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  إلرھابیةاالعنف وأثره على اإلجراءات الجنائیة في الجریمة 
  . الفي سعد منیر المرزوقي

المملكة  ،الریاض  ،، جامعة الملك سعود ، كلیة المجتمع  ،م اإلداریة قسم العلو 

  .العربیة السعودیة 

  msaladawi@imamu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث 

تكمن أھمیة ھذا البحث في التعرف على ذاتیة اإلجراءات الجنائیة للجرائم 
إلرھاب ، سواء في مرحلة التحقیق ، أو اإلرھابیة مع تزاید التشریعات الداخلیة لمواجھة ا

مرحلة المحاكمة، في ظل تصاعد األحداث اإلرھابیة، وذلك لخروج قواعد ھذه 
اإلجراءات عن مبدأ المساواة أمام قانون العقوبات، فجرائم اإلرھاب تقترن في التشریع 
الجنائي المصري والفرنسي بنظام إجرائي استثنائي، حیث انھا تدخل تحت عنوان 

  .لجنایات والجنح المضرة بالحكومة من الداخلا
لذا اعتمدنا في ھذا البحث على ان تكون  دراستنا دراسة وصفیة تحلیلیة ، وذلك 
في اطار منظومة تعتد بكل من النظامین المصري والفرنسي، إیمانا منا بان ھذا المنھج 

آثرنا تقسیم  خطة ولقد . لو أحسن استخدامھ ألمكننا التوصل إلى األھداف المرجوة منھ
البحث الى فصلین أساسیین، یسبقھما فصل تمھیدي ،یتناول تعریف اإلرھاب في لغة 

( واالصطالح و في الشریعة اإلسالمیة وفي اجتھاد الفقھ وفي التشریعات الجنائیة 
مع توصیف الجریمة ) القانون المصري ، القانون اإلنجلیزي ، والقانون الفرنسي

ھوم العنف في الجریمة اإلرھابیة ، وما تتمیز بھ ھذه الجریمة من اإلرھابیة وتحدید مف
من حیث ، صفات تمیزھا عن الجریمة السیاسیة والجریمة المنظمة وجریمة البلطجة 

  .األركان والظروف المشددة
وقد خصصنا الفصل األول في البحث عن دراسة  ذاتیة اإلجراءات الجنائیة في 

من خالل توضیح سلطات الضبط (حلة التحقیق االبتدائي الجرائم اإلرھابیة سواء في مر
القضائي وتحدید االختصاص المكاني والنوعي للقائمین بھ ، واإلجراءات التحفظیة 
المناسبة في جرائم اإلرھاب المتعلقة بالقبض ومدة التحفظ ضد المتھم والتفتیش وآثار 

ات الجنائیة في القانون بطالن إجراء التحقیق االبتدائي ووسائل تفادیھ في اإلجراء
  . )المصري والقانون الفرنسي
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اما الفصل الثاني في البحث ، فقد تم تسلیط الضوء فیھ على ذاتیة مرحلة 
من حیث تحدید قواعد االختصاص في جرائم اإلرھاب (المحاكمة في جرائم االرھاب 

ة أمن وتوضیح موقف الفقھ المصري من انعقاد االختصاص في جرائم اإلرھاب لمحكم
الدولة العلیا ، وبیان وضمانات المتھم المتعلقة بحسن سیر المحاكمة من حیث التقید 
بعینیة و شخصیة الدعوى  والتمسك بمبدأ عالنیة المحاكمة و شفویة اجراءات المحاكمة 

ثم بیان لتعویض المجني علیھم من جرائم ) والتمسك بمبدأ المواجھة واالستعانة بمحام 
ثم التعلیق على موضوع تقادم ، نون المصري والسعودي والفرنسي اإلرھاب في القا

واخیراً . الدعوى في جرائم اإلرھاب في كل من القانون المصري والقانون الفرنسي
  عرض لنتائج الدراسة مع ذكر التوصیات المترتبة علیھا

  

  . تحقیق جنائي ،  آثار ، جریمة    ، إرھاب    ،عنف  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 

The importance of this research lies in identifying the 
subjectivity of criminal procedures for terrorist crimes with the 
increase of internal legislation to confront terrorism, whether 
in the investigation stage or the trial stage, in light of the 
escalation of terrorist incidents, due to the departure of the 
rules of these procedures from the principle of equality before 
the penal code. Egyptian and French criminal legislation with 
an exceptional procedural system, as it falls under the 
heading of “felonies and misdemeanors that are harmful to 
the government. 

Therefore, we relied on this research on that our study 
should be a descriptive and analytical study, within the 
framework of a system that respects both the Egyptian and 
French laws, believing that if this method is well used, we can 
reach the desired goals. We preferred dividing the research 
plan into two main chapters, preceded by an introductory 
chapter, dealing with the definition of terrorism in language 
and terminology, in Islamic law, jurisprudence and criminal 
legislation (Egyptian law, English law, and French law) with 
the description of the terrorist crime and the definition of the 
concept of violence in the terrorist crime. What distinguishes 
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this crime from the characteristics that distinguish others such 
as political crime, organized crime and the crime of thuggery, 
in terms of the elements and aggravating circumstances. 

The first chapter is characterised by  the search for a 
self-study of criminal procedures in terrorist crimes, both in 
the preliminary investigation stage (by clarifying the judicial 
control authorities and determining the spatial and qualitative 
jurisdiction of those responsible, appropriate precautionary 
measures in terrorism crimes related to arrest, the duration of 
detention against the accused and the search, and the effects 
of invalidity of the investigation procedure Primary and the 
means of avoiding it in criminal procedures in the Egyptian 
and French law) 

As for the second chapter in the research, it was 
highlighted by the subjectivity of the trial stage in terrorism 
crimes (in terms of defining the rules of jurisdiction in terrorist 
crimes and clarifying the position of Egyptian jurisprudence 
regarding the jurisdiction of the Supreme State Security Court 
in terrorism crimes. This besides,  the statement and 
guarantees of the accused related to the proper conduct of 
the trial from Where adherence to the intent and personality of 
the case ,adherence to the principle of public trial and oral 
trial procedures , the adherence to the principle of 
confrontation and the use of a lawyer) then a statement . This 
to compensate the victims of terrorist crimes in Egyptian, 
Saudi and French law, and then comment on the issue of the 
statute of limitations for terrorism crimes in both Egyptian and 
French law 

Finally, study results and recommendations of this in-
depth study are presented. 
Keywords  : Violence , Terrorism , Crime , Provocation , 

Criminal Investigation. 
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  املقدمة

الم كاف�ة، إنم�ا ال شك أن التعرف على الحجم الحقیقي لإلرھاب الذي نال شعو الع
یقتضي التمییز بین العم�ل اإلرھ�ابي وغی�ره م�ن ص�ور الس�لوك اإلجرامي،،حی�ث یس�اعد 
ھذا التمییز على إدراك ماھیة التھدید الذي تواجھھ كافة المعلومات قبل الحكومات قبل أن 

  . تشرع في وضیع سیاستھا وإجراءاتھا الخاصة لمواجھتھ
تتعلق بمع�ایرین، المعی�ار األول مقت�بس م�ن  والواقع أن الفكرة القانونیة لإلرھاب

السلوك، والتي ترتبط بمشروع فردي، أو جماعي یھدف إلى إحداث اضطراب خطیر في 
النظ�ام الع�ام، ومم�ا ال ش�ك فی�ھ ان ج�رائم اإلرھ�اب ب�النظر إل�ى الوس�ائل الت�ي یس�تخدمھا 

  .اإلرھاب
المص�ري ھ�ذه وانطالقاً من توصیف جرائم اإلرھاب أخضع المشرع الجن�ائي    

الج��رائم ألحك��ام إجرائی��ة خاص��ة تس��تھدف مواجھ��ة فعال��ھ لھ��ا، وعل��ى ص��عید القواع��د 
مصدرا لصدور  ١٩٨٦اإلجرائیة كانت األعمال اإلرھابیة التي شھدتھا فرنسا خالل عام 

  .م، والذي تضمن مجموعة من التدابیر تستھدف مكافحة اإلرھاب١٩٨٦سبمتبر ٩قانون 
  :أھمیة الدراسة

أنھ مع تزاید التشریعات الداخلیة لمواجھة اإلرھاب تظھر أھمیة التعرف  الواقع  
على ذاتیة اإلجراءات الجنائیة للجرائم اإلرھابیة، سواء في مرحلة التحقیق أو في مرحل�ة 
المحاكمة، وذلك نظ�راً إل�ى أن تص�اعد األح�داث اإلرھابی�ة، ق�د ب�رز موض�وعات لقواع�د 

فج�رائم اإلرھ�اب تقت�رن ف�ي التش�ریع الجن�ائي . لعقوباتتخالف مبدأ المساواة أمام قانون ا
  . المصري والفرنسي بنظام إجرائي استثنائي

ف�ي اھتم�ام المش�رع الجزائ�ي  -بص�فة خاص�ة -كذلك نج�د ھ�ذه الدراس�ة أھمیتھ�ا  
الس�عودي ف�ي ھ�ذه اآلون��ة الت�ي اجت�اح فیھ�ا اإلرھ��اب أرض المملك�ة بوض�ع نظ�ام خ��اص 

  .لمكافحة اإلرھاب
  : الدارسةمنھج وخطة 

لقد اعتمدنا في الرسالة على أن تكون دراستنا دراسة وصفیة تحلیلیة، وذلك في   
إطار منظومة تعتد بكل من النظامیین المصري والفرنسي، إیمانا منا ب�أن ھ�ذا الم�نھج ل�و 

وق��د آثرن��ا تقس��یم خط��ة . أحس��ن اس��تخدامھ ألمكنن��ا التوص��ل إل��ى األھ��داف المرج��وة من��ھ
یسبقھما فصل تمھیدي، یتن�اول تعری�ف اإلرھ�اب وتوص�یف :أساسیینالرسالة إلى فصلین 

الجریمة اإلرھابیة، حیث تعرضنا لتحدید مصطلح اإلرھاب لغ�ة واص�طالحا، واإلرھ�اب 
ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، واجتھ��اد الفق��ھ ف��ي تعری��ف اإلرھ��اب، ث��م تعری��ف اإلرھ��اب ف��ي 

  . ري والفرنسيالتشریعات الجنائیة محل دراستنا، التشریع الجنائي المص
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وقد خصصنا في الفصل األول في الرسالة لدراسة ذاتیة اإلجراءات الجنائی�ة ف�ي 

مم��ا اقتض��ى أن تنقس��م دراس��تنا إل��ى ھ��ذا الفص��ل إل��ى مبحث��ین . مرحل��ة التحقی��ق االبت��دائي
یتع���رض األول لذاتی���ة اإلج���راءات الجنائی���ة للج���رائم اإلرھابی���ة ف���ي مرحل���ة : أساس���یین
الث��اني عل��ى ذاتی��ة اإلج��راءات الجنائی��ة اإلرھابی��ة ف��ي مرحل��ة التحقی��ق  ویق��ف. االس��تدالل
  .االبتدائي
ذاتیة مرحلة المحاكمة في ج�رائم اإلرھ�اب، وذل�ك ف�ي : وقد تناول الفصل الثاني 

