حتبذ الإرهاب واعتربها من الب�سائع املحظورة طبقا 

للمادة 21 من قانون اجلمارك)36(. 
التمويــــــل: هو الت�سجيع بتقدمي و�سائل ومعونات مادية  ♦

القانون  04 من  الأوىل من املادة  الفقرة  اإذ ن�ست  اأو مالية،  كانت 
رقم 05 - 01)37( »....التي قد تكون معونات مادية اأو غري مادية«، 
ويتمثل الركن املادي يف تقدمي الدعم من اأجل القيام بهذه الأعمال، 
غري اأنه ل ميكن اعتبار ال�سخ�س الذي يقدم اأموال من اأجل ارتكاب 
اأ�سليا  فاعال  اعتباره  ميكننا  ول  عليهــا  حمر�سا  اإرهابية  اأعمال 

واإمنا هو ممول ويعاقب من اأجل التمويل. 
الفرع الرابع: حيازة الأ�سلحة والذخائر

قانون  من  مكرر07   87 املادة  اجلرمية  هذه  على  ن�ست 
يتحقق  الذي  الفعل  والذخائر،  الأ�سلحة  حيازة  ومنعت  العقوبات 
اأفعال احليازة  امل�رصع اجلزائري خمتلف  مبجرد احليازة، وقد عّدد 
وكذا  وال�رصاء  بالبيع  فيها  املتاجرة  اأو  وحملها  عليها  ال�ستيالء  و 
دون  وذلك  ا�ستعمالها  اأو  ت�سليحها  وحتى  ت�سديرها  اأو  ا�ستريادها 
رخ�سة من ال�سلطة املخت�سة، ويفهم من الن�س اأنه يخ�س كل اأنواع 
 07 الن�س الأ�سلي وهي املادة  الأ�سلحة خالفا ملا كانت عليه يف 
الأ�سلحة  03 جندها تن�س على   - 92 الت�رصيعي رقم  من املر�سوم 
كل  لت�سمل  املمنوعة  بالأ�سلحة  الأخرية  هاته  وا�ستبدلت  النارية 
اأنواع الأ�سلحة، وملعرفة ما هي الأ�سلحة املمنوعة ي�ستوجب الرجوع 
06)38( والذي عرف   - اإىل الن�س الذي يحكمها وهو الأمر رقم 97 
وعنا�رص  الأ�سلحة  كل  اأنه«  على  الثالثة  مادته  يف  احلربي  العتاد 
الأ�سلحة والذخرية وعنا�رص الذخرية وكذا كل الو�سائل املعدة لذلك 

اأو املوجهة للحرب الربية اأو اجلوية اأو البحرية ».
قانون  من  مكرر07   87 املادة  يف  كذلك  امل�رصع  ن�س 
يف  ا�ستعماًل  الو�سائل  اأكرث  هي  التي  املتفجرات  على  العقوبات 
تدخل  التي  املواد  امل�رصع  لها  واأ�ساف  الإرهابية  العمليات  تنفيذ 
اأو �سناعة هذه املواد املتفجرة، ويتحقق الركن املادي  يف تركيب 
يف هذه ال�سورة باحليازة واحلمل واملتاجرة وال�سترياد والت�سدير 
بذلك  مرخ�س  يكون  اأن  دون  الأ�سلحة  لهاته  والإ�سالح  والت�سنيع 
من ال�سلطة املخت�سة، اأما يف الفقرة الثالثة من املادة 87 مكرر07 
قانون العقوبات فهي تخ�س الأ�سلحة البي�ساء والتي هي يف حقيقة 
الأمر تدخل �سمن الأ�سلحة املمنوعة والتي ن�س عليها يف الأمر 97 
املمنوعة،  الأ�سلحة  من  ال�ساد�س  ال�سنف  امل�رصع  واعتربها   06  -
07 دون حتديد  87 مكرر  البي�ساء يف املادة  الأ�سلحة  ولقد ذكرت 
ويتحقق  اأنواعها،  ب�ستى  البي�ساء  الأ�سلحة  كل  تاأخذ  وعليه  نوعها، 
اأو الت�سنيع  اأو ال�سترياد  اأو التوزيع  اأو ال�رصاء  الركن املادي بالبيع 
وبالتايل فال  »اأ�سلحة«  اجلمع  ب�سفة  املادة جاءت  اأن �سياغة  كما 
�سنع  اأو  ا�ستورد  اأو  وزع  اأو  ا�سرتى  اأو  باع  من  على  اجلرمية  تقوم 

�سكينًا واحداً.

املطلب الثالث: الركن املعنوي 

والذي  معنويًا،  ركنًا  فيها  يتوافر  اأن  يجب  جرمية  اأية  لقيام 
التي  الإرادة  واإنه  �ساحبه،  لنف�سية  الإجرامي  ال�سلوك  انت�ساب  هو 
اجلرمية  ماديات  بني  تربط  التي  العالقة  هو  اإذ  الفعل  بها  يقرتف 
)الركن املادي( و�سخ�سية اجلاين وهو نية داخلية ي�سمرها اجلاين 
اأو  الق�سد  اإما  وهما  �سورتني  املعنوي  الركن  ويتخذ  نف�سه)39(،  يف 
الإرهاب كباقيها من اجلرائم ق�سد جنائي  اخلطاأ، وت�سرتط جرمية 
لقيامها، غري اأن الق�سد اجلنائي فيها ذو طابع خا�س، فهي ت�سرتط 
نتطرق  �سوف  اللتان  النقطتني  ق�سدا عاما وق�سدا خا�سا،  لقيامها 

لهما يف الفرعني التاليني : 
الفرع الأول: القــــــ�سد العـــــام 

يجمع الفقه على اأن الق�سد اجلنائي فكرة جوهرها الإرادة التي 
اجتهت اىل خمالفة القانون، والق�سد العام هو اجتاه اإرادة اجلاين اإىل 
اإتيان الفعل املادي املكون للجرمية على النحو الذي و�سفه القانون 
اجلنائي  الق�سد  يتوفر  ولكي  القانون،  حددها  التي  النتيجة  واإىل 

العام ل بد توافر عن�رشيه اللذان يكّوناه وهما العلم والإرادة. 
املرتكبة، . 1 لالأفعال  والتامة  الكاملة  املعرفة  وهو  العلــم: 

وعلى اأن هذه الأفعال �ستبث رعب و�سط اأبرياء اأو اأنها �سوف تلحق 
بها  يقوم  التي  بالأفعال  اجلاين  دراية  هو  عامة  وب�سفة  اأ�رصارا 

ولي�س معرفة القانون الذي يجرّمها.
الإرادة: اإن القاعدة العامة لالأهلية يف امل�سوؤولية اجلزائية . 2