یتع��رض األول لقواع��د االختص��اص ف��ي ج��رائم اإلرھ��اب، ویق��ف : ثالث��ة مباح��ث أساس��یة
فق��د خصص��نا : محكم��ة، أم��ا المبح��ث الثال��ثالث��اني عل��ى ض��ماناتھم الم��تھم ف��ي مرحل��ة ال
  .للتعویض وتقادم الدعوى في جرائم اإلرھاب
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  فصل متهيدي

  التعريف باألحكام العامة لإلرهاب وتوصيف اجلرمية اإلرهابية

ال شك أن اإلرھ�اب ی�رتبط ف�ي أھانن�ا جمیع�اً ب�المتفجرات وطلق�ات الرص�اص    
، لذلك اھتم ال�بعض بالبح�ث )١( د للعنفوخطف الرھائن، أو بعبارة مختصرة بأسلوب فری

بإظھار العناصر الممیزة للعم�ل اإلرھ�ابي المقی�دة ف�ي أغراض�ھ التعری�ف ب�ھ، وأش�ار أن�ھ 
عمل یتسم ب�العنف الش�دید، ف�العنف ھ�و القاس�م المش�ترك لك�ل تعریف�ات اإلرھ�اب والعم�ل 

  .)٢(اإلرھابي تقریباً 

  املبحث األول

  حتديد مصطلح اإلرهاب

إلرھاب م�ن أكث�ر الموض�وعات إث�ارة للج�دل والنق�اش فم�ن واق�ع یعد موضوع ا 
. ت�ردد ھ��ذه الكلم��ة ف��ي كاف�ة األوس��اط أح��اط الخ��الف بھ�ذا الموض��وع م��ن حی��ث التعری��ف
  .والواقع أن االقتراب من مصطلح اإلرھاب یقتضي الرجوع إلى فعل اإلرھاب في ذاتھ،

  اطب اول

طوا  برا  

لقد وردت كلمة اإلرھاب في القرآن الكریم : القرآن الكریممعنى اإلرھاب في  -١
  : في عدة مواضع لتعبر عن المعاني اآلتیة

ولم�ا س�كت ع�ن موس�ى الغض�ب أخ�ذ : ( كما ف�ي قول�ھ: معنى الخوف والخشیة -
    .)٣( )األلواح وفي نسختھا ھدى ورحمة للذین ھم لربھم یرھبون

  : واإلرھابیین: التعریف اللغوي لإلرھاب -
ومادتھا رھب الذي مصدره رھبا، ومنى إرھاب في " لرھب "اإلرھاب مصدر   

في اللغ�ة العربی�ة " الرھبة" ، وقد ذھب البعض أن كملة )٤( اللغة العربیة، أخاف أو الفزع
  .تستخدم عادة للتعبیر عن الخوف المقترن باالحترام

                                      
محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة اإلرھاب ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، . د -)١(

  ،١٤، ص١٩٩٤
محمد عبد الفتح الغنام،مواجھة اإلرھاب في التشریع المصري، دراسة مقارنة القواعد . د -)٢(

  .٦م،ص١٩٩٥الموضوعیة ، دار النھضة العربیة، 
   ١٥٤:آیة:سورة األعراف -)٣(
  .١٧٤٨، ص٢بن منظور، لسان العرب، دار المعارف،جزءا -)٤(
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س��وعة یعن��ي اإلرھ��اب ف��ي المو: تعری��ف اإلرھ��اب ف��ي الموس��وعة السیاس��یة -
  .)١(السیاسیة استخدام العنف أو التھدید بھ

ب اطا  

 ا را  برا   

لق��د ح��رص علم��اء الش��ریعة اإلس��المیة عل��ى ع��رض القض��ایا الت��ي ت��رتبط   
باإلرھاب من جھة، ومن جھة أخرى على إیضاح جرائم اإلرھاب وحد الحرابة في 

  : لتاليالشریعة اإلسالمیة وذلك على النھج ا
  . القضایا الشرعیة التي ترتبط باإلرھاب -١
یتصل بقضیة اإلرھاب ثالث قضایا ھي األمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر،   

وھو مبدأ یحتمى بھ بعض من یرتكبون جرائم اإلرھاب، وی�دعون أنھ�م یلتزم�ون ب�أوامر 
ل�ة ، فاإلرھ�ابي الشرع في ھ�ذا الواج�ب، وھ�ذا إدع�اء ك�اذب، والقض�یة الثانی�ة تكفی�ر الدو

یوھم بأن المجتمع كافر، ولكن دون أي دلیل أو سند والقضیة الثالث�ة ھ�ي قض�یة الخ�روج 
  .)٢(على الحاكم

  

  : األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: القضیة األولى
األمر المعروف والنھي عن المنكر وسیلة من وسائل إصالح المجتمع�ات، وق�د   

رد من أفراد األم�ة، م�ا دام عارف�اً بم�ا أم�ر ب�ھ الش�رع وم�ا خولھا هللا تبارك وتعالى لكل ف
  . فال یتصدى الجھلة للقیام بھذا الواجب، واال انقلبت األوضاع. نھى عنھ

وقد بین العلماء أن األمر بالمعروف والنھي ع�ن المنك�ر ف�رض كفای�ة، ومعن�ى   
عل�ھ ال��بعض ف�رض الكفای�ة، أن�ھ الف�رض المطل�وب تحقیق�ھ ول��و م�ن بع�ض األف�راد، ف�إذا ف

  .) ٣(سقطت الفریضة عن اآلخرین
  

  : تكفیر المجتمع: القضیة الثانیة
الواقع إن دار اإلسالم الت�ي ال زال�ت خاض�عة لس�یادة المس�لمین  ال تص�یر دار    

  : ویؤید ھذا  أمران. كفر، حتى لو حدثت فیھا بعض المخالفات ألحكام شریعة اإلسالم
إن�ھ ال تكفی�ر بال�ذنوب، غی�ر : أھ�ل الس�نة أن من األصول الت�ي یق�ول فیھ�ا :األول

  .فالمؤمن ال یحكم بكفره إذا ارتكب بعض الذنوب ولو كانت كبیرة. الشرك با� تعالى

                                      
، المؤسسة العربیة للدراسات ٢عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، الجزء األول، ط. د -)١(

  .١٣٥، ص١٩٨٥والنشر، بیروت
ب، الجزء األول، المواجھة محمد رفعت عثمان، تقدیم في موسوعة القانون الجنائي، لإلرھا. د -)٢(

  .، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة٢٠٠٣محمود صالح العادلي، . د: الجنائیة لإلرھاب، بقلم
  .٦محمد رفعت عثمان، المرجع السابق، ص. د -)٣(
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أن اإلسالم یعلوا وال یعلى علیھ، وعل�ى ھ�ذا ف�ال یحك�م بص�یرورة  :واألمر الثاني
ا حكام�ا ام دار اإلسالم دار كفر لوجود مخالف�ات م�ن س�كانھا ألحك�ام الش�رع، س�واء ك�انو

  .محكومین
  

  : الخروج على الحاكم: القضیة الثالثة
الخروج على الحاكم قضیة مثارة من قدیم، وكان أول خ�روج عل�ى الح�اكم ف�ي   

اإلسالم ھو الذي حدث م�ن الغوغ�اء وأص�حاب األھ�واء واألغ�راض عل�ى الخلیف�ة الثال�ث 
  .األمة اإلسالمیةعثمان بن عفان رضي هللا عنھ وكان من أكبر الفتن التي ألمت ب

  : وحد الحرابة: جرائم اإلرھاب: ثانیا
إن معنى المحاربة كما جاءت في معاجم اللغة على وزن مفاعل�ة، م�ن الح�رب    

وھي ضد السلم والسالم، أي السالمة من األذى والضرر واآلف�ات ، واألم�ن عل�ى ال�نفس 
رب والمحارب�ة لیس�ت وعلیھ فالح، واالصل في كلمة الحرب التعدي وسلب المال. والمال

مت��رادفتین للقت��ل والمقاتل��ة، وإنم��ا األص��ل فیھم��ا االعت��داء والس��لب وإزال��ة األم��ن وھ��ذا ال 
یتص�ل ب��المعنى المع�روف للح��رب ألن المحارب�ة  مفاعل��ة،  ول�ذلك س��میت ك�ذلك الحراب��ة 

  .) ١(للتفرقة بینھا وبین الحرب، وقد جاء لفظ الحرب في أربع مواضع في القرآن الكریم
م�ن خ�رج : " وقد روى عن أبي ھریرة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ق�ال  

على الطاعة وفارق الجماعة ومات فمیتت�ھ جاھلی�ة، وم�ن قات�ل تح�ت رای�ة عمی�ھ یغض�ب 
  .  لعصبیة أو یدعو إلى عصبیة أو ینفر من عصبیة فقتل فقتلتھ جاھلیة

ل�ة الخ�روج، ألخ�ذ وقد ذھب بعض إلى أن الحرابة أو قطع الطرق تتحقق في حا 
  : المال على سبیل المغالبة في أي من الصور اآلتیة

  . إذا خاف السبل ولم یأخذ ماالً ولم یقتل أحداً  -أ
  . إذا أخاف السبیل وأخذ المال ولم یقتل أحدا -ب
  . إذا خاف السبیل وقتل ولم یأخذ ماالً  -ج
  .) ٢(إذا أخاف السبیل وأخذ المال وقتل -د

حرابة انھ یجم�ع بینھ�ا ص�فة أخاف�ھ الس�بیل بمعن�ى التروی�ع ویالحظ على صور ال
  .والتخویف
  

                                      
  .٦محمد رفعت عثمان، المرجع السابق، ص. د -)١(
التوصیف وسبل المواجھة،  الھادي سعید عرفة ، جرائم اإلرھاب، رؤیة شرعیة من حیث. د -)٢(

  . ١٤ص
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  : العقوبات المقررة في حد الحرابة: ثالثا
وھ��ي كم��ا وردت ف��ي اآلی��ة الكریم��ة القت��ل، أو القت��ل م��ع الص��لب، أو قط��ع الی��د   

 ویذھب جمھور الفقھاء عدا المالكیة إلى أن المحاربین. الیمنى والرجل الیسرى ، أو النفي
  .إذا أخافوا السبیل ولم یقتلوا  ولم یأخذوا ماال فإنھم ینفون من االرض 

  اطب اث

  اد اء  رف ارب

لقد اختلفت آراء الفقھاء وتضاربت حول تحدید مدلول اإلرھاب ویعود ذلك إلى   
مك��ن أن اخ��تالف المع��اییر الت��ي اعتم��دھا أص��حابھا ح��ول تحدی��د ھ��ذا الم��دلول، وھ��و م��ا ی

نعوزه إلى أن كل باحث في ھذا المجال یحمل أولویات معینة، وأفكار مسبقة تسیطر على 
ذھنھ في تحدید مدلول فكرة اإلرھاب، لذلك فإن شبھ إجماع عل�ى ص�عوبة وض�ع تعری�ف 

  : عام لإلرھاب وھو ما یرجع إلى أسباب أھمھا
ح اإلرھ�اب المظاھر المختلف�ة الت�ي یتخ�ذھا اإلرھ�اب، فض�ال ع�ن أي مص�طل -١

  .یستخدم أحیاناً في غیر موضعھ
أنھ من الصعب وضع تعریف موضوعي لإلرھ�اب، لنس�بیة بع�ض مظ�اھره،  -٢

فالفعل الذي یق�ع ف�ي وق�ت المواجھ�ة العس�كریة، ویع�د مش�روعاً یك�ون غی�ر مش�روع ف�ي 
  . وقت السلم
أن اصطالح إرھاب ، لیس باالصطالح القانوني، فھو اص�طالح یثی�ر الكثی�ر  -٣

  .) ١(الجدل، فكل األفعال التي یقال عنھا أنھا إرھابیة تغطیھا التشریعات القانونیةمن 
والواقع أن الفكرة القانونیة لإلرھاب على نحو م�ا س�نرى عن�د دراس�تنا لموق�ف   

مقت�بس م�ن الس�لوك ، وال�ذي یش�كل : المعیار األول: التشریعات الجنائیة، تتعلق بمعیارین
ي، والمعیار الثاني یقف على الظروف الخاصة، والت�ي ت�رتبط مادیتھ وعاء الفعل اإلرھاب

بمش��روع ف��ردي أو جم��اعي بھ��دف إح��داث اض��طراب خطی��ر ف��ي النظ��ام الع��ام ب��الترویع 
والتخوی��ف، ل��ذا اتجھ��ت الغالبی��ة م��ن الفقھ��اء إل��ى تحدی��د ص��فات معین��ة تمی��ز األعم��ال 

  : اإلرھابیة عن غیرھا وذلك على النحو التالي
  : یدلوجي لإلرھابالطابع األ: أوال

یقرر أنصار ھذه االتجاه أن ما یمیز العمل اإلرھابي ھو طابع�ھ األی�دلوجي، فھ�و 
كل عنف یرتكب ض�د األش�خاص أو األم�وال، أو المؤسس�ات ویك�ون ل�ھ طبیع�ة سیاس�یة، 
ویستھدف الحصول على استقالل إقلیم من األقالیم ، أو قل�ب نظ�ام حك�م ، أو التعبی�ر ع�ن 

  .ظاھر سیاسة الدولةاعتراض على بعض م

                                      
الھادي سعید عرفة ، جرائم اإلرھاب، رؤیة شرعیة من حیث التوصیف وسبل المواجھة، . د -)١(

  . ١٤ص
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  : الطابع العشوائي لإلرھاب: ثانیا
وفق��ا لھ��ذا االتج��اه، ب��أن أھ��م خص��ائص اإلرھ��اب تتمث��ل ف��ي أن��ھ ذو آث��ار غی��ر   

تمییزیة، إذا إنھ قد یقع على أھداف غیر منتقاة، فقد یقع على ضحایا وجدوا بالصدفة على 
بعدم الدقة، وسند ذلك أنھ إذا ك�ان متن طائرة مثالً، ومما ال شیك فیھ أن ھذا االتجاه یتسم 

إال أن�ھ عل�ى النق�یض ال ، معیار عشوائیة العمل یساعد في تحدی�د مفھ�وم العم�ل اإلرھ�ابي
فكثیر من العمال اإلرھابیة ترتكب ضد ضحایا محددین بذواتھم ، یكفي وحده لھذا الغرض

  .، كحوادث االغتیاالت المختلفة
  

  : طابع الرعب والتخویف: ثالثا
اقع أن أھم ما یمی�ز العم�ل اإلرھ�ابي ھ�و كون�ھ مح�دثاً للرع�ب وتتح�دد ھ�ذه الو   

، فاإلرھ�اب ھ�و اس��تخدام  Terrorismeالخاص�یة ب�الرجوع إل�ى األص�ل اللغ�وي لكلم�ة 
غی��ر الش��رعي للق��وة أو العن��ف ض��د األش��خاص واألم��وال ، وذل��ك لتخوی��ف وإرع��اب أو 

السیاس�یة أو االجتماعی�ة الم�راد  إجبار الحكومة أو الشعب على مناصرة وتعزیز األھداف
  . تحقیقھا

  :لذلك یمكن القول بأن الجریمة اإلرھابیة تقوم على عنصرین ھما 
  خلق حالة عامة من الذعر -)أ(
م�واد ، متفج�رات (استخدام وسائل قادرة على خلق حالة م�ن الخط�ر الع�ام  -)ب(

  )غازات سامة وأو میكروبیة، سامة

  ارا اطب

   ارت ا رف ارب

لقد كان بدیھیا أن تثیر ظ�اھرة اإلرھ�اب رد فع�ل ال�دول وذل�ك ب�إبرام االتفاقی�ات  
الدولی��ة لمواجھ��ة اإلرھ��اب ال��دولي، وبإص��دار التش��ریعات الداخلی��ة لمواجھ��ة اإلرھ��اب 

  :مفھوم اإلرھاب في قانون العقوبات الفرنسيأوالً  .    المحلي
مش��رع الجن�ائي الفرنس�ي اإلرھ�اب وج�رائم ض��من ب�ادئ ي ب�دء ، لق�د ص�نف ال  

  . الكتاب الرابع الذي یحمل عنوان، الجنایات والجنح ضد األمة، والدولة والسالم العام
غیر ان المشرع الجنائي الفرنسي لم یضع تعریفاً عاماً لإلرھاب وانما اھتم بتعدد 

بات الجدید عل�ى النح�و وما یلیھا من قانون العقو ٤٢١/١جرائم اإلرھاب وذلك في المادة 
تش�كل اعم�االً إرھابی�ة عن�دما تك�ون بص�فة عمدی�ة  ذات ص�لة بمش�روع ف�ردي أو :التالي 

  .  جماعي یستھدف حدوث اضطراب بصور جسیمة للنظام العام بالرعب أو التخویف
وبعد أیضا فعل إرھاب المساھمة في مجموعة قائمة أو محاولة االشتراك المتمیز 

  .عمال المادیة لإلرھاببعمل أو أكثر من األ
ویشكل فعل اإلرھاب تمویل مش�روع إرھ�ابي، باإلم�داد أو باالجتم�اع أو ب�إدارة  

  .  أموال أیاً كانت، أو بإعطاء نصائح لھذا الغرض
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: ویتضح من النصوص السابقة ان الفكرة القانونیة لإلرھاب یعبر عنھا بمعیارین 
ل�ى ظ�روف خاص�ة لھ�ا عالق�ة م�ع مش�روع األول یتعلق بالسلوك الم�ادي والث�اني یس�تند ا

فردي او جماعي یستھدف حدوث اضطراب بصورة جسیمة في النظام العام بالرعب وأو 
  :  وھذا ما یبرر الخضوع إلجراءات جنائیة خاصة على النحو التالي، التخویف

  : السلوك اإلجرامي -١
ئم إرھابی�ة ، لقد استحدث قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، بصفة أساسیة جرا   

  : وذلك بالتمییز بین ثالث صور من اإلرھاب على النحو التالي
  ": الجرائم المستمدة من الجرائم القائمة ، قانون العقوبات الخاص -أ
یظھر اإلرھاب الذي یطلق علیھ الفقھ الفرنس�ي، المس�تمد أو المش�تق م�ن ج�رائم  

م��ن ق��انون العقوب��ات  ٤٢١/١ة ق��انون العقوب��ات ، ف��ي مب��دأ التج��ریم ال��ذي تض��منتھ الم��اد
حی�ث تق�وم ھ�ذه الم�ادة عل�ى االقتب�اس م�ن ، الجدیدة والمشار إلیھ�ا بش�ان اإلرھ�اب الجدی�د

الجرائم القائمة وفقا لقانون العقوبات الخاص وتطلق علیھا تكیی�ف جریم�ة إرھابی�ة طالم�ا 
  . تحققت ھذه الجریمة في سیاق الرعب أو التخویف  

  :اإلرھاب البیئي -ب
یقتصر قانون العقوب�ات الفرنس�ي الجدی�د عل�ى إرس�اء ج�رائم إرھابی�ة، األم�ر لم  

ال��ذي یش��كل ف��ي ح��د ذات��ھ اس��تحداثاً ، وإنم��ا ذھ��ب إل��ى أبع��د م��ن ذل��ك، حی��ث أس��س فك��رة 
اإلرھاب البیئي، وجرم تحت ھذا الوصف أفعاالً لم یعرفھا ق�انون العقوب�ات الع�ام، بحی�ث 

م�ن الج�رائم العام�ة الت�ي یعرفھ�ا ق�انون العقوب�ات، یمكن القول  أن ھذا التجریم ال یس�تمد 
  .١٩٩٦یولیو  ٢٢وانما یشكل أصالة خاصیة تعبر عن استحداث جاء بھ قانون 

  :اإلرھاب باالنضمام للعصابات اإلجرامیة -ج
المادة (م أیضا نصا في قانون العقوبات الجدید ١٩٩٦یولیو  ٢٢لقد أدخل قانون  

  . االنضمام إلى العصاباتوالذي یجرم اإلرھاب ب) ٤٢١/١٠٢
  )العنصر الشخصي:(  القصد الجنائي -٢

لق��د رب��ط المش��رع الفرنس��ي اإلرھ��اب، س��واء تعل��ق األم��ر بإرھ��اب  مس��تمد أو    
أو بإرھ�اب یتعل�ق باالنض�مام إل�ى عص�ابات .مشتق من الجرائم العادیة، أو بإرھ�اب بیئ�ي

ن بتنفی��ذ اإلرھ��اب بش��رط أساس��ي یق��وم عل��ى ظ��روف خاص��ة ینبغ��ي أن تقت��ر، إجرامی��ة
  .وتمنحھ معاً ذاتیتھ وخصوصیتھ

األول : وبعب�ارة أخ�رى یمك�ن الق��ول ب�أن الس�یاق اإلرھ��ابي یعتم�د عل�ى معطی��ین 
والث�اني غ�ائي ینبغ�ي أن ، سببي یرتبط بالعالقة بین الفعل المقت�رن والمش�روع اإلرھ�ابي 

لثا وذلك بجعل عنصراً ثا ١٩٩٦یولیو  ٢٢وقد أضاف قانون . یستھدف إحداث عدم ألمن
  األفعال اإلرھابیة عمدیة وذلك على النحو التالي 

  :السببیة -
لكي تقوم الجریمة اإلرھابیة فإنھ ینبغي أن یكون السلوك اإلجرام�ي ذا عالق�ة     

م��ع مش��روع ف��ردي أو جم��اعي یتج��ھ إل��ى إح��داث اض��طراب بص��ور جس��یمة، أو خطی��رة 
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ب��ین الفع��ل المقت��رف ومش��روع ذي قص��د وعلی��ھ فإن��ھ ینبغ��ي إثب��ات عالق��ة . للنظ��ام الع��ام
  .إرھابي

  :الغایة في الجریمة اإلرھابیة -٣
تق���دم أن���ھ ینبغ���ي أن یس���تھدف المش���روع المقت���رن بالفع���ل اإلرھ���ابي إح���داث    

وھ�ذا . اضطراب بصورة جسیمة أو خطیرة في النظ�ام الع�ام وذل�ك بالرع�ب أو التخوی�ف
حیث یقوم ھ�ذا ال�ركن ل�یس ، إلرھابیةالغرض الجنائي یعظم الركن المعنوي في الجرائم ا