تفرق بني البالغني والق�رص وذلك ب�سن 18�سنة وفقا لأحكام املادة 
الإجراءات اجلزائية)40(، غري اأنه يف جمال اجلرائم  442 من قانون 
الإرهابية اأو التخريبية فيعترب ال�سخ�س الذي بلغ 16 �سنة م�سوؤول 
هذا  واأن  الأحداث()41(  )جنوح  البالغني  مع  ويحاكم  اأفعاله  عن 
مثاًل  اعتبار  ميكن  فكيف  ت�ساوؤلت،  ويطرح  جدل  يثري  التخفي�س 
ال�سخ�س الذي �سنه 17 �سنة حدثًا يف جرمية قتل عادية، وبالغًا اإذا 
ما ارتكب جرمية اإرهابية؟ غري اأن الإجابة على هذا الت�ساوؤل تكمن 
يف ال�سيا�سة الت�رصيعية والتي كان هدفها ردعي بدرجة اأوىل، ومن 
اأجل احلد من هذه الظاهرة و�ّسع امل�رصع يف جمال التجرمي من حيث 
الأفعال وكذا من حيث الأ�سخا�س والق�سد اجلنائي لالأفعال املادية 
 87 املادة   ،03 87 مكرر  املادة  87 مكرر،  )املادة  الذكر  ال�سابقة 

مكرر 05(.
الفرع الثاين: القـ�سد اخلـــا�ص 

ت�سرتط جرمية الإرهاب لقيامها ق�سدا خا�سا اإ�سافة للق�سد 
العام ال�سابق الذكر، ويتمثل الق�سد اخلا�س يف غاية معينة يتطلبها 
يف  ارتكب  قد  للجرمية  املكون  املادي  الفعل  يكون  واأن  القانون 
�سبيلها، فاإذا كان لكل فعل غاية فاإن اعتداد القانون بغاية حمددة 
الق�سد  الفاعل يجعل منها ق�سدا)42( ويختلف  اإرادة  اإليها  تتجه  اأن 
جرمية  يف  اخلا�س  الق�سد  اأن  غري  اأخرى  اإىل  جرمية  من  اخلا�س 
من  النوع  هذا  خا�سية  من  ويعترب  وهام  مميز  طابع  له  الإرهاب 

اجلرائم األ وهو الغر�س من ارتكابها. 
اإن القاعدة العامة يف قانون العقوبات اأنه ل ياأخذ بالغر�س 
يف ارتكاب اجلرائم ول يعترب عن�رصا يف تكوين اجلرمية واإمنا ياأخذ 
بالنية وي�رصف النظر عن الباعث �سواء فيما يتعلق بقيام اجلرمية اأو 
بقمعها)43(، اإل اأنه يف ن�س املادة 87 مكرر يظهر لنا موقف امل�رصع 
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واللذان  اجلرمية  هذه  لتحديد  والهدف  الغر�س  معيار  باتخاذه 
يعتربان معياران ل�سيقني بذاتية اجلاين، وبالتايل ا�ستعمل امل�رصع 
فيتج�سد  والذاتي،  املو�سوعي  املعيارين  الإرهاب  جرمية  لتحديد 
يف  يتمثل  الذاتي  املعيار  اأما  الرعب،  بث  يف  املو�سوعي  املعيار 
امل�سا�س باأمن الدولة والوحدة الوطنية وال�سالمة الرتابية، والغر�س 
الرئي�سية يف  النقطة  الإرهاب يحتل مركزا هاما بل هو  يف جرمية 
يف  واخلوف  الفزع  اإثارة  هو  الإرهابي  غر�س  فاإن  ثمة  ومن  ذلك، 

جموع النا�س وهذا هو الق�سد اخلا�س يف جرمية الإرهاب.
الدولة  اأمن  م�ستهدفا  كان  اإذا  اإل  اإرهابيا  الغر�س  يكون  فال 
و�سريها  املوؤ�س�سات  وا�ستقرار  الرتابية  وال�سالمة  الوطنية  والوحدة 
الدولة،  اأمن  م�ستهدفًا  تخريبيًا  اأو  اإرهابيًا  فعاًل  يكون  ول  العادي، 
والوحدة الوطنية، وال�سالمة الرتابية، وا�ستقرار املوؤ�س�سات و�سريها 
العادي، اإّل اإذا كان غر�سها الأفعال املذكورة يف املادة 87 مكرر، 
اجلزائري  امل�رصع  ا�ستعمل  ثمة  ومن  الرعب،  بث  راأ�سها  على  والتي 
الغائية  اأ�سلوبني  الإرهابية  للجرائم  املعنوي  الركن  على  ن�سه  يف 
اأنه حتديد  الفقه على  الغائية هو معروف لدى  فاأ�سلوب  والق�سدية، 
طبيعة الهدف من ال�سلوك الإجرامي واأخذه كمحور لتحديد اجلرمية 
الدولة  باأمن  للم�سا�س  العنف  ا�ستخدام  هو  الإرهاب  جرمية  ويف 
وتعكري �سفو النظام العام، اأما اأ�سلوب الق�سدية كما تطرقنا له يف 
الفرع اخلا�س بالق�سد العام فاإنه يقوم على العلم والإرادة )النية(

 .)44(

املبحث الثالث: إجراءات املتابعة جلرمية اإلرهاب
ن�س  اإجرائية  لقواعد  الإرهاب  جرمية  متابعة  تخ�سع 
الإجرائية  الأعمال  يحكم  والذي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  عليها 
ونظرا  اأنه  اإل  باحلكم،  النطق  اإىل  الإجرامية  الواقعة  حدوث  منذ 
خل�سو�سية هذه اجلرمية عرف الت�رصيع اجلزائري خا�سة من حيث 
اأن يكون  الهدف منها اجتماعي قبل  املتابعات عدة تعديالت كان 
قانوين وهو حتقيق الأمن والطماأنينة يف نفو�س مواطني اجلمهورية، 
هذا من جهة ولكن من جهة اأخرى فلقد عمد امل�رصع اإىل ردع هذه 
اللتان  النقطتني  مرتكبيها،  على  �سديدة  عقوبات  بت�سليط  اجلرمية 

�سوف نتطرق لهما يف املطلبني التاليني : 

املطلب األول: مرحلة التحري ومجع االستدالالت 

اأن  على  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من  الأوىل  املادة  تن�س 
رجال  ويبا�رصها  يحركها  العقوبات  لتطبيق  العمومية  الدعوى 
القانون،  هذا  مبقت�سي  بها  اإليهم  املعهود  املوظفون  اأو  الق�ساء 
يف  احلق  لتقرير  القانونية  الو�سيلة  هي  العمومية  الدعوى  فاإن 
اأنـــه  الق�سائية)45(، غري  ال�سلطة  ل�ستيفائه مبعرفة  تو�سال  العقاب 
لها  �سابقة  اأوليــة  مرحلــة  هناك  العموميــة  الدعــوى  حتريك  قبــل 
يف  اأهميته  وتكمن  وال�ستدلل)46(  التمهيدي  البحث  هي  والتي 
البحث والتحري عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع املعلومات وحت�سري 
التي  للنيابة  وتقدميها  العمومية  الدعوى  لتحريك  الالزمة  املادة 
هذه  وتعترب  التحقيق،  تقدير مدى �رصورة عر�سها على  لها  يرجع 
�سبه  مبرحلة  ت�سمى  لذا  العمومية  الدعوى  على  �سابقة  املرحلة 
ق�سائية ولذلك يجب اأن تطبع بامل�رشوعية من حيث احرتام القواعد 
املجال من �سفة و�سالحيات  هذا  املن�سو�ص عليها يف  القانونية 
وقد اأحدث امل�رشع تعديالت يف هذه القواعد متا�سيا وخطورة هذه 