وإنما أیضاً على وجود باعث خاص مرتبط بھ�دف ع�دم األم�ن ، فقط على اإلرادة الواعیة
  .عن طریق الخوف والرعب 

  : الطابع العمدي في الجریمة اإلرھابیة -٤
، بجان��ب تقویت��ھ ل��ردع اإلرھ��اب إل��ى تكمل��ة ١٩٩٦یولی��و ٢٢لق��د اتج��ھ ق��انون    

رھابیة ، وذلك باإلحالة الص�ریحة إل�ى الط�ابع العم�دي، وذل�ك بغ�رض تعریف الجرائم اإل
. تجنب المالحقة الجنائیة على أسس قانونی�ة غی�ر أكی�دة، بی�د أن ھ�ذه اإلض�افة مح�ل نظ�ر

كم��ا أن��ھ یمك��ن اعتب��ار أفع��ال اإلرھ��اب، كم��ا أن��ھ ال یمك��ن اعتب��ار أفع��ال اإلرھ��اب بمثاب��ة 
  .ظروف مشددة للجرائم التي یستند إلیھا

  
  : مفھوم اإلرھاب في قان العقوبات المصري: ثانیا

سیاس�ة جنائی�ة متش�ددة  ١٩٩٢لسنة  ٩٧انتھج المشرع المصري في القانون رقم 
كم�ا ش�دد عقوب�ات ، فأدخل ج�رائم جدی�دة ف�ي ق�انون العقوب�ات، لمواجھة جرائم اإلرھاب 

  .جرائم أخرى قائمة
م�ن الم�واد إل�ى القس�م األول فالمادة الثانیة من القانون المذكور أضافت مجموع�ة 

) مك�ر وم�ا بع�دھا ٨٦(ھ�ذه الم�واد، من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجنایات والج�نح المض�رة بالحكوم�ة م�ن : أنشأت صوراً جدیدة من الجرائم تحت عنوان 

أو ، وةوعلیھ یقصد باإلرھاب في تطبیق أحكام ھذا الق�انون ك�ل اس�تخدام للق�.جھة الداخل 
یلجأ إلی�ھ الج�اني تنفی�ذاً لمش�روع إجرام�ي ف�ردي جم�اعي ، أو الترویع ، العنف أو التھدید

یھدف اإلخالل بالنظام العام أو تعریض س�المة المجتم�ع وأمن�ة للخط�ر إذا ك�ان م�ن ش�أن 
أو إلقاء الرع�ب بی�نھم ، أو تع�ریض حی�اتھم، أو حری�اتھم أو أم�نھم . ذلك إیذاء األشخاص

حاق الضرر بالبینة أو باالتصاالت أو الموصالت أو األموال أو بالمباني أو للخطر، أو إل
باألمالك العامة أو الخاص�ة، أو احتاللھ�ا أو االس�تیالء علیھ�ا، أو من�ع أو عرقل�ة ممارس�ة 

أو تعطی��ل تطبی��ق الدس��تور او ، الس��لطات العام��ة أو دور العب��ادة أو معاھ��د العل��م ألعمالھ��ا
  .القوانین او اللوائح
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وتتطل��ب دراس��ة ھ��ذه الم��ادة أن نتع��رف أوال عل��ى العناص��ر الت��ي یق��وم علیھ��ا 
اإلرھاب وفقا للمشرع الجنائي المصري، ثم التعرض لموقف الفقھ تجاه ھذه المادة على 

  :النحو التالي
  : من قانون العقوبات المصري) ٨٦(عناصر اإلرھاب في مفھوم المادة  -١

ءا م��ن الناحی��ة الموض��وعیة أوم��ن الناحی��ة یعتب��ر العن��ف ج��وھراً للتج��ریم س��و   
او التھدید ، أو ، أو العنف، الشخصیة، فالعنصر المادي لإلرھاب یقوم على استخدام القوة

التروی��ع تنفی��ذاً لمش��روع إجرام��ي ف��ردي أو جم��اعي وأن ین��تج أن ھ��ذا االس��تخدام إی��ذاء 
وي فھو أن یتجھ قص�د أما العنصر المعن. األشخاص أو إلقاء الرعب بینھم الى آخر المادة

  .الجاني إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة وأمن الدولة للخطر
  :موقف الفقھ المصري من مفھوم المشرع الجنائي لإلرھاب -٢
یرى جانب من الفقھ المصري أن المشروع الجنائي المصري لم یزل الغموض   

العنصران الممیزان لإلرھاب  الذي یكتنف مفھوم اإلرھاب، حیث من المتصور أن یجتمع
في الجریمة العادیة، فعلى سبیل المثال لو افترضنا أن جماعة قامت بالسطو المسلح عل�ى 
أحد البنوك أو محل للمجوھرات، فإن ھذا الفعل اإلجرامي یتوافر فیھ الق�وة أو العن�ف، أو 

وتع��ریض وھ��ذا المش��روع یھ��دف إل��ى اإلخ��الل بالنظ��ام الع��ام وإی��ذاء الش��خاص ، التھدی��د
یرى البعض أیضاً أن المشرع المصري ل�م یح�اول أن یتجن�ب االنتق�ادات ، حیاتھم للخطر

التي وجھھ�ا الفق�ھ الفرنس�ي ل�بعض العب�ارات المس�تخدمة ف�ي النص�وص الخاص�ة بتج�ریم 
لمرونة ھذه العبارات وعدم اتفاقھا ومقتضیات مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب�ات ، اإلرھاب

ش��رع لعب�ارات مح�ددة وواض�حة تمن��ع أي س�لطة تقدیری�ة مطلق��ة ال�ذي یف�رض اختی�ار الم
وحت��ى یع��رف الم��واطن حقوق��ھ وواجبات��ھ بوض��وح ، للقاض��ي ف��ي تحدی��د ارك��ان الجریم��ة

  .مسبقاً 
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  ملبحث الثانيا

  توصيف اجلرمية اإلرهابية
    

یعد تحدید المدلول القانوني للجریمة اإلرھابیة نقطة انطالق لتمیزھا عن الص�ور 

اإلجرامیة األخ�رى الت�ي تخ�تلط بھ�ا، س�واء اتخ�ذت ھ�ذه الص�ور ش�كل الج�رائم  اإلرھابیة

والواق���ع ان���ھ ینبغ���ي لتوص���یف الجریم���ة ، أو البلطج���ة، السیاس���یة، أو الج���رائم المنظم���ة

اإلرھابیة أن نعتد في المق�ام أول ب�العنف لك�ون م�ا یمی�ز اإلرھ�اب ھ�و عن�ف الفع�ل الغ�ي 

  .عادي

بي كجوھر للتجریم  والذي یتركز على عناصر لذا تحدث الفقھ عن العنف اإلرھا

ث�م ینبغ�ي ف�ي المق�ام الث�اني لتحدی�د الطبیع�ة . وأخ�رى شخص�یة )١(ذات طبیعة موض�وعیة

.  القانونی��ة للجریم��ة اإلرھابی��ة أن نمی��ز ھ��ذه الجریم��ة عم��ا یخ��تلط بھ��ا م��ن ج��رائم أخ��رى

  :ةوألبراز ھذه الحقائق سوف نقوم في ھذا المبحث بدراسة المطالب اآلتی
  

  اطب اول

را را  ف وا  

یعرف العنف في معناه العام عن أفعال اإلك�راه الم�ادي أو النفس�ي غی�ر القانونی�ة 

حیث ینازع الفق�ھ الجن�ائي نظریت�ان ح�ول مفھ�وم _ واتفاقا ضد األشیاء_ضد  األشخاص 

ركیز عل��ى ممارس��ة الق��وة وھ��ي التقلیدی��ة وتش��یر إل��ى الق��وى المادی��ة ب��الت: العن��ف األول��ى

الجسدیة والثانیة تشیر إل�ى الض�غط واإلك�راه اإلرادي ب�التركیز ل�یس عل�ى الوس�یلة وإنم�ا 

، )٢(على نتیجة اس�تخدم وس�ائل م�ن ش�أنھا إجب�ار إرادة الغی�ر عل�ى إتی�ان تص�رف مع�ین

ف�العنف م��ن وجھ�ة النظ��ر ھ�ذه ھ��و تن�ازع أو ص��راع ب�ین إرادت��ین ومحاول�ة تغلی��ب إرادة 

  .على إرادة المجني علیھ  الجاني

                                      
  .٤٥عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، المرجع السابق، ص. د -)١(
   . ٢٦٧، ص١٩٧٤مأمون محمد سالمة، إجراء العنف، مجلة القانون واالقتصاد، العدد الثاني . د -)٢(
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ب اطا  

ا روا را را  

تكمن أھمیة التمییز بین الجریمة اإلرھابی�ة والجریم�ة السیاس�یة ف�ي أن الجریم�ة  

  .السیاسیة تبرر قانوناً عدم جواز تسلیم المواطنین ، وحق اللجوء السیاسي

یضع معی�اراً یمك�ن التمیی�ز ب�ھ ب�ین  وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري لم

وعلیھ یتعین تعریف الجریمة السیاسیة، محاولة للوصول إلى أوج�ھ . ھاتین الجریمتین 

  :االختالف بینھا وبین الجریمة اإلرھابیة وذلك على النحو التالي

  :تعریف الجریمة السیاسیة -١

  ینازع الفقھ اتجاھان في تعریف الجریمة السیاسیة

فالجریم�ة سیاس�یة إذا ، ي یستند إلى طبیعة الح�ق مح�ل االعت�داء موضوع: األول

ك��ان موض��وعھا االعت��داء عل��ى مص��لحة أو ح��ق سیاس��ي للف��رد أو الدول��ة ف��ي نظامھ��ا 

  .السیاسي

فالجریمة سیاسیة إذا ارتكب�ت ، شخصي یستند الى الباعث على الجریمة : الثاني 

  .نتیجة لباعث سیاسي بصرف النظر عن موضوع االعتداء

ونتیجة الستبعاد قانون العقوبات ألساس التمیی�ز ب�ین الجریم�ة السیاس�یة وغیرھ�ا 

م��ن الج��رائم یتض��ح ان المش��رع المص��ري ق��د أخ��ذ بالمعی��ار الشخص��ي العتب��ار الجریم��ة 

في شأن العفو  ١٩٥٢لسنة  ٢٤١سیاسیة وذلك في المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 

  الشامل عن الجرائم السیاسیة

  .ھ االختالف بین الجریمة اإلرھابیة والجریمة السیاسیةأوج -٢

وانم��ا تكم��ن ، ال یعتب��ر الباع��ث السیاس��ي ھ��و العنص��ر الممی��ز الوحی��د لإلرھ��اب 

خصوصیة اإلرھاب في وسائل ارتكابھ التي ت�ؤدي إل�ى ب�ث الرع�ب والرع�ب ف�ي نف�وس 

  .العامة

ھاجم أشخاصاً غ�ي لنھا ت، جرائم سیاسیة  -باإلجماع –فجرائم اإلرھاب ال تعتبر 

  .معروفین ال یمكن الدفاع عن انفسھم
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  اطب اث

 اظا روا را ر  

یطلق تعبیر الجریمة المنظمة على تل�ك الجریم�ة الت�ي ترتكبھ�ا جماع�ة إجرامی�ة  

المافی��ا، و الكارث��ل، وجم��اع : منظم��ة، والت��ي تع��رف أیض��اً تح��ت مس��میات متع��ددة مث��ل

جریم��ة ذات الق��وة العظم��ى وكلھ��ا ترم��ز إل��ى تنظیم��ات غی��ر مش��روعة تمل��ك األش��رار وال

سلطة مركزیة ولھا تدرج ھرمي ف�ي وظائفھ�ا، ویخض�ع أعض�اؤھا لقواع�د ملزم�ة، ولھ�ا 

  .منفذون یتمیزون بالوالء والطاعة ألوامرھا

وتبدأ الجریمة المنظمة بمجرد قیام أو تأسیس التنظیم اإلجرام�ي، أو االنض�مام    

  .)١(لما یمثلھ ھذا التواجد من خطورة تھدد المجتمعإلیھ، 

    

  راب اطا  

طا رو را را  

لق�د أورد ق�انون العقوب�ات المص�ري ف�ي الكت�اب الثال�ث من�ھ باب�اً جدی�داً بعن�وان   

م، والواق�ع أن ك�ال ١٩٩٨لس�نة  ٦وذلك بمقتضى الق�انون " الترویع والتخویف والبلطجة"

ھاب والبلطج�ة جریمت�ان تھ�ددان أم�ن المجتم�ع واألف�راد، ولخطورتھم�ا الظ�اھرة من اإلر

  : تدخل المشرع بالعقاب والتي تتمثل في

   .ذاتیة جریمة البلطجة -١

  . أوجھ الشبھ والخالف بین اإلرھاب والبلطجة -٢  

  

                                      
أدونیس العكرة، اإلرھاب السیاسي، بحث في أصول الظاھرة وأبعادھا السیاسیة، بیروت ، د -)١(

  .٧٣، ص١،١٩٨٣لبنان، دار الطلیعة والنشر، ط
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  الفصل األول

  ذاتية اإلجراءات اجلنائية ملرحلة احملاكمة يف جرائم اإلرهاب

التحقی�ق االبت�دائي : الدعوى الجنائیة بانھا تمر في الع�ادات بم�رحلتین ھم�اتتمیز  
والمحاكمة، ویفت�رض التحقی�ق أن ثم�ة جریم�ة وقع�ت واكتش�ف أمرھ�ا، وم�ن الج�رائم م�ا 

  ،)١(تكتشف لحظة ارتكابھا أو عقب ارتكابھا
وانط��الق م��ن أن ج��رائم اإلرھ��اب تم��س المجتم��ع بأس��ره، فق��د أخض��ع المش��رع  

ئم اإلرھ��اب ألحك��ام إجرائی��ة خاص��ة، وتس��تھدف ھ��ذه األحك��ام اإلجرائی��ة المص��ري ج��را
المتمی��زة س��رعة الب��ت ف��ي ال��دعوى وكفال��ة اس��تیفاء ح��ق الدول��ة، أم��ا نظ��ام اإلج��راءات 

  .)٢(الجزائیة السعودي فقد خال من نصوص خالصة تتعلق بجرائم اإلرھاب
  

  املبحث األول

  ة يف مرحلة االستداللذاتية اإلجراءات اجلنائية للجرائم اإلرهابي 

تجدر اإلشارة بدای�ة إل�ى مرحل�ة االس�تدالل ض�رورة یملیھ�ا الواق�ع ف�ي كثی�ر م�ن 
األحیان، إذ أنھ لیس في نصوص الق�انون بم�ا یوج�ب القی�ام بھ�ذا قب�ل الب�دء ف�ي التحقی�ق، 

وقد تكون تالیة لھا، . وعلیھ فإن إجراءات االستدالل قد تكون سابقة على اكتشاف الجریمة
  .)٣(د ذلك إلى رغبتھا في جعل جھاز الشرطةویعو

  اطب اول

ط ات اط  

والض��بط . یع��د الض��بط القض��ائي مس��اعدا ف��ي غای��ة األھمی��ة للقض��اء الجن��ائي  
القضائي وجھ من وجھ النشاط البولیسي للدول، فإقرار األمن والوقایة من الجریمة ھ�دف 

  .)٤(رئیسي تحرص الدول على تحقیقھ
الق��انون عل��ى الق��ائمین بمھم��ة الض��بط القض��ائي اس��م م��أموري الض��بط ویطل��ق 

وھك��ذا أج��د أن��ھ م��ن الض��روري تن��اول أش��خاص الض��بط القض��ائي وح��دود . القض��ائي

                                      
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، . د -)١(

  . ٢١٩، ص٢٠٠٢اإلسكندریة، 
حت رمضان، جرائم اإلرھاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون الجنائي مد. د  -)٢(

، ٢٠٠٧، وطبعة ١٨٦م، ص١٩٩٥الدولي والداخلي، دراسة مقارنة دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  . ١٨٦ص

  . ٣٣١عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص. د  -)٣(
(4)  -  Soyer(j.c), Droit penal et procedure penale,L.G.D.J.15eedition 
2000,p.301  
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اختصاص��ھم، وذل��ك قب��ل التع��رف عل��ى س��لطاتھم االس��تثنائیة ف��ي مرحل��ة االس��تدالل ف��ي 
  : الجرائم اإلرھابیة وذلك على النحو التالي

  . ضائيأشخاص الضبط الق -١
  : حدود اختصاص مأموري الضبط القضائي وذلك على النحو التالي -٢
  .االختصاص النوعي -٢. االختصاص المكاني -١

  

ب اطا  

  اراءات اظ ا  ر ادل  رام ارب 

لق���د اس���تحدث المش���رع الجن���ائي المص���ري مص���طلح اإلج���راءات التحفظی���ة   
، بی�د أن المش�رع المص�ري ل�م یب�ین المقص�ود ب�اإلجراءات التحفظی�ة المناس�بة )١(المناسبة

والواق�ع أن�ھ یفھ�م م�ن المعن�ى اللفظ�ي لھ�ذا . التي یمكن لم�أمور الض�بط القض�ائي اتخاذھ�ا
ج��ھ ع��ام ال��تحفظ بص��فة وقتی��ة عل��ى مح��ل المص��طلح، إن اإلج��راءات التحفظی��ة تھ��دف بو

مع��ین، والواق��ع أن��ھ یتض��ح لن��ا عل��ى ھ��دي ھ��ذا ال��نص ع��ن إج��راءات االس��تدالل المتعلق��ة 
  .بجرائم اإلرھاب في القانون المصري

  : اإلجراءات التحفظیة المناسبة في جرائم اإلرھاب
وجم����ع . تق����دم أن وظیف����ة الض����بطیة ھ����ي البح����ث ع����ن الج����رائم ومرتكبیھ����ا   

الت التي تلزم للتحقیق في الدعوى، وانبثاقاً من ھذه الوظیف�ة یك�ون أول واجب�ات االستدال
  .عضو الضبط القضائي ھو التحري عن الجرائم وكشفھا

  
  

                                      
   .٣٤٦عوض محمد عوض ، المرجع السابق، ص. د -)١(
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  املبحث الثاني

  ذاتية اإلجراءات اجلنائية للجرائم اإلرهابية

  يف مرحلة التحقيق االبتدائي 

ئیة للتحقق من صحة أو بط�الن یعد التحقیق االبتدائي نشاطاً تباشره سلطة قضا  
فالتحقیق الجنائي . االتھام في واقعة جنائیة معینة، حتى یتسنى للمحقق تكوني رأیھ باقتناع

ف�یمن یق�وم ب�ھ، :ابتدائي، ونھائي، وینحصر الفرق بینھما أساس�اً ف�ي أم�رین األول: نوعان
لعامة أساساً، وإجراءات والثاني في األثر الذي یترتب علیھ لتحقیق ابتدائي تباشره النیابة ا

التحقی�ق ھ��ي مجموع��ة األعم��ال الت��ي ی��رى المحق��ق وج��وب أو مالءم��ة القی��ام بھ��ا لكش��ف 
  .)١(الحقیقة بالنسبة لواقعھ معینة

الواقع أنھ عل�ى ھ�دى ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة المص�ري، یك�ون م�ن المفی�د    
اإلرھ��اب للقواع��د للتع��رف عل��ى م��دى مخالف��ة إج��راءات التحقی��ق االبت��دائي ف��ي ج��رائم 

اإلجرائیة العادیة وتطبیق نظام اإلجراءات الجزائیة الس�عودي ال�ذي ل�م یتض�من نصوص�ا 
خاص��ة بص��دد ج��رائم اإلرھ��اب، أن تنقس��م دراس��تنا ف��ي ھ��ذا المبح��ث إل��ى ثالث��ة مطال��ب 

  : أساسیة ھي

  اطب اول

 دا  راءاتش" إا"  

ل الت�ي یباش�رھا المحق�ق لتجمی�ع األدل�ة یقصد بإجراءات جمی�ع األدل�ة، األعم�ا   
القانونیة، وإجراءات جمع األدل�ة الت�ي أوردتھ�ا معظ�م التش�ریعات الجنائی�ة ال تخ�رج ع�ن 

، وتج�در اإلش�ارة إل�ى أن المش�رع الجن�ائي ل�م یل�زم المحق�ق بترتی�ب مع�ین ف�ي )٢(التفتیش
  .اتخاذ إجراءات جمع األدلة

ولھا الت��ي تس��تھدف حمای��ة الحق��وق وللتفت��یش نظری��ة عام��ة لھ��ا مبادئھ��ا وأص��  
والحریات الفردیة في المقام األول قبل أن تستھدف التوصل إلى الفاع�ل ب�أي طریق�ة، ل�ذا 
قضى المشرع الجنائي الفرنسي، بأن قاض�ي التحقی�ق علی�ھ أن یتخ�ذ كاف�ة الت�دابیر الھام�ة 

  .)٣(لكفالة احترام السر المھني وحقوق الدفاع
  

                                      
(1)  -  Soyer(j.c), Droit penal et procedure penale,L.G.D.J.15eedition 
2000,p.301  

  ٢٣٦عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، المرجع السابق، ص. د -)٢(
ي قانون اإلجراءات الجنائیة المصري، الجزء األول، دار عبد الرحیم صدقي، الوجیز ف. د -)٣(

  .١٢٧م،ص١٩٨٦المعارف، 
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ب اطا  

  ات اط د اماراء 

تقدم أن إجراءات التحقیق تنقسم إلى قسمین، و تنطوي على مساس بالحری�ات،   
مم�ا ینبغ�ي اعتبارھ�ا واردة عل�ى . األم�ر ال�ذي یمیزھ�ا ع�ن إج�راءات جمی�ع االس�تدالالت

سبیل الحصر، وتقدم أنھ فیما یتعلق بجرائم اإلرھاب قد خرج المشرع الجن�ائي المص�ري 
فعل�ى . عد العامة، حیث أعطى للنیابة العامة السلطات المق�ررة لقاض�ي التحقی�قعلى القوا