الظاهرة والتي �سوف نتطرق لها فيما يلي:
بالن�سبة ل�سفة الأ�سخا�س املوؤهلني ل�سبط جرمية الإرهاب . 1

و مبوجب عدة تعديالت غريت يف �سفة الأ�سخا�س املوؤهلني قانونا 
من   28  ،27،23،22،21،20،19،15 املواد  ن�ست  حيث  ل�سبطها 
لهم �سفة �سابط  الذين  الأ�سخا�س  الإجراءات اجلزائية على  قانون 
تعديالت  طراأت   10/  95 الأمر  مبوجب  اأنه  اإل  الق�سائية،  ال�رصطة 
 07 15 فقرة  الق�سائية، فن�ست املادة  ال�رصطة  م�ست �سفة �سابط 
على تعديل يف م�سطلح امل�سالح الع�سكرية لالأمن، حيث كان الن�س 
القدمي ين�س على موظفي الأمن الع�سكري وبالتايل كان ي�سمل حتى 

املوظفني الإداريني لهذا القطاع )�سبه ع�سكرين(. 
خلطورة . 2 ونظرا  الق�سائية  ال�رصطة  ل�سالحيات  بالن�سبة 

ن�ست  فلقد  ال�سالحيات،  بع�س  ومددت  اأ�سيفت  الإرهابي  الفعل 
ال�سابعة  الفقرة  اإىل  نقلت  والتي   03  -  92 الأمر  من   19 املادة 
متديد  على  تن�س  والتي  اجلزائية  الإجراءات  قانون   16 املادة  من 
البحث  اإطار  يف  الق�سائية  ال�رصطة  ل�سابط  الإقليمي  الخت�سا�س 
الوطني،  الرتاب  كامل  اإىل  والتخريبية  الإرهابية  اجلرائم  ومعاينة 
كما ن�ست املادة 20 والتي نقلت اإىل الفقرة الثالثة من املادة 17 
الق�سائية  ال�رصطة  �سباط  اإمكانية  على  اجلزائية  الإجراءات  قانون 
بناء على رخ�سة من النائب العام لدى املجل�س الق�سائي املخت�س 
ن�رص  اإعالمي  �سند  اأو  ل�سان  اأو  عنوان  اأي  من  يطلبوا  اأن  اإقليميا 
اإ�سعارات اأو اأو�ساف اأو �سور تخ�س اأ�سخا�س يجري البحث عنهم اأو 
اأو تخريبية،  اإرهابية  متابعتهم لرتكابهم جرائم مو�سوفة باأفعال 
اإذاعة وتلفزيون وهذا  اأو  ونق�سد هنا ال�سحافة �سواء كانت مكتوبة 

لت�سهيل الك�سف عن مرتكبي هذه اجلرائم. 
قانون . 3  51 املادة  ن�ست  لقد  للنظر،  احلجز  بالن�سبة 

الإجراءات اجلزائية على القواعد وال�رصوط التي حتكم احلجز للنظر، 
ون�س املادة 65 يوؤكد نف�س ال�رصوط اخلا�سة به، وال�رصط الأ�سا�سي 
48 �ساعة مع  اأن تتجاوز  التي ل ميكن  للنظر هي مدته  يف احلجز 
اإمكانية م�ساعفتها اإذا ما تعلق الأمر بجرائم مت�س اأمن الدولة، فلقد 
التحريات  للنظر يف جمال  التوقيف  اأنه يخ�سع  الد�ستور على  ن�س 
للرقابة الق�سائية ول ميكن اأن يتجاوز 48 �ساعة، وب�سدور القانون   
الإجراءات اجلزائية خرج امل�رصع  الذي عّدل قانون   )47(22  -  06
اخلام�سة من  الفقرة  51 يف  املادة  بن�س  العامة  القواعد  على هذه 
للنظر  احلجز  مدة  متديد  اأجازت  والتي  اجلزائية  الإجراءات  قانون 
يف اجلرائم املو�سوفة باأفعال اإرهابية وتخريبية ت�سل اإىل 05 مرات 

باإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية.

املطلب الثاني: إجراءات التحقيق

الق�سائية  ال�سبطية  اأمام  القانونية  الإجراءات  اإمتام  بعد 
يجب  ما  لتخاذ  املخت�سة  النيابة  اإىل  يقدم  املحا�رص  وحترير 
قا�سي  اإىل  امللف  وير�سل  الق�سية  يف  حتقيق  بفتح  �سواء  قانونًا 
متهم  اإىل  فيه  م�ستبه  من  ال�سخ�س  و�سف  يتحول  وهنا  التحقيق 
اجلمهورية  وكيل  يقوم  اأو  ذلك  اإثر  على  العمومية  الدعوى  وحترك 
ل�ستكمال  ال�سبطية  اإىل  املح�رص  باإرجاع  الق�سية  لغمو�س  نظرا 
م�سبب، وكذلك  قرار  امللف مبوجب  يقوم بحفظ  اأو  والتحري  البحث 
املن�سو�س  العمومية  الدعوى  انق�ساء  من  التحقق  النيابة  على 
عليها يف املادة 06 من قانون الإجراءات اجلزائية، والذي هو وفاة 
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املتهم فال يجوز متابعة �سخ�س متوفى كون م�سلحة املجتمع يف 
تطبيق العقوبة على اجلاين قد انتفت، وكذا التقادم الذي كان النق�س 
تنق�سي  الإرهاب  جرمية  كانت  اإذ  اجلزائري  الت�رصيع  يف  الكبري 
الت�رصيعات  اأغلب  عك�س  الأخرى  اجلرائم  �ساأن  �ساأنها  بالتقادم 
ردعا  وهذا  الإرهاب  جرمية  تقادم  عدم  على  تن�س  التي  املقارنة 
للجرمية، الأمر الذي تداركه امل�رصع اجلزائري على اإثر تعديل قانون 
الإجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم 04 - 14 املوؤرخ يف 10 
اأنه »ل  والتي تن�س على  08 مكرر  املادة  واأحدثت  نوفمرب2004، 
تنق�سي الدعوى العمومية بالتقادم يف اجلنايات واجلنح املو�سوفة 

باأفعال اإرهابية وتخريبية«.
كذلك على النيابة التحقق من العفو ال�سامل والذي هو اإجراء 
اأي  يف  اجلرمية  عن  النا�سئة  العمومية  الدعوى  به  تنق�سي  قانوين 
والتي  اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات  من  وهو  عليها،  كانت  مرحلة 
اأو  بالتخفي�س  العقوبة  عن  خا�س  عفو  اإ�سدار  يف  بحقه  تتعلق 
اإلغاء  اأو  عام  عفو  اإ�سدار  الت�رصيعية  لل�سلطة  يحق  كما  ال�ستبدال، 
نطبق  فهنا  املو�سوعية  القواعد  من  يعترب  والذي  العقوبات  قانون 
قاعدة القانون الأ�سلح للمتهم وكذلك �سدور حكم حائز لقوة ال�سيء 
املق�سي به، ويف هذه احلالة حتكم جهات احلكم بانق�ساء الدعوى 