ھدى ھذا النص یؤول للنیابة العام�ة ف�ي ج�رائم اإلرھ�اب، وق�د تق�دم أن نظ�ام اإلج�راءات 
  .)١(الجزائیة السعودي، قد خال من نصوص خاصة تتعلق بجرائم اإلرھاب

حقیق في مج�ال ج�رائم اإلرھ�اب، وھكذا یكون المفید، إلدراك ذاتیة إجراءات الت 
أن نتناول من ناحیة شروط الحبس االحتیاطي، ومن ناحیة أخرى مدى السلطة الت�ي آل�ت 
للنیاب��ة العام��ة ف��ي ج��رائم اإلرھ��اب یم��ا یتعل��ق ب��التحقیق االبت��دائي ف��ي ق��انون اإلج��راءات 

  : الجنائیة المصري
  

  . شروط احبس االحتیاطي -
ح��بس االحتی��اطي ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة الج��رائم الت��ي یج��وز فیھ��ا ال -١
  . المصري

الج���رائم الت���ي تخض���ع للح���بس االحتی���اطي ف���ي ق���انون اإلج���راءات الجنائی���ة  -٢
  .الفرنسي

  .الجرائم التي تخضع للتوقیف في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي -٣
الش��روط الخاص��ة  ب��المتھم مح��ل الح��بس االحتی��اطي ف��ي ق��انون اإلج��راءات  -٤

  .لجنائیة المصريا
الش��روط الخاص��ة ب��المتھم مح��ل الح��بس االحتی��اطي ف��ي ق��انون اإلج��راءات  -٥

  .الجنائي الفرنسي
ش��روط الح��بس االحتی��اطي بالنس��بة للس��لطة المختص��ة ف��ي ق��انون اإلج��راءات  -٦

  .الجنائیة المصري
  . السلطة المختصة باألمر بالحبس االحتیاطي في قانون اإلجراءات الجنائیة -٧
  .لسلطة المختصة بأمر التوقیف في نظام اإلجراءات الجزائیة السعوديا -٨
  . مدة الحبس االحتیاطي في قانون اإلجراءات الجنائیة المصري -٩

  . مدة التوقیف في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي -١٠

                                      
  .٣٧١عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص. د -)١(
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  .سلطة النیابة العامة في جرائم اإلرھاب في قانون اإلجراءات الجنائیة: ثانیا
ھ��دى القواع��د العام��ة ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، أن األم��ر ب��الحبس  عل��ى  

االحتیاطي الص�ادر م�ن النیاب�ة العام�ة یك�ون لم�دة أقص�اھا أربع�ة أی�ام تالی�ة للق�بض عل�ى 
  .)١(وفي نطاق الجرائم اإلرھابیة. المتھم

ذاتیة إجراء الجبس االحتیاطي ف�ي ج�رائم اإلرھ�اب ف�ي ق�انون اإلج�راءات : ثالثا
  جنائیة الفرنسيال

تقدم أن المشروع الفرنسي قد أخضع جرائم اإلرھاب المعاقب علیھ�ا ف�ي الم�واد  
من قانون العقوب�ات ، ك�ذلك الج�رائم المرتبط�ة بھ�ا لقواع�د إجرائی�ة  ٤٢١/٥الى  ٤٢١/١

خاص��ة س��واء م��ا تعل��ق منھ��ا بالمالحق��ة او التحقی��ق او المحاكم��ة ، وق��د نص��ت عل��ى ھ��ذه 
  من قانون اإلجراءات الجنائیة ٧٠٦/٢٥الى  ٧٠٦/١٦القواعد المواد من 

  

  اطب اث

 داق اا ر  نطا  

الواقع أن أعمال التحقیق التي یقوم بھا قاضي التحقیق أو مساعده من الممكن  
إذا كان��ت ھ��ذه األعم��ال غی��ر مش��روعة، وم��ن ناحی��ة أخ��رى ن��وعي .أن یلحقھ��ا ال��بطالن

حقی��ق االبت��دائي ووس��ائل تفادی��ھ ھ��ذا ال��بطالن وذل��ك عل��ى النح��و بط��الن إج��راءات الت
  :)٢(التالي

  

لقد اعتنق المشروع المص�ري م�ذھب ال�بطالن ال�ذاتي، وق�د : معیار البطالن: أوالً 
أخذ المشروع الجن�ائي المص�ري بمعی�ار المص�لحة، وق�د أخ�ذ ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة 

  . الفرنسي، أخذ بأحكام القضاء السابقة
  
  :نوعا البطالن في التحقیق االبتدائي ووسائل تفادیھ: نیاثا

إذا " من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري على أنھ  ١٣٢لقد نصت المادة      
ك��ان ال��بطالن راجع��ا لع��دم مراع��اة أحك��ام الق��انون المتعلق��ة بتش��كیل المحكم��ة، والواق��ع أن 

عمل اإلجرائ�ي یج�وز للخص�وم البطالن الناشئ من مخالفة الشروط الموضوعیة لصحة ال
  .ولكل ذي مصلحة التمسك بھ

                                      
فقرة ( ٢٠١على أن یصدر األمر بالحبس من النیابة العامة، من وكیل نیابة على االقل، المادة  -)١(

  . اإلجراءات الجنائیةبتعدیل قانون  ٢٠٠٦لسنة  ٤٥بمقتضى قانون رقم ) أولى
فتحي وإلى، نظریة البطالن في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق، جامعة . د -)٢(

  .٨م،ص١٩٥٨القاھرة، 
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  :وسائل تفادي البطالن: ثالثا
ال یمك��ن تقری��ر ال��بطالن م��ن جان��ب كاف��ة جھ��ات القض��اء، ف��ي حال��ة مخالف��ة  

الشكلیات المنصوص علیھ�ا قانون�ا تح�ت ج�زاء ال�بطالن، والواق�ع أن س�لطة القاض�ي ف�ي 
بطالن، وال تقتص��ر ھ��ذه الس��لطة عل��ى التص��حیح ال تتوق��ف عل��ى تمس��ك ذوي الش��أن ب��ال

  .أحوال البطالن الذي یتصل بالنظام العام
  

الواقع أنھ متى تق�رر بط�الن إج�راء : آثار بطالن إجراء التحقیق االبتدائي: رابعا
معین، وجب استبعاد الدلیل المس�تمد من�ھ، وإال أض�حت الض�مانات الت�ي یقرراھ�ا الق�انون 

  . للحفاظ على الحریات عدیمة الجدوى
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  الفصل الثاني

  ذاتية مرحلة احملاكمة يف جرائم اإلرهاب

تعد المحاكمة المرحلة الثانیة التي تمر بھا الدعوى الجنائی�ة إذ تس�تقر بع�د تحقیقھ�ا ب�ین   
واألصل أن المحاكم العادی�ة ھ�ي ص�احبة الوالی�ة العام�ة بنظ�ر كاف�ة ال�دعاوى . یدي قضاء الحكم

العادیة ، یوجد نوع آخر م�ن المح�اكم بالفص�ل ف�ي طائف�ة م�ن  وإلى جانب ھذه المحاكم.  الجنائیة
ویتف��ق الفق��ھ عل��ى أن اختص��اص المح��اكم االس��تثنائیة بنظ��ر دع��اوى معین��ة ال ینف��ي . ال��دعاوى

  .)١(اختصاص المحاكم العادیة بنظرھا وال یخرجھا

  املبحث األول

  قواعد االختصاص يف جرائم اإلرهاب

م بإنش��اء ١٩٨٠لس��نة  ١٠٥دة الثالث��ة م��ن الق��انون رق��م تق��دم أن الفق��رة الثانی��ة م��ن الم��ا  
م��ن ق��انون اإلج��راءات  ٢١٧مح��اكم آم��ن الدول��ة، اس��تثناء م��ن القاع��دة الت��ي نص��ت علیھ��ا الم��ادة 

الجنائی���ة بش���أن تحدی���د ض���ابط االختص���اص المك���اني للمح���اكم الجنائی���ة، والواق���ع أن المش���روع 
لس��نة  ٣١ة األول��ى م��ن الق�انون رق��م المص�ري بھ��ذا ال��نص یك�ون ق��د خ��رج عل�ى م��ا قررت��ھ الم�اد

  .)٢(م١٩٧٤

  اطب اول

ا دون اأ  برم ارا  صد ان ا ريا ف او  

لس�نة  ١٠٥م�ن الق�انون رق�م ) الفقرة الثانیة(الواقع أن األحكام الواردة في المادة الثالثة   
التقید بقواع�د االختص�اص المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة م بإنشاء محاكم أمن الدولة، دون ١٩٨٠
من قانون اإلجراءات الجنائیة، لھذا اھتم الفقھ الجن�ائي المص�ري بدراس�ة القواع�د الخاص�ة  ٢١٧

بتشكیل محاكم أمن الدولة، ومدى إحالة ج�رائم اإلرھ�اب إل�ى القض�اء االس�تثنائي ف�ي ظ�ل ق�انون 
  : الطوارئ وذلك على النحو التالي

القواع�د الخاص�ة باختص�اص مح�اكم  - ٢.اعد الخاصة بتشكیل محاكم أمن الدول�ةالقو -١
  .الخروج على قواعد االختصاص الشخصي -٣. أمن الدولة

انعقاد االختصاص للقضاء العادي والمح�اكم العس�كریة ف�ي ض�وء ق�انون : المطلب الثاني
  .م٢٠٠٣لسنة  ٩٥

                                      
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، المرجع السابق، . د -)١(

  . ١١٨٢. حكم، ویراد بإجراءات المحاكمة ما یصدر عن قضاء ال٤٩٢ص
م، ١٩٩٠/ ھـ١٤١٠حسني الجندي، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة الیمنى، الجزء األول، . د  -)٢(

  .١٤٦محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي لإلرھاب، المرجع السابق، ص. ، د٦٩١ص
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بإنش��اء  ١٩٨٠لس��نة  ١٠٥رق��م م لیلغ��ي الق��انون ٢٠٠٣لس��نة  ٩٥لق��د ج��اء ق��انون رق��م   
ون�زع بموج�ب . محاكم أم�ن الدول�ة، وھك�ذا انتص�ر المش�روع الجن�ائي المص�ري النتق�ادات الفق�ھ

  .القانون المشار إلیھ االختصاص بنظر جرائم اإلرھاب
ل��ذا یك��ون م��ن المفی��د أن نتن��اول م��ن ناحی��ة قواع��د االختص��اص المحل��ي لنظ��ر قض��ایا    

  :)١(اليوذلك على النحو الت. اإلرھاب
  .قواعد االختصاص المحلي لنظر جرائم اإلرھاب -١
  . القضاء العسكري وقضایا اإلرھاب -٢

  اطب اث

 رراءات اون ا  برم ارا ظر صد اوا  

تقدم أن جرائم اإلرھاب تخضع في فرنسا إلجراءات مالحقة، وتحقی�ق ومحاكم�ة 
م وال�ذي أدرج�ت نصوص�ھ ض�من ١٩٨٦س�بتمبر  ٩ق�انون  خاصة، ترتد ف�ي نش�أتھا إل�ى