العمومية ل�سبق الف�سل فيها. 
وهو  النق�ساء  من  جديد  نوع  الإرهابية  اجلرائم  يف  ظهر 
املر�سوم  من   40 املادة  ن�ست  فلقد  القانون،  مبوجب  النق�ساء 
الت�رصيعي 92 - 03 اأنه ل يتابع ق�سائيا خالل �سهرين ابتداء من 
تاريخ �سدور هذا املر�سوم من �سبق اأن انتمى اإىل اإحدى املنظمات 
اأو  �سخ�س  وفاة  اإىل  اأدت  جرائم  يرتكب  ومل  والتخريبية  الإرهابية 
اإ�سابته بعجز دائم واأ�سعر ال�سلطات مبغادرته تلك املنظمة، وربطت 
ال�سلطات  اإ�سعار  يف  يتمثل  والذي  ب�رصط  بالنق�ساء  احلالة  هذه 
41 كذلك على عدم متابعة  املادة  املنظمة، ون�ست  تلك  مبغادرته 
اأو و�سائل مادية  اأ�سلحة ومتفجرات  الذي كان حائزا على  ال�سخ�س 
هذه  توفرت  فاإن  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل  طواعية  قدمها  والذي 
اأ�سال  يتابع  ل  احلالة  هذه  ويف  اجلرائم،  بهذه  يتابع  ل  ال�رصوط 
اأو  متفجرات  اأو  اأ�سلحة  طواعية  قدم  اأو  نف�سه  �سلم  الذي  ال�سخ�س 
و�سائل مادية، اإل اأنه األغيت هذه املواد مبوجب املادة 02 من الأمر 
رقم 95 - 10 وبعدها �سدر الأمر 95 - 12)48( والذي و�سع قيود 
متابعة  عدم  على  كذلك  منه   02 املادة  ن�ست  فلقد  املتابعة،  على 
قانون  من   03 مكرر   87 املادة  يف  املذكورة  للمنظمات  املنتمني 
العقوبات ومل يرتكبوا اأية جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف 
املادة 87 مكرر من قانون العقوبات، اإل اأنه األغيت اأحكام الأمر 95 
- 12 املتعلق بتدابري الرحمة وعّو�س بالقانون 99 - 08 املوؤرخ 
والذي  املدين  الوئام  با�ستعادة  واملتعلق   1999 جويلية   13 يف 
الناحية  والذي تطرق من   12  - 95 الأمر  اأحكام   42 األغت مادته 
من  الإعفاء  يف  الأوىل  تتمثل  طريقتني  اإىل  )املتابعات(  الإجرائية 

املتابعات والثانية الو�سع رهن الإرجاء. 
احلالة الأوىل: الإعفاء من املتابعات 

�سبق  يتابع من  اأنه ل  03 على  املادة  املن�سو�س عليها يف 
له اأن انتمى اإىل اإحدى املنظمات املذكورة يف املادة 87 مكرر03 
اأو  اغت�ساب  اأو  قتــل  يف  ي�سارك  لــم  واأنه  خارجه  اأو  الوطن  داخل 
اأمــاكن  يف  املتفجرات  ي�ستعمل  ومل  دائم  عجز  اإحداث  يف  ت�سبب 

ابتداًء  اأ�سهر   06 اأجل  يف  ال�سلطات  اأ�سعر  قد  يكون  والذي  عموميــة 
فر�سة  امل�رصع  اأعطى  فلقد  وبذلك  القانون،  هذا  �سدور  تاريخ  من 
اأخرى وبعد �ستة �سنوات مــن �سدور الت�رصيع الأول لكل من يرتاجع 
يتابع  لن  اأنه  على   08  04 املادة  واأ�سافت  ال�سابقة،  اأخطاءه  عن 
ال�سخ�س الذي كان حائزا اأ�سلحة اأو متفجرات اأو و�سائل مادية اأخرى 
و�سلمها تلقائيا اإىل ال�سلطات املخت�سة، واإذا كانت احلالة من قبيل 
الإعفاء من املتابعات ي�رصع النائب العام يف حفظ املتابعات وي�سلم 

للمعني الوثيقة التي تثبت الإعفاء من املتابعات)49(.
احلالة الثانية: الو�سع رهن الإرجاء 

اإن هذا الإجراء جديد يف الت�رصيع اجلزائري ولقد عرفته املادة 
اأنه التاأجيل املوؤقت للمتابعات خالل فرتة معينة بغر�س  06 على 
التاأكد من ال�ستقامة الكاملة لل�سخ�س اخلا�سع لها، وحددت املادة 
07 و 08 �رصوط ال�ستفادة، واأحالت الفقرة الرابعة من املادة 08 
رقم  تنفيذي  مر�سوم  مبوجب  �سدر  والذي  احلاجة  عند  التنظيم  اإىل 
العمل  مدة  انتهاء  وبعد  الإرجاء،  جلنة  بذلك  واأن�ساأ   )50(99/142
اأن  اإل  بها  جاء  التي  احل�سنة  النتائج  ورغم  املدين  الوئام  بقانون 
غاية  اإىل  عليها  كانت  التي  احلالة  اإىل  رجعت  الأمنية  الأو�ساع 
01 واملت�سمن تنفيذ ميثاق   - 06 2006 و�سدور الأمر رقم  �سنة 
ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية، والذي �سدر بناًء على اإرادة ال�سعب الذي 
بنعم، ون�س  ال�سعب  عليه  والذي �سوت  رئي�س اجلمهورية  ا�ست�ساره 
املو�سوفة  الأفعال  على  منه   02 املادة  يف  تطبيقه  جمال  على 
الرابع  الق�سم  يف  عليها  املن�سو�س  وتخريبية  اإرهابية  اأعمال 
واملتعلقة  مكرر06   87 املادة  من  الأوىل  الفقرة  وا�ستثنت  مكرر، 
اأو تخريبية  اإرهابية  ين�سط يف اخلارج يف جمعية  الذي  باجلزائري 
 13 من  الزمني طبق  اخلارج وجماله  �سد  اأعمالها موجهة  وتكون 
النوع  اأ�سهر بعد تاريخ ن�رصه، وي�سمى هذا  اإىل �ستة   2000 جانفي 
واأ�سا�سيا  هاما  دورا  لعبت  والتي  التوبة  بت�رصيعات  الت�رصيع  من 
اأخذت بع�س الت�رصيعات املقارنة  يف مكافحة جرائم الإرهاب كما 
بها كاملادة 279 من قانون العقوبات الإيطايل وكذا املادة 463 

الفقرة الأوىل من قانون العقوبات الفرن�سي)51(. 
الذين  رعاياها  مالحقة  اجلزائرية  للدولة  كذلك  وميكن 
قانون  من   582 للمادة  طبقا  اإرهاب  جرائم  اخلارج  يف  يرتكبون 
كل جزائري  متابعة  اإمكانية  على  تن�س  والتي  اجلزائية  الإجراءات 
اجلاين  عودة  فيها  وي�سرتط  اجلمهورية  اإقليم  خارج  جناية  يرتكب 
اإىل اجلزائر واأن ل يكون قد حكم عليه نهائيا يف اخلارج، كما يجوز 
متابعة اجلزائري اإذا ما ارتكب جنحة يف اخلارج وي�سمى هذا املبداأ 

مببداأ ال�سخ�سية الإيجابية)52(.
حتقيق  باإجراء  افتتاحي  طلب  اجلمهورية  وكيل  تقدمي  بعد 
اإجراء حتقيق ح�سب  اأو رف�س  التحقيق باإجراء حتقيق  يقوم قا�سي 
احلالة ووفقا ل�رصوط وقواعد من�سو�س عليها يف قانون الإجراءات 
التعديل  م�سها  قد  التحقيق  قا�سي  اخت�سا�سات  اأن  كما  اجلزائية، 

بظهور جرمية الإرهاب، والتي كانت على النحو الآتي:
يف . 1 العامة  القاعدة  اإن  املحلي:  لالخت�سا�ص  بالن�سبة 

قانون  من   40 املادة  هي  التحقيق  لقا�سي  املحلي  الخت�سا�س 
الإجراءات اجلزائية، والذي يحّدد مبكان وقوع اجلرمية اأو حمل اإقامة 
اأحد الأ�سخا�س امل�ستبه يف م�ساهمتهم يف اقرتافها اأو مبحل القب�س 
على هوؤلء على اأن يكون يف دائرة اخت�سا�س املحكمة التي يعمل 
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بها قا�سي التحقيق، اإل اأن لهذه القاعدة ا�ستثناء يف جمال التحقيق 
 40 الثانية من املادة  الفقرة  اإذ ن�ست  الإرهاب،  يف ق�سايا جرائم 
من قانون الإجراءات اجلزائية بعد تعديل �سنة 2004 على اأنه يجوز 
اخت�سا�س  دائرة  اإىل  التحقيق  لقا�سي  املحلى  الخت�سا�س  متديد 
واأحالت  الإرهاب  جرمية  بينها  من  جرائم  يف  اأخرى  حماكم 
 08 اإل غاية  تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم والذي مل ي�سدر 
اأكتوبر2006 مبوجب املر�سوم التنفيذي رقم 06 - 348)53(، ولقد 
47 من قانون الجراءات اجلزائية  الرابعة من املادة  الفقرة  ن�ست 
اأو حجز  اأن يقوم باأية عملية تفتي�س  التحقيق  اإمكانية قا�سي  على 
الأمر بجرائم  تعلق  اإذا ما  الوطني  الرتاب  امتداد  اأي مكان على  يف 

الإرهاب. 
بالن�سبة لالخت�سا�ص الوظيفي: لقد عدلت الخت�سا�سات . 2

الوظيفية لقا�سي التحقيق يف جمال جرمية الإرهاب كما ياأتي : 
احلب�ص املوؤقت: تن�س املادة 123 قانون اإجراءات جزائية  ♦

على »اأن احلب�س املوؤقت اإجراء ا�ستثنائي ول ميكن اللجوء اإليه اإل اإذا 
كانت التزامات الرقابة الق�سائية غري كافية«.

يف  بالو�سع  اأمر  اإ�سدار  يف  التحقيق  قا�سي  اخت�سا�س  اإن 
موؤ�س�سة عقابية ومذكرة اإيداع يكون وقفا ملدة حمددة قانونا، واأّن 
من  كباقيها  لي�ست  الإرهاب  جلرمية  بالن�سبة  املوؤقت  احلب�س  مدة 
قابلة  اأ�سهر   04 مدة  وجعله  املوؤقت  احلب�س  يف  مّدد  فلقد  اجلرائم، 
قانون  مكرر   125 املادة  عليه  ن�ست  ما  هذا  مرات،   5 للتجديد 
اإجراءات جزائية، وميكن لقا�سي التحقيق طلب متديد احلب�س املوؤقت 
من غرفة التهام والتي خول لها القانون مبوجب املادة 125 مكرر 
فقرة الثانية اأن متدد مرتني، ويف هذه احلالة فاإن امل�رصع مل ياأخذ 
ولكن  التمديد  مدة  لتحديد  للجرمية  قانونا  املقررة  العقوبة  مبعيار 
اأخذ بطبيعة اجلرمية، وهكذا ي�سوى اأن تكون العقوبة املقررة قانونا 

للفعل الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد اأو املوؤقت)54(. 
ينفذ  ♦ الذي  املادي  البحث  بالتفتي�س  يق�سد  التفتيـــــــ�ص: 

يف مكان ما �سواء كان م�سكونًا اأو غري م�سكون ويعود تقدير مالئمة 
الإجراء  هذا  ويعترب  التحقيق،  لقا�سي  التقديرية  لل�سلطة  التفتي�س 
من  تعد  والتي  امل�ساكن  بحرمات  مي�س  كونه  الإجراءات  اأخطر  من 
من   47 املادة  ن�ست  فلقد  د�ستوريا،  امل�سمونة  الأ�سا�سية  احلقوق 
ون�ست  امل�سكن«،  حرمة  انتهاك  عدم  الدولة  »ت�سمن  على  الد�ستور 
اإل  تفتي�س  »ل  اأنه  على  املادة  نف�س  من  والثالثة  الثانية  الفقرتني 
ال�سلطة  عن  �سادر  مكتوب  باأمر  اإل  يكون  ول  القانون،  مبقت�سى 
بعدة  الإجراء  هذا  امل�رصع  اأحاط  فلقد  ولهذا  املخت�سة«،  الق�سائية 
قيود و�رصوط وحدد اأوقات القيام به، اإل اأنه يف اإطار و�سع الأ�س�س 
القانونية ملحاربة اجلرائم الإرهابية والتخريبية قرر امل�رصع و�سع 
قواعد خا�سة ت�سمح لقا�سي التحقيق دخول امل�ساكن وتفتي�سها يف 
املادة  ن�ست  ولقد  لها)55(  املقرر  القانوين  امليقات  اأي وقت خارج 
47 من قانون الإجراءات اجلزائية على ذلك والتي اأعطت الإمكانية 
باأفعال  مو�سوفة  بجرائم  الأمر  يتعلق  عندما  التحقيق  لقا�سي 
اإرهابية اأو تخريبية اأن يقوم باأي عملية تفتي�س اأو حجز ليال اأو نهارا 
ويعترب هذا خروج عن القاعدة العامة هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
وجوب  من  التحقيق  قا�سي  يعفي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  فاإن 
املن�سو�س  وال�ساهدين  امل�سكن  �ساحب  ح�سور  بقاعدة  اللتزام 
عليهما يف التفتي�س عن اجلرائم الأخرى ون�ست على ذلك املادة 45 

قانون الإجراءات اجلزائية، فال تطبق هذه الأحكام اإذ ما تعلق الأمر 
بجرائم مو�سوفة باأفعال اإرهابية وتخريبية با�ستثناء احلفاظ على 
ال�رص املهني كتفتي�س مكتب املحامي، املادة 22 من القانون 13 - 

07)56( التي حتدد �رصوط تفتي�س مكتب حمامي. 