  .مواد قانون اإلجراءات الجنائیة
وینطب��ق ذات المب��دأ عل��ى اإلح��داث ،حی��ث یم��ارس نائ��ب الجمھوری��ة وفاض��ي    

  . ومحكمة جنایات األحداث. التحقیق وقاضي األطفال،ومحكمة األطفال
یكف��ل تجن��ب أي ل��ذا اھ��تم المش��روع الجن��ائي الفرنس��ي، بوض��ع نظ��ام إجرائ��ي    

مب�ادئ تجری�د االختص�اص م�ن . تنازع في االختصاص بین الس�لطات القض�ائیة المختلف�ة
  : السلطات القضائیة المحلیة لصالح القضاء الباریسي وذلك على النحو التالي

  .قواعد االختصاص فیما یتعلق بالتحقیق -١
  .قواعد االختصاص فیما یتعلق بالمحاكمة -٢

                                      
مرجع السابق، محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي لإلرھاب، الجزء األول، ال. د -)١(

  .٢٧٦ص
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  املبحث الثاني

  ت املتهم يف مرحلة احملاكمةضمانا

) مقارنة بالتحقیق االبت�دائي(تستھدف مرحلة المحاكمة إجراء تحقیق یطلق علیھ  
وتع��د ھ��ذه المب��ادئ . التحقی��ق النھ��ائي وال��ذي یع��رف أیض��ا تح��ت تس��میة إج��راء الجلس��ة

ض��مانات للم��تھم ف��ي مرحل��ة المحاكم��ة، والت��ي تش��كل ق��در أدن��ى م��ن الض��مانات الب��د م��ن 
  .)١(ة محاكمة تنشد تحقیق العدالةتوافره آلی

  اطب اول

 ر ا ن م ات ا  

تقدم أن ضمانات المتھم التي تتعلق بحسن سیر المحاكمة تضم في المق�ام األول   
تقی��د المحكم��ة بشخص��یة وعینی��ة ال��دعوى، ل��ذا فإن��ھ یك��ون م��ن المفی��د التع��رف عل��ى ھ��ذه 

، وذل��ك عل��ى النح��و )٢(المختص��ة ب��النظر ف��ي الج��رائم اإلرھابی��ةالض��مانات أم��ام المح��اكم 
  : التالي

م��ن األص��ول المس��تقرة  ف��ي : تقی��د المحكم��ة بعینی��ة وشخص��یة ال��دعوى -أوالً 
  .التشریعات الجنائیة المعاصرة أن یتقید فضاء الحكم بالوقائع المطروحة أمامھ

مب��دأ أساس��یا تض��منتھ  یع��د مب��دأ عالنی��ة المحاكم��ة: مب��دأ عالنی��ة المحاكم��ة: ثانی��اً 
وھكذا یعد ھ�ذا المب�دأ ض�مانة . نصوص قانون اإلجراءات الجنائیة بشأن المحاكم الجنائیة

  .)٣(أساسیة من ضمانات العدالة
یستمد مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة م�ن : مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة: ثالثاً 

ئي بحری��ة أدل��ة اإلثب��ات ف��ي مب��دأ االقتن��اع ال��ذاتي، وال��ذي بمقتض��اه یق��در القاض��ي الجن��ا
  .الدعوى،  وتكوین نظره شخصیة لمختلف عناصر الدعوى الجنائیة

تعني الشفویة مباش�رة اإلج�راءات : مبدأ تدوین تكوین إجراءات المحاكمة: رابعاً 
بالكلمة المنطوقة، سواء كان القائم بھ طرفا في الدعوى أو ل�م یك�ن طرف�ا فیھ�ا، وحض�ور 

  .)٤(الجلسة الكاتب شرط لصحة انعقاد
  

                                      
محمود صالح العدلي، موسوعة القانون الجنائي لإلرھاب، الجزء الثاني، السیاسة الجنائیة . د  -)١(

  .١٦٦م، ص٢٠٠٣لمواجھة العنف، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
  .٦١٨عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص. د  -)٢(
 ٤٠٠ة الفرنسي بالنسبة لمحكمة الجنایات  والمادة من قانون اإلجراءات الجنائی ٣٠٦المادة   -)٣(

من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري،  والمادة  ٢٦٨والمادة .٢٦٤: بالنسبة لمحكمة الجنح، انظر
  . الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي

من قانون ٢٧٦المادة   ، وقد عنیت٦٢٧عوض محمد عوض عوض المرجع السابق ، ص.د  -)٤(
  .   اإلجراءات الجنائیة المصري
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ب اطا  

 و م ات ا  

تق��دم أن ھن��اك ق��درا أدن��ى م��ن الض��مانات الب��د م��ن ت��وافره ألی��ة محاكم��ة تنش��د   

تحقیق العدالة، وتدور الضمانات األخرى، وح�ول مب�دأ المواجھ�ة ومب�دأ االس�تعانة بمح�ام 

  : وذلك على النھج التالي

ب��دأ المواجھ��ة م��ن األص��ول المق��ررة ف��ي المحاكم��ات یع��د م: مب��دأ المواجھ��ة -١

  .الجنائیة التصالھ الوثیق بحق الدفاع

لقد تطل�ب المش�رع ض�رورة حض�ور مح�ام م�ع الم�تھم : مبدأ االستعانة بمحام -٢

  .)١(بجنایة ، ویرتقى ھذا الحضور إلى مرتبة الحق

                                      
رؤوف عبید، المشكالت العملیة . ، د٢٠٤محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص. د  -)١(

  . ٥٥٦الھامة في اإلجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، جـ، ص
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  املبحث الثالث

  التعويض وتقادم الدعوى يف جرائم اإلرهاب

تأخ�ذ جان�ب ) بص�فة عام�ة( ن تعویض المجني علیھم في ج�رائم العن�ف،الواقع أ 
كبی��ر م��ن األھمی��ة، ف��التعویض یش��كل م��ع تفری��د العقوب��ة المب��ادئ األساس��یة للتش��ریعات 

  . العقابیة المعاصرة

  اطب اول

 را را  رم اراا  ضوم اظ  

ص��ة لتع��ویض المجن��ى عل��یھم ف��ي لق��د ت��دخل المش��رع الفرنس��ي بنص��وص خا   
الجرائم اإلرھابیة، لذا یكون من المفید التعرف على نظام ھذا التعویض وذلك على النحو 

  : التالي
م ١٩٨٦سبمتبر ٩تجدر اإلشارة بدایة على أن قانون : قواعد التعویض اإلرھابیة

وھكذا  وما صدر من بعده من  حسن نصوص تطبیق قد تم إدخالھما في قانون التأمینات،
یتمیز نظام ھذا التعویض على النظام العام لتعویض المجن�ي عل�یھم ف�ي الج�رائم األخ�رى 

  .)١(إعماالً لنصوص قانون اإلجراءات الجنائیة
غیر أن ھذا التقارب بشأن التعویض أیا كان مصدر الضرر لم یصل مع ذلك     

  .إلى نزع كل خصوصیة لنظام التعویض في الجرائم اإلرھابیة

طاب ا  

 را وى ادا  دما  

یقصد بتق�ادم ال�دعوى الجنائی�ة مض�ى زم�ن مع�ین ب�ین ارتك�اب الجریم�ة وب�داء   
ویترتب على ھذا التقادم . التحقیق في الدعاوى الناشئة عنھا أو رفعھا إلى القضاء الجنائي

ام تق�ادم ال�دعوى الجنائی�ة لذا یكون من المفید التعرف على أحك�. انقضاء الدعوى الجنائیة
  : وذلك على النحو التالي

  : التقادم في جرائم اإلرھاب في التشریع الجنائي الفرنسي -١
م عل�ى تق�ادم ال�دعوى ١٩٩٥فبرایر  ٨بمقتضى قانون  ٧٠٦/٢٥تنص المادة     

، بمض��ي ثالث��ون عام��ا وتق��ادم ٧٠٦/١٦الجنائی��ة ف��ي الجنای��ات المش��ار إلیھ��ا ف��ي الم��ادة 
  .التي یحكم فیھا في إحدى ھذه الجنایات العقوبة

  .التقادم في جرائم اإلرھاب في التشریع الجنائي المصري -٢
تختل��ف م��دة تق��ادم ال��دعوى الجنائی��ة ب��اختالف ن��وع الجریم��ة الناش��ئة عنھ��ا      

  . والقاعدة أن مدة التقادم تتوقف على مدى خطورة الجریمة

                                      
  ي ، وفي الفقھ الفرنس١٤أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص. د  -)١(

Renucci(J.F),po.cit.d.1987.chron.p.198  
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  الخاتمة
قم�ت بتقس��یمھا إل�ى فص�ل تمھیدي،وفص��لین  وق�د قم�ت خ�الل تل��ك الدراس�ة الت�ي 

أساسیین وانتھینا في الفصل التمھیدي من تعریف اإلرھاب وتوصیف الجریمة اإلرھابیة، 
  .األمر الذي أتاح لنا استخالص ھذه النتائج فیما یتعلق بمفردات الفصل

 ال یمكن تصور اإلرھاب دون عنف، وأن نوعى العنف، المادي والنفسین كثیرا
ان في العمل اإلرھ�ابي، حی�ث إن قت�ل أو إلح�اق إص�ابة ش�دیدة بأح�د ما یجتمع

األشخاص المستھدفین بالعمل اإلرھابي ، غالبا ما یستخدم كأداة إلشاعة حالة 
م��ن الرع��ب ، كم��ا إن اس��تخدام العن��ف لیس��ت غایت��ھ فحس��ب خل��ق حال��ة م��ن 
الرع��ب والف��زع، وإنم��ا الوص��ول إل��ى تحقی��ق ھ��دف م��ا مح��دد س��لفا ق��د یك��ون 

یا، او اقتص���ادیا أو اجتماعی���ا، أو عقائ���دیاً، أو عس���كریا، أو غی���ره م���ن سیاس���
 . األھداف

  إن النظر إلى الجریمة اإلرھابیة على أنھا مساویة للجریم�ة السیاس�یة یتع�ارض
م��ع الحكم��ة م��ن إیج��اد وتقری��ر الجریم��ة اإلرھابی��ة وتخصیص��ھا بنص��وص 

ك��ل ص��ور  وقواع�د قانونی��ة خاص�ة، كم��ا أن��ھ ل�یس م��ن الض��روري أن تعك�س
الس��لوك الت��ي تس��تھدف غرض��اً سیاس��یا وتتخ��ذ ص��ورة أعم��ال عن��ف، جریم��ة 

 إرھابیة

  وجرائم اإلرھاب ضمن الكتاب " اإلرھاب"لقد صنف المشرع الجنائي الفرنسي
" الرابع الذي یحمل عنوان الجنایات والجنح ضد األمة والدول�ة والس�الم الع�ام

وان ، اإلرھ��اب وأفع��ال حی��ث ج��اء الب��اب الث��اني م��ن ھ��ذا الكت��اب تح��ت عن��
 .غیر أن المشرع الجنائي الفرنسي لم یضع تعریفاً عاماً لإلرھاب. اإلرھاب

 لسنة  سیاسة جنائیة مشدده  ٩٧انتھج المشرع الجنائي المصري في القانون رقم
لمواجھة جرائم اإلرھاب ،فأدخل جرائم جدیدة في قانون العقوبات ، كما ش�دد 