املطلب الثالث: إجراءات احملاكمة

اإن املحاكمة هي املرحلة احلا�سمة يف الدعوى العمومية اأين 
يتم تفح�س كافة اأدلة الدعوى �سواء بالإدانة اأو الرباءة اأو بانق�ساء 
املحاكم  تخت�س  الخت�سا�س،  حيث  من  اأما  العمومية  الدعوى 
العادية وهي حمكمة اجلنايات التي لها الولية يف النظر يف اجلرائم 
يف  للنظر  اجلنح  وحمكمة  تخريبية  اأو  اإرهابية  باأفعال  املو�سوفة 
اجلنح، ولقد ن�ست املادة 248 قانون الإجراءات اجلزائية املعدلة)57( 
الق�سائية  اجلهة  اجلنايات  حمكمة  »تعترب  اأنه  على  تن�س  والتي 
اأو  اإرهابية  باأفعال  املو�سوفة  .......اجلرائم  يف  بالف�سل  املخت�سة 
تخريبية املحالة اإليها بقرار نهائي من غرفة التهام«، كما اأنه يف 
الخت�سا�س ب�سخ�س املتهم فلقد ن�ست املادة 249 على اأن ملحكمة 
اجلنايات الولية يف احلكم جزائيا على الأ�سخا�س البالغني، وهناك 
ا�ستثناء اإذا ما تعلق الأمر باأفعال اإرهابية و تخريبية فهي خمت�سة 
باحلكم على الق�رص الذين بلغوا من العمر 16 �سنة كاملة، وبالتايل 
من  الأحداث  مبحاكمة  املتعلقة  العامة  القواعد  عن  امل�رصع  خرج 
فلقد غري  والت�سكيلة  الخت�سا�س ومن حيث �رصية املحاكمة  حيث 
على  تن�س  والتي  اجلزائية  امل�سوؤولية  اأحكام  التعديل  بهذا  امل�رصع 
وما  ع�رص  الثامنة  �سن  ببلوغه  جزائيا  م�سوؤول  يعترب  ال�سخ�س  اأن 
قل �سنه عن ذلك يعترب حدث، اإل اأنه يف جرمية الإرهاب فاإن ال�سن 
اجلزائي قد نق�س واأ�سبح 16 �سنة وما قل عن ذلك يعترب حدث الذي 
اأو تخريبية يحاكم يف حمكمة  اإرهابية  اإذا ارتكب جرمية مو�سوفة 
الخت�سا�س  يوؤول  جنحة  كانت  فاإن  الخت�سا�س  ح�سب  الأحداث 
حمل  اأو  الإجرامي  العمل  اخت�سا�سها  يف  وقع  التي  املحكمة  اإىل 
الخت�سا�س  يوؤول  جناية  كانت  واإن  عليه  القب�س  حمل  اأو  اإقامته 
اإىل حمكمة الأحداث لدى مقر املجل�س طبقا للمادة 451 فقرة 02 
من  و�سع  قد  امل�رصع  فاإن  وعليه  اجلزائية،  الإجراءات  قانون  من 
من  وكذا  القانوين  الو�سف  حيث  من  اجلنايات  حمكمة  اخت�سا�س 

حيث الأ�سخا�س. 

املبحث الرابع: أحكام العقاب
فهما  بالعقوبة  وينتهي  باجلرمية  يبداأ  الإجرامي  ال�سلوك  اإن 
الفقيه  متالزمتان كونهما ظاهرتان متتابعتان لالإجرام ولقد قال 
الرئي�سي  الغر�س  »اإّن  ال�ساأن  semark يف هذا  �سمارك  الإجنليزي 
من اجلزاء هو اإلزام الأفراد باحرتام النظم والقواعد التي ي�سري عليها 
الجتماعية  اخلواطر  تهدئة  اإىل  يوؤدى  اأخرى  جهة  من  املجتمع، 
التي اأثارها العمل الإجرامي لأن يف احرتام النظم الجتماعية بقاء 
فناوؤه  واحتقارها  عليها  اخلروج  ويف  وا�ستمراره  نف�سه  املجتمع 
اأن امل�رصع اجلزائري مل يخلق نظام عقابي مميز  وزواله«)58(، كما 
اأو خا�س بهذه اجلرائم، واإمنا اجته فقط اإىل الت�سديد اجلزائي ح�سب 
ج�سامة الفعل والذي يت�سم بالردع تدرجا من عقوبة الإعدام وعقوبة 

ال�سجن املوؤبد اإىل ال�سجن املوؤقت اإ�سافة اإىل العقوبات التبعية.
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املطلب األول: العقوبات املقررة قانونا جلرمية اإلرهاب
الفرع الأول: العقوبات الأ�سلية 

تكون العقوبات الأ�سلية لل�سور التي جاءت بها املادة 87 
مكرر كالآتي: 

عليها  ♦ املن�سو�س  العقوبة  تكون  عندما  الإعدام  عقوبة 
اإذا كانت اجلرمية دون  يف القانون ال�سجن املوؤبد، ويق�سد من ذلك 

غر�س اإرهابي تكون عقوبتها ال�سجن املوؤبد.
عليها  ♦ املن�سو�س  العقوبة  تكون  عندما  املوؤبد  ال�سجن 

ال�سجن املوؤقت من ع�رص اإىل ع�رصين �سنة. 
عندما  ♦ �سنة  ع�رصين  اإىل  �سنوات  ع�رص  من  املوؤقت  ال�سجن 

اإىل  ال�سجن من خم�س  القانون  العقوبة املن�سو�س عليها يف  تكون 
10 �سنوات. 

بالن�سبة لباقي ال�سور: تكون العقوبة �سعف ما هو من�سو�س 
عليه يف القوانني العقابية. 

ت�سيري منظمة  ♦ اأو  تنظيم  اأو  تاأ�سي�س  اأو  اإن�ساء  فيما يخ�س 
اإرهابية عقوبته ال�سجن املوؤبد. 

ال�رصيك اأو امل�ساهم يف التنظيمات اأو اجلمعيات الإرهابية  ♦
عقوبته ال�سجن املوؤقت من 10 �سنوات اإىل ع�رصين �سنة. 

الإرهابية،  ♦ اجلرائم  متويل  اأو  ت�سجيع  اأو  الإ�سادة  جرائم 
وكذلك جرائم الطبع والن�رص )الرتويج( عقوبتها ال�سجن املوؤقت من 
 100.000 من  مالية  غرامة  وكذا  �سنوات   10 اإىل  �سنوات  خم�س 

دينار جزائري اإىل 500.000 دينار جزائري. 
يف  ♦ اخلارج  يف  ينخرط  اأو  ين�سط  الذي  اجلزائري  جرمية 

جمعية اأو جماعة اأو منظمة اإرهابية اأو تخريبية والتي تكون اأفعالها 
�سنوات   10 من  املوؤقت  ال�سجن  عقوبتها  اجلزائر  �سد  موجهة  غري 
اإىل  جزائري  دينار   500.000 من  مالية  وبغرامة  �سنة   20 اإىل 
1.000.000 دينار جزائري، وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد عندما 

ت�ستهدف الأفعال الإ�رصار مب�سالح اجلزائر. 
بح�سب  ♦ واملتفجرات  الأ�سلحة  حيازة  جلرمية  بالن�سبة 

املادة 87 مكرر7 فهي بح�سب خطورة ال�سالح وتكون العقوبة كما 
ياأتي: 
اأو  ♦ بال�ستيالء  �سواء  والذخائر  الأ�سلحة  حيازة  كانت  اإذا 

بالعمل اأو بالتجارة اأو بال�سترياد اأو بالت�سدير تكون العقوبة ال�سجن 
دينار   500.000 من  مالية  وغرامة  �سنة   20 اإىل   10 من  املوؤقت 

جزائري اإىل 100.000 دينار جزائري. 
اأو  ♦ تركيبها  يف  تدخل  مادة  اأية  اأو  متفجرات  كانت  اإذا 

�سناعتها عقوبتها الإعدام. 
اإذا كانت حيازة اأ�سلحة بي�ساء ومبختلف �سورها بالبيع  ♦

عقوبتها  اإرهابية  لأغرا�س  بالت�سدير  اأو  بال�سترياد  اأو  بال�رصاء  اأو 
من  مالية  وغرامة  �سنوات   10 اإىل  �سنوات   05 من  املوؤقت  ال�سجن 

500.000 دينار جزائري.  اإىل  100.000 دينار جزائري 
اأو  ♦ م�سجد  داخل  تاأديتها  حماولة  اأو  خطبة  تاأدية  جرمية 

ال�سلطة  اعتماد من طرف  ال�سالة دون  فيه  تقام  يف مكان عمومي 
املخت�سة عقوبتها احلب�س من �سنة اإىل 03 �سنوات وغرامة مالية من 

100.000 دينار جزائري.  اإىل  10.000 دينار جزائري 
اأو  ♦ للم�سجد  النبيلة  للمهمة  خمالفة  خطبة  تاأدية  جرمية 

بالأعمال  الإ�سادة  اأو  املجتمع  بتما�سك  امل�سا�س  �ساأنها  من  يكون 
وغرامة  �سنوات  اإىل05  �سنوات   03 من  احلب�س  عقوبتها  الإرهابية 

مالية من 50.000 دينار جزائري اإىل 200.000 دينار جزائري. 
الفرع الثاين: العقوبات التبعية والتكميلية

وجوب  على  العقوبات  قانون   09 مكرر   87 املادة  تن�س 
النطق بالعقوبات التبعية املن�سو�س عليها يف املادة 06 من قانون 
العقوبات اإذا ما مت احلكم بعقوبة جنائية، والتي هي احلجر القانوين 
واحلرمان من احلقوق الوطنية، ولقد حدد امل�رصع بهذا ال�سدد مدة 
هذه  من  الثانية  الفقرة  اأما  �سنوات  ع�رص  اإىل  �سنتني  من  احلرمان 
ت�سمل  والتي  عليه  املحكوم  ممتلكات  م�سادرة  على  ن�ست  املادة 
الو�سائل امل�ستعملة يف ارتكاب الفعل وممتلكاته اخلا�سة، ولكن دون 
اأن يحددها امل�رصع غري اأنه من باب العدالة فيمكن م�سادرة اأموال 
ل  اإرهابية  عمليات  جراء  متح�سلة  اأو  الإرهاب  بجرمية  عالقة  لها 
غري، كما اأنه ميكن احلكم بالعقوبات التكميلية املن�سو�س عليها يف 

املادة 09 من قانون العقوبات. 

املطلب الثاني: الظروف املشددة واملخففة للعقوبة 
الفرع الأول: الظروف امل�سددة

اأ�سلية  بجرمية  لي�ست  الإرهاب  جرمية  اأن  الفقه  بع�س  يرى 
يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  من  مركبة  جرمية  هي  واإمنا  ب�سيطة 
قانون العقوبات زائد الغر�س الإرهابي)59(، وبالتايل فاإن الغر�س 
ت�سدد  اأخرى  جرمية  باأية  اقرتن  ما  واإن  م�سدد  ظرف  هو  الإرهابي 
العقوبات م�ستدلني بذلك بالعقوبات املقررة لها، واأنه عند الرجوع 
لأحكام املادة 87 مكرر 6 جندها ن�ست على ظرف ت�سديد باملعنى 
ينخرط  الذي  اجلزائري  عقوبة  على  فن�ست  ال�سحيح  القانوين 
 10 من  املوؤقت  بال�سجن  وعاقبه  اخلارج  يف  اإرهابية  جمعية  يف 
اإىل  جزائري  دينار   500.000 مـــن  وغرامة  �سنة   20 اإىل  �سنوات 
1.000.000 دينار جزائري اإذا ما مل تكن ت�ستهدف اجلزائر وبعدها 
ن�س على ظرف الت�سديد لهذه ال�سورة وهو م�ساعفة العقوبة اإذا ما 

كانت الأفعال موجهة �سد اجلزائر. 
وما جتدر مالحظته اأن امل�رصع �سّدد يف عقوبة هذه اجلرمية 
لأّنه اعتمد يف العقوبة على جرمية الإرهاب �سيا�سة ردعية م�سددة 
تقلي�س  يف  يظهر  ما  وهذا  امل�سددة  العقوبات  على  مبا�رصة  ون�س 

جمال ظروف التخفيف. 
الفرع الثاين: الظروف املخففة

قانون   53 املادة  هي  التخفيف  ظروف  يف  العامة  القاعدة 
اإرهابية  باأعمال  املو�سوفة  الأفعال  مرتكبي  اأن  غري  العقوبات، 
من  التخفيف  على  ون�ص  املادة  هذه  من  ي�ستفيدوا  ل  وتخريبية 
عقوبة جرائم الإرهاب يف ن�ص خا�ص بها وهي املادة 87 مكرر8 

والتي هي كما ياأتي: 
ع�رصون �سنة �سجنًا عندما تكون عقوبة ال�سجن املوؤبد. ♦
الن�سف عندما تكون العقوبة ال�سادرة عقوبة �سجن موؤقت. ♦

على  ن�ست  اأنها  املادة  هذه  ن�س  على  املالحظ  وال�سيء 
للحرية  ال�سالبة  العقوبة  وعلى  فقط  اجلنايات  مادة  يف  التخفيف 
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يف  عليها  املن�سو�س  التخفيف  ظروف  تطبيق  ميكن  وعليه  فقط، 
اإرهابية  باأفعال  املو�سوفة  اجلنح  قانون عقوبات على   53 املادة 

اأو تخريبية. 