  ). من قانون العقوبات  ٨٦المادة ( عقوبات جرائم أخرى قائمة 

وق��د تناولن��ا ف��ي الفص��ل األول ذاتی��ة اإلج��راءات الجنائی��ة ف��ي مرحل��ة التحقی��ق  
حی��ث أخض��ع المش��رع الجن��ائي المص��ري والفرنس��ي ج��رائم اإلرھ��اب ألحك��ام . االبت��دائي

  :إجرائیة خاصة ، مما أجاز لنا استخالص النتائج التالیة
ق��ة بج��رائم اإلرھ��اب ف��ي الق��انون المص��ري إنم��ا إن إج��راءات االس��تدالل المتعل -

ت��دور ح��ول إج��راءات تحفظی��ة مناس��بة حی��ث أن اإلج��راءات التحفظی��ة الت��ي ت��دخل ض��من 
  .أعمال االستدالل العادة لم تكن بحاجة إلى نص جدید یقرره
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الواق��ع أن��ھ ل��یس ثم��ة تب��این م��ن حی��ث اختصاص��ات وس��لطات م��أمور الض��بط  -

ئم المض��افة إل��ى ق��انون العقوب��ات بموج��ب الم��ادة الثانی��ة م��ن القض��ائي فیم��ا یتعل��ق ب��الجرا
وب�ین اختصاص�اتھ وس�لطاتھ المنص�وص علی�ھ ف�ي الم�ادة " م ١٩٩٢لسنة٩٧القانون رقم 

  . من قانون اإلجراءات الجنائیة ٣٥
 تقیداً من حیث شروطھ، فأعم�اال  ٤/١/١٩٩٣لقد نال التحفظ في فرنسا مع صدور قانون

ن اإلج��راءات الجنائی��ة، یمك��ن لم��أمور الض��بط القض��ائي م��ن ق��انو ٧٧ل��نص الم��ادة 
س��بب أو اكث��ر معق��ول " لض��رورة التحقی��ق أن ی��تحفظ عل��ى ك��ل ش��خص یوج��د ض��ده 

  " .ظاھریا على اشتباھھ في ارتكاب او محاولة ارتكاب جریمة

وعلیھ فإن التحفظ في الجرائم اإلرھابیة ینفصل عن القواعد العامة للتحفظ ف�ي    
الم��دة العادی��ة ل��ھ وفق��ا للقواع��د العام��ة، وذل��ك نظ��را ألن طبیع��ة الجریم��ة إمكانی��ة تج��اوز 

اإلرھابی��ة تتس��م بالخف��اء، وبالط��ابع الم��نظم، مم��ا یس��تلزم تس��یر التحقیق��ات للبح��ث ع��ن 
  . مرتكبیھا
بش��أن ال��تحفظ ف��ي الج��رائم اإلرھابی��ة وال��ذي ج��اء م��ع  ٧٠٦/٢٣إن ن��ص الم��ادة  

  .م٢٠٠٤مارس  ٩تى صدور قانون م قد ظل العمل بھ ح١٩٨٦سبتمبر ٩قانون 
إن المشروع الجنائي الفرنسي ، ق�د وض�ع ص�راحة نھای�ة للنص�وص الت�ي كان�ت 
تجی��ز بش��أن ج��رائم اإلرھ��اب، إج��راءا الزی��ارات، والتفتیش��ات، والمض��بوطات، خ��ارج 

لبحث وإثب�ات أفع�ال اإلرھ�اب . الساعات المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات الجنائیة
والمعاق�ب علیھ�ا عل�ى األق�ل بعش�ر س�نوات س�جنا،  ٧٠٦/١٦ي المادة المنصوص علیھا ف

  )٢٠٠٦قانون ( وذلك في حالة االستعجال ولضرورات التحقیق
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  : التوصیات

الواقع أنھ إذا كانت الجریم�ة اإلرھابی�ة تع�د أس�لوباً فری�داً للعن�ف، إال إن فعالی�ة   
والسیما تل�ك الت�ي تتعل�ق  اإلجراءات ال تكون على حساب الضمانات المقررة للمواطنین،

بحریاتھم وحقوقھم الشخصیة، لذا یكون من المفید أن نعید النظر مرة أخ�رى ف�ي القواع�د 
اإلجرائی���ة الت���ي أرس���اھا المش���رع الجن���ائي المص���ري والفرنس���ي ف���ي تص���دیھما للعن���ف 
اإلرھ���ابي، رغب���ة م���ن أن یس���تفید مش���رعنا الجزائ���ي الس���عودي م���ن التجرب���ة المص���ریة 

  :مواجھة ھذا الخطر الداھم، وذلك على النحو التالي والفرنسیة في 
  :تقدیر القواعد اإلجرائیة في مرحلة االستدالل 

ال ان�ھ ع�اد ف�ي ا لقد خضع إجراء التحفظ في التشریع الفرنسي للعدید من التع�دیالت
األخی��ر ال��ى القواع��د العام��ة وللض��مانات الت��ي قررھ��ا المش��رع الجن��ائي بمقتض��ى 

وذل��ك  ٢٠٠٤وال��ذي عم��ل ب��ھ اعتب��ارا م��ن أول أكت��وبر  ٢٠٠٤م��ارس  ٩ق��انون 
استنادا الى ان ھذا االجراء یتفق بصعوبة مع قرینة البراءة، وانھ یحرم الفرد من 

 .حریتھ في أماكن الشرطة، في حین انھ لم یخضع بعد للمحاكمة

 في الجرائم اإلرھابیة ١٩٨٠لسنة  ١٠٥اما في ظل القانون المصري الصادر رقم ،
ان یوجد بھ إخالل لضمانات المقبوض ، حیث كان یسمح لمأمور الض�بط ، فقد ك

ایام ، ثم یطلب من النیابة العامة الموافقة لھ  ٧القضائي بالقبض على المتھم لمدة 
 .بالقبض على المتھم ، وھو فعال متحفظ علیھ وتحت سیطرتھ

م�ن ) مك�رر(لذا ع�الج المش�رع ذل�ك القص�ور ال�وارد ف�ي الم�ادة الس�ابعة 
  ٢٠٠٣لسنة  ٩٥قانون المشار الیھ وإلغاءه بمقتضى القانون ال

وعلی��ھ یخض��ع ال��تحفظ ف��ي الج��رائم اإلرھابی��ة ، عل��ى اعتب��ار ان��ھ إج��راء 
م��ن ق��انون اإلج��راءات  ٣٥اس��تدالل للقواع��د العام��ة الت��ي نص��ت علیھ��ا الم��ادة 

  .الجنائیة
  

  :تقدیر القواعد اإلجرائیة في مرحلة التحقیق االبتدائي 
 المشرع الجنائي المصري ألعضاء النیابة العامة ، من درجة رئیس على لقد اعطى

األقل في تحقیق جرائم اإلرھاب، سلطات قاضي التحقی�ق وس�لطة محكم�ة الج�نح 
المس��تأنفة المنعق��دة ف��ي غرف��ة المش��ورة ، وذل��ك باإلض��افة ال��ى االختصاص��ات 

القواع�د العام�ة المقررة لھا في قانون اإلجراءات الجنائیة ، مما یعد خروجا على 
في ذا الصدد، وال س�یما فیم�ا یتعل�ق ب�الحبس االحتی�اطي، حی�ث تفت�رض الطبیع�ة 
االستثنائیة لھذا اإلجراء صدوره من جھة قضائیة تتصف بالحیدة ، ل�ذا ینبغ�ي أن 
یترك لمحكمة الجنح االختصاص بمد الحبس االحتیاطي للمتھم بعد اس�تنفاد الم�دة 

 .المقررة للنیابة العامة 
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 لق��د ع��اد المش��رع الجن��ائي الفرنس��ي ال��ى اإلج��راءات العام��ة فیم��ا یتعل��ق ب��التفتیش
والزیارات والمضبوطات في جرائم اإلرھاب وفقا للشروط الت�ي وض�عتھا الم�ادة 

 ٢٠٠٤مارس  ٩، حیث ألغیت ھذه المادة بمقتضى قانون  ٧٠٦/٢٤

ان�ب وعلیھ ال یتقرر الحبس االحتیاطي  إال بن�اء عل�ى رأي اتف�اقي م�ن ج
  .قاضي محكمة الحریات والحبس بناء على امر في ھذا الشأن من قاضي التحقیق

واذا أراد قاض��ي الحری��ات والح��بس أن ی��أمر ب��الحبس االحتی��اطي ، ف��إن 
علی��ھ ان یعل��م الش��خص موض��ع التحقی��ق بع��د مواجھ��ة حض��وریة مع��ھ ، ویخب��ره 

او یع�ین یخت�اره (أیضا بحقھ في ان یطل�ب م�دة لتحض�یر دفاع�ھ وحق�ھ ف�ي مح�ام 
  )مباشرة

  
  :تقدیر االختصاص في مرحلة المحاكمة

 لق��د آل االختص��اص ف��ي مج��ال الج��رائم اإلرھابی��ة ال��ى المح��اكم الجنائی��ة العادی��ة
غی�ر أن العم�ل ف�د . المنصوص علیھا ف�ي الق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة المص�ري

رر جرى على إحالة قضایا اإلرھاب الى القضاء العسكري والذي ال یوج�د م�ا یب�
انھ ال یشترط ف�ي أعض�اء : اختصاصھ بصدد جرائم اإلرھاب  لعدة أسباب أھمھا

المحاكم العسكریة أن یكونوا مؤھلین من الناحیة القانونیة ، كما انھ�م ال یتمتع�ون 
بحصانة عدم القابلیة للعزل ، كما ال توجد رقابة قض�ائیة عل�ى األحك�ام الص�ادرة 

ري الض��مانات الت��ي یتع��ین توافرھ��ا ف��ي من��ھ ، ل��ذا ال یت��وافر ف��ي القض��اء العس��ك
 .القاضي الطبیعي

 لق��د وض��ع المش��رع الجن��ائي الفرنس��ي مب��دأ االختص��اص المش��ترك لمحاكم��ة ج��رائم
 .اإلرھاب سواء لمحكمة الجنح ، أو محكمة جنایات باریس

وق���د أك���د القض���اء المجل���س الدس���توري الفرنس���ي ھ���ذه المش���اركة ف���ي 
واجھ�ة ج�رائم اإلرھ�اب ، حی�ث رأى أن االختصاص لصالح القضاء الباریسي لم

 اإلحال��ة إل��ى س��لطات قض��ائیة ل��نفس الج��رائم الت��ي تس��تھدف االض��طراب الجس��یم
للنظام العام بالترویع ال تش�كل تمیی�زاٌ دون مب�رر وال تخ�الف مب�دأ المس�اواة أم�ام 

  .القضاء
لذا اھتم المشرع الجنائي الفرنسي بوض�ع نظ�ام إجرائ�ي یكف�ل تجن�ب أي 

ختصاص بین الس�لطات القض�ائیة المختلف�ة، وال س�یما أن المش�اركة تنازع في اال
  .في االختصاص تؤول معاُ للمالحقة والتحقیق في جرائم اإلرھاب
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