خامتة وتوصيات
�سبيهة  الإرهاب  اأن جرمية  القول  الدرا�سة ميكن  لهده  ختاما 
باملر�س الفتاك الذي اإذ مل تعاجله قتلك، واإن هذه الظاهرة يتجاذبها 
اأو�ساط ال�سكان عن  مفهومان: الأول داخلي ويتعلق ببث الرعب يف 
ال�سورة  اأو جماعات، ومهما تكن  العتداءات فرادى  طريق خمتلف 
فاإن ارتباطها بالغر�س الإرهابي يكاد يزيح الفوارق ولرتباط هاته 
والذي  امل�رصع  تدخل  ا�ستوجب  املجتمع  الأفراد يف  اجلرمية بحياة 
فعل ذلك، منتهجًا اأ�سلوبًا جديداً يف التجرمي وهو اأ�سلوب اخل�سو�سية، 
اإذ اأحاط بجرمية الإرهاب من خمتلف النواحي وجعلها خمتلفة عن 
باقيها من اجلرائم، فو�سع من �سالحيات �سباط ال�رصطة الق�سائية 
�سابط  م�ساعدة  اأجل  من  الأمن  اأجهزة  يف  اأخرى  اأ�سالكا  واأن�ساأ 
ال�رصطة الق�سائية على �سبط هذه اجلرمية واملحافظة على النظام 
العام، كما تدخل وو�سع من اخت�سا�س الق�ساة يف جمال �سبط هذه 
كالتفتي�س  القانون  يف  العامة  القواعد  عن  اأحيانا  وخرج  اجلرمية، 
جمالت  الإرهاب  �ساأفة  اجتثاث  اإطار  يف  الدولة  عززت  كما  مثال 
التدخل، ففي حني دعمت مواردها الب�رصية يف �سفوف قوات الأمن 
راحت ت�سن ن�سو�س قانونية وتنظيمية لفائدة التائبني اللذين �سلموا 

اأنف�سهم طواعية مع الختالف يف التعامل معهم ح�سب احلالة. 
بع�س  يثري  الإرهاب  جلرمية  الداخلي  اجلانب  كان  واإذا 
الإ�سكالت فاإنه يثري يف جانبه الدويل ومن منظور القانون الدويل 
العديد من امل�ساكل على غرار عدم �سبط هذا الكيان املفاهيمي من 
الدولية  اخلا�سية  حتديد  وحول  �سبق  فيما  عليه  وقفنا  مثلما  فقه 
ملتابعة  دولية  ق�سائية  هيئة  انعدام  اإىل  بالإ�سافة  لالإرهاب، 
تطور  من  بالرغم  اجلرمية  لهذه  حمددة  جزاءات  وانعدام  ق�ساياه 
مفهوم امل�سوؤولية الدولية عن جرائم الإرهاب ليكون الفرد والدولة 
الدرا�سة  لهاته  اإجنازنا  ولدى  اأننا  اإل  موا�سيعها،  من  مو�سوعا 
ذكرها  دون  املقام  يفوتنا  ول  املالحظات  من  جمموعة  �سجلنا 

واقرتاح حلول لها وهي كما ياأتي:
الفرن�سي . 1 الت�رصيع  منهج  انتهج  اجلزائري  امل�رصع  اإن 

حول عدم تعريف جرمية الإرهاب، غري اأنه من اأجل التطبيق احل�سن 
الت�رصيع امل�رصي  لها كما فعل  اإيجاد تعريف  القانونية  للن�سو�س 
واإل يبقي فقط على املادة 87 مكرر 02 على اأنها ظرف ت�سديد عام 

كما فعل امل�رصع ال�سوري. 
الأخطاء يف ترجمة الن�سو�س والتي توؤثر �سلبا يف التطبيق . 2

ال�سليم لها كذكر امل�رصع التخريب والذي يقابله يف اللغة الفرن�سية 
قلب نظام احلكم، اإل اأن احلل لهذه النقطة هو الأخذ بنية امل�رصع. 

الإرهاب جعل امل�رصع يخرج عن قواعد . 3 اإن لهول ظاهرة 
وهو  للجمهورية  الأ�سا�سي  الت�رصيع  يف  عليها  من�سو�س  عامة 
الد�ستور كالتفتي�س مثال، ولكن ل ميكن اعتبار هذا اخلروج انتهاكًا 

للد�ستور واإمنا مواجهة ظاهرة جد خطرية. 
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 07 العدد  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة 

ل�سنة 2014، ال�سادرة بتاريخ 16 فيفري 2014. 

القانون 12-15 املوؤرخ يف 15 جويلية 2015 يتعلق بحماية الطفولة، . 19
 39 العدد  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة 

ل�سنة 2015، ال�سادرة بتاريخ 19 جويلية 2015.

القانون 02-15 املوؤرخ يف 23 جويلية 2015 يعدل و يتمم الأمر -66. 20
اجلزائية  الإجراءات  قانون  املت�سمن   1966 جوان   08 يف  املوؤرخ   155

اجلزائري.

القانون 01-16 املوؤرخ يف 06 مار�س 2016 يت�سمن التعديل الد�ستوري . 21
ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة  اجلزائري، 

العدد 14 ل�سنة 2016، ال�سادرة بتاريخ 07 مار�س 2016.
�2 الن�سو�ص التنظيمية

مر�سوم ت�رصيعي 03-92 املوؤرخ يف 30 �سبتمرب 1992 يتعلق مبكافحة . 1
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التخريب والإرهاب. 

يحدد . 2 والذي   1999 جويلية   20 يف  املوؤرخ   99-142 تنفيذي  مر�سوم 
كيفيات تطبيق املادة 08 من القانون رقم 08-99 املوؤرخ يف 13 جويلية 
للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة  املدين،  الوئام  با�ستعادة  واملتعلق   1999
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، العدد 48 ل�سنة 1999، ال�سادرة بتاريخ 

 .1999 20 جويلية 

يت�سمن متديد . 3  2006 اأكتوبر   05 املوؤرخ يف   06-348 تنفيذي  مر�سوم 
الخت�سا�س املحلي لبع�س املحاكم ووكالء اجلمهورية وق�ساة التحقيق، 
اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية العدد 63 ل�سنة 

اأكتوبر 2006.  08 2006، ال�سادرة بتاريخ 
�3 املن�سورات الوزارية

من�سور وزاري م�سرتك يتعلق بتطبيق التدابري للقانونية املت�سلة با�ستعادة . 1
الوئام املدين بني وزير العدل ووزير الداخلية و وزير الدفاع ووزير املالية 

بتاريخ 15 اأوت 1999.

خامساً- املواقع اإللكرتونية:

1 .www.dgsn. املوقع الر�سمي للمديرية العامة لالأمن الوطني اجلزائري 
02/08/2016 على ال�ساعة 18:00 �سا. dz مت الطالع عليه يوم 

املوقع الر�سمي ل�سبكة CNN بالعربية على الرابط التايل :. 2
http://arabic.cnn.com/middleeast /2014/11/15/uae-terrorism-
 organization-list

مت الطالع عليه يوم 27 /2016/10 على ال�ساعة 20:00 .


